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Foi um dos convidados de 

cartaz para o seminário 

sobre Corrupção e Justi-

ça Criminal, organizado 

pela Associação Moçambicana 

de Juízes (AMJ) e pelo Centro 

de Integridade Pública (CIP). 

Coube a ele a primeira oração do 

evento que, de 27 a 29 de Setem-

bro corrente, discutiu a eficácia e 

a garantia de justiça criminal no 

tratamento da corrupção. Rafael 

Marques, o destemido activista 

e jornalista angolano, iniciou a 

sua intervenção com golpes de 

mestre que electrizaram a plateia. 

“Quando recebi o convite da As-

sociação Moçambicana de Juízes 

para falar neste seminário, julguei 

tratar-se de um engano, ou mesmo 

uma armadilha. Até hoje, a minha 

relação com juízes tem se limi-

tado a processos de julgamentos 

e a condenações, precisamente, 

pelo facto de eu denunciar actos 

de corrupção e as consequentes 

violações dos direitos humanos”, 

estava iniciada a locução que viria 

a durar 24 minutos. Vinte e quatro 

horas depois da palestra, na qual 

disse também que o sistema judi-

cial angolano é apenas o prolon-

gamento da cleptocracia vigente 

no país onde quem se demarca de 

fazer parte do sistema é ostraci-

zado ou excluído e quem combate 

a corrupção, a má gestão públi-

ca e os abusos de poder é punido 

pelas autoridades, Marques deu 

entrevista ao SAVANA. Nela, de-

saconselha Moçambique a aplicar 

a chamada solução angolana, no-

meadamente, a eliminação física 

de Afonso Dhlakama, o presiden-

te da Renamo, tal como aconteceu 

em 2002 com Jonas Savimbi da 

UNITA, na oposição em Ango-

la. Alerta que o modelo angolano 

de extravagância, esse depois vai 

gerar problemas muito mais sé-

rios no país. “Sirvam o povo e não 

precisarão de matar ninguém”, 

aconselha o autor do “Diamantes 

de Sangue: Tortura e Corrupção 

em Angola”, um livro que denun-

cia envolvimento de Generais das 

Forças Armadas angolanas em as-

sassinatos e torturas no negócio de 

diamantes.

A 11 de Novembro próximo, An-

gola vai completar 41 anos da in-

dependência. Acha que Angola de 

hoje é o país porque os nacionalis-

tas angolanos se bateram contra o 

colonialismo português?

Os nacionalistas tinham uma visão 

para o país cuja implementação de-

pendia e depende sempre das gera-

ções seguintes. Milhares de Ango-

lanos deram a sua vida pela causa da 

independência nacional e só poucos 

assumiram-se como os libertado-

res da Nação. Mas o povo, ou seja, 

muitos se engajaram na luta pela 

libertação e hoje são esquecidos. A 

questão fundamental é lembrar que 

temos tudo para construir um país 

diferente, isto é, a realização do so-

nho angolano. Neste momento, te-

mos um país que é gerido à medida 

do presidente e das suas necessida-

des pessoais e da sua família. Cabe 

aos angolanos conscientes lutarem 

pelo sonho colectivo de um país 

onde todos caibamos, onde acima 

de tudo haja respeito pela dignidade 

humana e serviço público dedicado 

ao cidadão e não aos dirigentes. De-

pende da capacidade daqueles que 

querem o bem imporem-se sobre 

aqueles que continuam a praticar o 

mal. Quando vivemos numa socie-

dade onde os membros do governo 

são venais, extremamente corruptos 

e pouco dados ao respeito pelos 

cidadãos, então, é uma questão da-

queles que querem o contrário, que 

querem promover a moral pública, 

o respeito pelo cidadão, a elevação 

do cidadão através de uma educa-
ção de qualidade, da provisão de 
serviços que permitam a este cida-
dão ter emprego, ter acesso a uma 
saúde de qualidade, lutarem pela 
integridade, moral pública, afirma-
rem e exigirem a prática do bem na 
sociedade porque hoje em África 
temos vergonha de assumir o bem. 
Somos conduzidos pelo mal, por 
corruptos, incompetentes, indivídu-
os ineptos e temos medo deles, mas 
temos escárnio pelas pessoas que 
procuram promover um certo sen-
tido de dignidade entre os cidadãos 
e de probidade. Aqui em Moçam-
bique, anos atrás, aqueles que se ba-
tiam contra a corrupção, pelas boas 
práticas, eram considerados e cha-
mados de leprosos. Então, ser um 
cidadão íntegro, cívico, chega a ser 
leproso. Aquele que rouba, tem um 
carro bonito, tem um fato bonito e 
tem acesso a uma vida de luxo, este 
é o modelo que os cidadãos querem 
seguir. É isto que está errado nas 
nossas sociedades e é isso que deve-
mos combater com todas as nossas 
energias. Não precisamos roubar 
nem castigar ninguém para sermos 
ricos, termos um bom fato, para ter 
o que os homens gostam em África 
– muitas mulheres – para viajarmos, 
para comprarmos casa em Portugal 
ou na África do Sul. Não precisa-
mos pisotear o pobre, não preci-
samos espoliar o pobre, antes pelo 
contrário, devemos garantir que o 
pobre tenha um bom emprego para 
que seja um consumidor e gerador 
de riqueza.
O presidente José Eduardo dos 
Santos, que sempre criticou, foi, 
de acordo com a história oficial 
angolana, um dos nacionalistas 
que um dia lutou pelos princípios 
de independência. Sente alguma 
perda, pelo presidente angolano, 
desses valores de independência e 
liberdade do homem?
É preciso esclarecer que a luta pela 
independência teve grandes nacio-
nalistas e lutadores e José Eduardo 
dos Santos não foi um deles. Ele 
juntou-se à luta como se juntaram 
muitos outros, mas não teve ne-
nhum papel relevante na luta pela 
independência de Angola. Muitos 
o fizeram, como Mário Pinto de 
Andrade, Holden Roberto, Viria-
to da Cruz e muitas outras figuras 
que hoje não são reconhecidas em 
Angola, precisamente, porque foi 
preciso abafar os melhores filhos 
para elevar a mediocridade que hoje 
governa Angola. 
Então, 24 anos depois da intro-
dução do sistema democrático em 
Angola, que democracia é que há 
no país?
Nós temos o que hoje muitos teóri-
cos chamam de democracia eleito-

ral, que é um regime que se auto-le-

gitima por via das urnas, mas sem 

necessariamente ser democrático. 

Basicamente nós temos um regime 

autoritário.

O Estado Angolano foi tor-
nado numa lotaria
Em verdadeiras democracias, 

Rafael Marques em exclusivo ao SAVANA

Durante muitos anos, 

Angola e muitos pa-

íses africanos, e não 

só, tiveram Moçam-

bique como uma referência. 

Continuam hoje a admirar o 

nosso país?
Sim, porque os moçambicanos 

têm um sentimento de humil-

dade que as elites angolanas não 

têm. A grande diferença é que 

em Moçambique há respeito 

pelo cidadão. Em Angola não 

há. Mas vemos, por exemplo, 

com as mortes que estão a ocor-

rer aqui em Moçambique com 

esta situação de conflito latente 

e perguntamo-nos o que está a 

originar o conflito. 

Como é que pode evitar, Mo-

çambique, cair na angolaniza-

ção?

Falando mais com os angolanos 

para que os moçambicanos per-

cebam que têm oportunidades 

soberanas para não caírem no 

buraco de Angola e não segui-

rem aquilo que se chama aqui 

por solução angolana para o 

conflito. Conversem, façam a 

paz, aproveitem o potencial que 

este país tem para gerar riqueza 

que dá para todos, os da Renamo, 

da Frelimo e o povo em geral que 

quer educação para os filhos e saúde. 

Façam isso. O modelo angolano de 

extravagância, esse depois vai gerar 

problemas muito mais sérios no país, 

não é um modelo a seguir esse, não é 

aconselhável.

Mas os defensores da solução an-

golana dizem que a morte de Jonas 

Savimbi resolveu o conflito. Então, 

se em Angola foi a solução, porquê 

Moçambique não pode seguir?

Boa pergunta. Angola teve, depois 

da paz, por 10 anos, um dos maiores 

crescimentos económicos do mundo. 

Então, como é que um país a subir 

em flecha, de repente tem dificulda-

des em dar pão aos cidadãos. Hoje 

há fila para se comprar pão em An-

gola. O que vem depois disso? Mo-

çambique pode adoptar essa solução, 

mas o que vai ganhar com isso? 

Quando a solução passa pela morte 

do outro, passamos a achar que qual-

quer problema se resolve com a mor-

te do outro e é assim que os poderes 

ditatoriais passam a vida a matar. É 

assim que Hitler tentou encontrar a 

situação final para os judeus, idem 

para o regime do apartheid que criou 

a segregação racial e muitos outros 

governos. Matou-se o Savimbi em 

2002. Sim, realizou-se a paz, fize-

ram-se muitos edifícios, mas viagem 

pelo interior de Angola, há pessoas a 

morrerem à fome por causa da seca 

no sudeste de Angola. O que se faz 

sobre isso? E como ouviram aqui na 

entrevista, o governo diz que primei-

ro temos de cuidar do gado, depois é 

que cuidamos das pessoas.

Então, que conselho para Maputo, 

se a solução angolana não é a me-

lhor?

Olhem para o povo, sirvam o povo 

e não precisarão de matar ninguém. 

E quando a acção for centrada nas 

necessidades do povo, o próprio 

(Afonso) Dhlakama ou se adaptará 

ou entregará as pastas porque não 

verá mais como continuar a acção 

como político e poderá reformar-se, 

ou então, se juntará aos seus irmãos 

da Frelimo na provisão de políticas, 

iniciativas e acções que levem à me-

lhoria de vida dos moçambicanos, 

que deve ser a acção central dos 

políticos. Este é o conselho. A solu-

ção angolana funciona para garantir 

que as famílias instaladas no poder, 

que capturaram o Estado, estejam à 

vontade no seu processo de saque do 

país. Não é pelo bem do povo.

É fácil para um partido libertador 

como a Frelimo que, tal como o 

Tensão político-militar

“Não caiam na solução angolana”
Por Armando Nhantumbo

 “A solução angolana funciona para garantir que as famílias instaladas no poder, 
que capturaram o Estado, estejam à vontade no seu processo de saque do país. 

Não é pelo bem do povo”.

MPLA, governa o país há mais 

de 40 anos, primar por essa to-

lerância ao pensar diferente e, 

mais ainda, pela transparên-

cia, boa governação, enfim, 

uma verdadeira democracia e 

não apenas eleitoral?

Depende do nosso esforço. É 

possível. Se centrarmos a nossa 

acção no cidadão, tudo faremos 

para que o povo exerça a sobe-

rania com consciência. Os diri-

gentes devem sentir-se apenas 

como servidores públicos e não 

como superiores em relação ao 

seu próprio povo. 

É jornalista e, como tal, tem 

algo a dizer sobre a indústria 

da comunicação social. Como 

é que descreve a imprensa 

angolana, hoje? Em Moçam-

bique, por exemplo, temos na 

imprensa pública e afim, gru-

pos de choque pró-governo e 

anti-oposição e todos aqueles 

que pensam diferente.

Angola é pior. Nós temos já um 

grupo chamado “os bajuladores” 

cuja tarefa é a de louvar sempre 

as iniciativas do governo e ten-

tar demonstrar que aquilo é um 

paraíso. 

“O modelo angolano de extravagância depois gera problemas muito sérios”
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o poder político encontra, neces-

sariamente, o seu fundamento na 

aceitação popular, até porque a de-

mocracia, como diz a literatura, é o 

governo do povo, pelo povo e para 

o povo. Se não tem aceitação po-
pular, como já disse noutras ocasi-
ões, então, em que base assenta o 
poderio do regime angolano?
Assenta na corrupção. O Estado 
hoje foi tornado numa lotaria para 
aqueles que apoiam o presidente 
ou que o queiram apoiar para ter 
acesso a emprego. Até nas escolas, 
os professores para serem promo-
vidos têm de apresentar cartões de 
militantes do MPLA (Movimento 
Popular de Libertação de Angola, 
partido no poder) para serem pro-
movidos ou mesmo para ter empre-
go efectivo. Há toda uma série de 
manipulações que obrigam o cida-
dão a juntar-se ao MPLA e apoiar 
o presidente para poder sobreviver e 
é preciso quebrar isso.
Apesar de terem sido libertos, há 
três meses, nesta entrevista é ine-
vitável falarmos da detenção dos 
15+2 jovens acusados de tentativa 
de golpe de Estado.
Aquilo demonstrou já o nível de 
infantilismo político do regime do 
presidente José Eduardo dos San-
tos, quando prende miúdos para 
acusá-los de tentativa de golpe de 
Estado tudo para justificar a sua 
manutenção no poder. Isso significa 
que ele já chegou a um ponto que já 
não sabe mais o que fazer para jus-
tificar as suas acções. A única coisa 
que fizeram foi dizer que o presi-
dente está há mais tempo no poder, 
já expirou o seu prazo e deve ir em-
bora. O país não é do José Eduardo 
dos Santos. Qualquer cidadão tem 
o direito de dizer está na hora de o 
senhor ir embora e por isso é que 
até há votos para os cidadãos dize-
rem “não queremos mais o senhor, 
queremos outro”. Mas em Angola a 
Constituição foi alterada para im-
pedir o cidadão escolher, directa-
mente, o presidente. O presidente 
não é eleito, nem pelo parlamento, 
nem pelo povo, é o primeiro nome 
da lista partidária que ganha elei-
ções que se torna presidente e ele 
eliminou essa escolha porque sabe 
que o povo directamente não o vo-
taria. Ele não gosta do povo e sabe 
também que o povo não gosta dele, 
só os corruptos é que o gostam, e 
os candidatos ou aspirantes a cor-
ruptos e aqueles que, por ignorân-
cia, seguem cegamente o MPLA, 
mas qualquer cidadão consciente 
não pode estar de acordo com José 
Eduardo dos Santos.
Pareceu um exagero quando dizia, 
no seminário sobre Corrupção e 
Justiça Criminal, que o regime 
angolano valoriza mais bois que 
pessoas.
Ainda bem que me fazem lembrar 
isso. Eu gostaria que vocês ouvissem 
para depois me dizerem que estou a 
exagerar ou não. Aqui está o vídeo: 
[… no Cunene…tivemos o infeliz 
infortúnio de falecerem algumas 
pessoas; o governo da República 
de Angola, através do seu progra-
ma “Água para Todos”, conseguiu 
fornecer água para os criadores de 

gado, estamos a falar de uma po-

pulação essencialmente pastorícia, 

para salvar, primeiro, o gado que é o 

principal elemento de trabalho des-

sas populações e depois salvar gran-

de parte da população…]. Descul-

pem, exagerei? Está aqui António 

Luvualu de Carvalho (embaixador 

itinerante de Angola em Portugal). 

Bem, ainda no seminário dizia que 

o regime angolano encarna a cor-

rupção que, na verdade, é o único 

acto de transparência em Angola. 

Como é que isso se manifesta?

O presidente nomeia a sua filha 

para presidente do Conselho de 

Administração de uma empresa 

pública. Em Moçambique vocês 

aceitariam que Filipe Nyusi no-

measse o seu filho Florindo para 

gerir a maior empresa pública do 

vosso país. Achariam isso normal? 

E digo mais: a corrupção é um acto 

de transparência porque a Lei é cla-

ra em relação a isso, é nepotismo, é 

corrupção. Os dirigentes violam to-

dos os dias as Leis. O governador 

do Cuenne, esta mesma província 

que está em seca, é detentor de 80 

por cento das acções de um banco 

e é presidente da Assembleia-geral 

desse banco. Vocês aqui em Mo-

çambique aceitariam?

E onde é que está o poder judicial 

angolano para travar a corrupção?

É tão corrupto quanto é parte do 

sistema da corrupção. Esse é que é 

o problema, não podemos esperar 

uma justiça que também alinha nos 

esquemas todos de corrupção. 

Rafael Marques, quando pára, lê 

os cenários, repara o futuro, vê 

alguma saída rumo ao sonho an-

golano?

Claro que vejo, por isso é que es-

tou na linha da frente. O futuro não 

cairá do céu. O futuro é aquilo que 

nós fazemos hoje e se reflecte no 

amanhã. 
É uma luta com muitos espinhos…
Todas as lutas para que eu me torne 
num mau cidadão ou num cidadão 
desengajado fazem-me lutar mais 
porque temos de reconquistar o Es-
tado e devolvê-lo ao seu soberano 
que é o povo. E temos de ajudar de 
forma pedagógica, a educar o povo. 
E é um privilégio para mim estar 
na primeira linha da frente nessa 

luta pela afirmação da dignidade do 
cidadão angolano. Não é um sacri-
fício, é um privilégio e faço por von-
tade própria e de acordo com a mi-
nha própria consciência. Ninguém 
me pediu, ninguém me obriga e 
se ganho ou não ganho com isso, é 
uma questão que não me preocupa 
porque sinto-me bem a agir como 
bom cidadão. Não tenho vergonha 
de fazer o bem, de lutar contra a 
corrupção. Vergonha devem ter os 
bandidos, os corruptos, eu não. Eu 
tenho honra e não me devo sentir 
intimidado. Não me devo sentir 
discriminado por ser uma pessoa 
honrada.

Aprisionaram-nos sob as 
suas botas tirânicas
Muitas vezes quando caem críti-

cas sobre altos dirigentes, há quem 

diz que não, vamos discutir a flo-

resta e não as árvores”. É possível 

dissociar o presidente Angolano 

dos problemas que o país enfren-

ta?

Vamos agora ver a floresta: desde 

a instauração do sistema multipar-

tidário em Moçambique já houve 

três presidentes. Angola continua 

a ter o mesmo presidente. Eu era 

criança quando José Eduardo dos 

Santos chegou ao poder, já tenho 

filhos e daqui há bocado terei ne-

tos e ele continua lá. Então, aqui o 

problema é do indivíduo que repre-

senta todo esse sistema. Está tudo 

amarado ao poder do presidente e, 

obviamente, ele tem os seus repre-

sentantes, através dos quais exerce 

o poder, mas com a sua saída es-

ses indivíduos terão de sujeitar-se 

a novas regras políticas porque a 

sociedade e eles próprios, interna-

mente, já não tolerarão que Angola 

tenha outro presidente por 37 ou 40 

anos. Qual é a justificação para se 

dizer que os angolanos que são 24 

milhões, de facto, não têm cabeça, 

só um indivíduo tem cabeça para 

ser presidente. Precisamos de novas 

ideias e a forma como o presidente 

gere o Governo, enquanto chefe do 

Executivo, é destrutiva para a maio-

ria dos angolanos, é benéfica para si 

e para o interesse estrangeiro e não 

para os angolanos.

Alguma vez esteve com o presi-

dente dos Santos?

Estive com ele uma vez.

A tratar assuntos do país? Se sim, 

o que ficou assente?

Foi há mais de 20 anos e foi por 

ocasião das primeiras eleições em 

Angola em 1992. O presidente não 

é um indivíduo dialogante que pro-

mova encontro com críticos. Antes 

pelo contrário procura sempre cor-

rompê-los ou silenciá-los, exclui-los 

ou eliminá-los.

Pessoalmente já sofreu tentativas 

de corrupção? Sabemos que de 

ameaças, sim.

Já passei por tudo que se pode ima-

ginar. E mantenho-me firme. 

Se pudesse estar com o presiden-

te José Eduardo dos Santos, que 

conselho lhe daria?

Senhor presidente, limpe a casa, 

limpe o palácio, entregue o poder 

e vá descansar com a sua família e 

negoceie, enquanto ainda é tempo, a 

sua saída pacífica para que não saia 

aos atropelos, criando mais proble-

mas ao país. 

Teme que a sua saída não seja pa-

cífica?

Os ditadores gostam sempre de sair 

à força porque vêem-se sem aveni-

das para se retirarem de forma pací-

fica porque cometem tantos crimes 

e depois tem medo de serem julga-

dos. Então preferem sempre levar o 

poder até às últimas consequências 

e José Eduardo dos Santos não é ex-

cepção, ele tem medo, ele sabe que 

cometeu muitos crimes e tem medo 

que esses crimes venham persegui-

-lo, mesmo dentro do seu próprio 

partido.

No recente Comité Central do 

MPLA, um histórico do partido, 

Ambrósio Lukoki, abandonou o 

órgão, afirmando que “cheguei 

à conclusão de que estar no Co-

mité Central já não faz sentido 

porque o Comité Central não faz 

a sua função, é imposto posições 

que tem de aprovar sem discus-

são”. Dizia o antigo nacionalista, 

ministro no pós independência e 

embaixador na Tanzânia que “o 

presidente do partido e chefe de 

Estado regista uma impopularida-

de recorde pelas suas desinteligên-

cias e arrasta, na sua queda, certos 

inocentes no MPLA. A impopula-

ridade que está granjeando o par-

tido é o preço a pagar o MPLA en-

quanto instrumento de trampolim 

do engenheiro José Eduardo dos 

Santos para o seu absolutismo”.  A 

pergunta é: será a ruptura?

A crise económica e a diminuição 

do bolo da corrupção terá mais im-

pacto dentro do MPLA do que, por 

exemplo, a saída do Lukoki ou ou-

tro porque os militantes do MPLA 

tornaram-se obcecados pela cor-

rupção. É preciso desestruturar os 

sistemas de corrupção para as pes-

soas irem procurar outro modo de 

vida que não seja aquele de estar 

sempre a roubar ao Estado e aos 

cidadãos.

O que lhe parece a situação ango-

lana no concerto dos outros países 

da região e de um continente afri-

cano onde os libertadores, regra 

geral, têm a tendência de encarar 

os Estados como se de proprieda-

des privadas se tratassem?

O caso de Angola não é diferente, 

é a mesma história. Os níveis da 

corrupção ultrapassam o bom sen-

so. É a captura do Estado, os indi-

víduos capturaram o Estado para si 

próprios. Libertaram-nos do jugo 

colonial para aprisionarem-nos sob 

as suas botas tirânicas. Então, subs-

tituiu-se apenas o opressor. Em vez 

de termos um opressor estrangeiro, 

passamos a ter um opressor nacio-

nal.
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Quando, há meses, o 
jornalista Fernan-
do Lima mostrou-se 
contra a exigência da 

Associação Moçambicana de 

Juízes (AMJ), que reivindicava 

uma força de protecção face ao 

crime organizado, o presiden-

te da agremiação veio a público 

deplorar a crítica do comentador 

do “Pontos de Vista” da STV 

que, simplesmente, defendia 

que o poder judicial não mostra 

trabalho para merecer tal protec-

ção. Mas esta terça-feira, Carlos 

Mondlane teve de voltar a ouvir 

rajadas contra o judiciário que, 

desta vez, nas palavras do direc-

tor do Centro de Integridade 

Pública (CIP), tem se secundari-

zado na luta contra a corrupção.

Era goste ou não goste. No se-

minário organizado, esta sema-

na, em Maputo, pela AMJ e pelo 

CIP, sobre Corrupção e Justiça 

Criminal, Adriano Nuvunga foi 

contundente na crítica contra a 

inoperância do judiciário.

Começou a sua locução pela teo-

ria, falando da separação dos três 

poderes, o executivo, o legislativo 

e o judicial. Depois vincou o quão 

crucial é a independência do ju-

dicial perante o executivo, no âm-

bito do combate à corrupção.

Disse que um Estado de Direi-

to tem no poder judicial um dos 

seus pilares estruturantes para o 

garante dos direitos fundamen-

tais do homem.

Dirigindo-se a uma plateia com-

posta, maioritariamente por 

agentes do judiciário, afirmou: 

“tal como o médico que fica vio-

lentado quando uma doença tira 

vida a um doente, vossas excelên-

cias deviam ficar agredidos a cada 

vez que vêem uma situação de 

violação dos direitos fundamen-

tais do homem”.

Para Nuvunga, tal como a enfer-

midade que mata um doente, a 

corrupção é a enfermidade públi-

ca que impede, numa base diária, 

a realização dos direitos funda-

mentais do homem em Moçam-

bique.

“Por causa da corrupção, não há 

serviços de saúde, não há medi-

camentos, não há médicos treina-

dos com qualidade, não há água 

potável, há violência nas escolas, 

há insegurança rodoviária, não 

há comida na mesa por causa da 

super-inflação em Moçambique, 

nossas irmãs morrem a caminho 

das maternidades e, porque a cor-

rupção tudo leva, todo o futuro do 

povo fica capturado, violando-se 

assim os direitos fundamentais 

dos homens, mulheres e crianças 

do nosso país”, descreveu, acres-

centando que esta enfermidade 

privatiza o bem público de que o 

Pela inoperância no combate à corrupção

Por Armando Nhantumbo

poder judicial é guardião.

“Por assim dizer, a corrupção tira 

aquilo que foi colocado à vossa 

guarda. Vós sois nobres porque 

escolhidos para essa nobre tarefa. 

Não podem, então, ver isso acon-

tecer, ficarem calados sem esta-

rem a ser coniventes. Não podem 

ver isso acontecer e virarem para 

o lado e continuarem a merecer a 

nobreza do vosso título”, referiu.

Por outro, destacou a importân-

cia da qualidade da justiça para a 

promoção do desenvolvimento. 

“Tolerar um Estado de justiça 

que impede o desenvolvimento 

económico é o mesmo que um 

médico negar oxigénio a um pa-

ciente. Seria ir contra o juramen-

to de servir e salvar vidas”, meta-

forizou.

Insistiu: “estamos a lembrar que 

é a vossa missão e razão de ser a 

salvaguarda do bem público, que 

é necessário para a realização dos 

direitos fundamentais do ho-

mem”.

Para o director do CIP, em sede 

da separação de poderes, e sem 

prejuízo da sua interdependên-

cia, se o bem do soberano, o povo, 

está sendo privatizado, através da 

corrupção, o poder judicial tem 

de se rebelar, se mexer, agir e ave-

riguar as contas do executivo no 

exercício do pleno direito de pro-

teger o interesse do soberano, em 

igualdade de circunstâncias com 

o executivo e o legislativo.

Rebateu o pronunciamento do 

presidente da AMJ, Carlos Mon-

dlane, que na abertura do semi-

nário disse que o presidente da 

República, Filipe Nyusi, tem en-

corajado o combate à corrupção.

“Não têm de ficar à espera de se-

rem encorajados pelo presidente. 

Quando fazem isso estão a de-

fraudar as responsabilidades que 

aceitaram. Não podem defraudar 

essa responsabilidade de prote-

ger, em pleno direito e em igual-

dade com os demais poderes, o 

interesse do cidadão”, contrariou.

Entende Nuvunga que, tal como 

à mulher de César que se espe-

ra que pareça ser antes de ser, o 

poder judicial, muito antes de ser, 

tem de parecer ser na luta contra 

a corrupção e tem de exibir atitu-

des de independência perante os 

demais poderes e perante o sobe-

rano que é o povo. 

Disse que o que tem ouvido se 

prende com reclamações de falta 

de leis, ora porque os poderes não 

permitem, ora falta de meios de 

trabalho entre tantas limitações. 

E aqui reside ponto central. “O 

poder judicial não se mostra 

agredido pelo fenómeno da cor-

rupção. Espera que seja o execu-

tivo a exortar-lhe que tem de agir 

contra a corrupção, mas sabemos 

que é na esfera do executivo que 

ocorre a corrupção. Então, es-

pera que, ao mesmo tempo que 

o executivo se empenha na cor-

rupção no dia-a-dia, também se 

empenhe em dizer ao judicial que 

combata a corrupção”, disparou. 

Não pensa a dois para afirmar 

mesmo que, em Moçambique, o 

poder judicial tem um papel pas-

sivo no combate à corrupção e 

não será um decreto presidencial 

a conferi-lo mais poderes para 

lutar contra o mal, mas terá de 

ser o próprio judicial e através da 

independência perante os demais 

poderes a reivindicar mais espa-

ços e chamar a si o protagonismo 

de liderar uma guerra sem quartel 

no combate a esta enfermidade.

“No dia que o judicial fizer isto, 

nós o povo vamos ver, vamos 

aplaudir e vamos reconhecer. Não 

fizemos até agora porque não ve-

mos. O dossier das dívidas ilegais 

e ocultas é o exemplo claro de 

como o poder judicial se secun-

dariza na luta contra a corrupção 

em Moçambique. Tem sido o 

presidente da República a dizer 

que a PGR vai liderar a auditoria 

forense para o esclarecimento do 

caso. A nossa expectativa era que 

o poder judicial pegasse no caso, 

com o sentido de independên-

cia - independente é aquilo que 

o poder judicial disser e pensar - 

continuar com o caso, até porque 

se calhar pode recuperar algum 

dinheiro que tanto precisa para 

ter meios”, criticou.

Deixa claro que o Estado de Di-

reito instrumental perseguido 

pelo judicial não pode ser reali-

zado, substantivamente, com to-

lerância à corrupção, repetindo 

que não se pode virar para o lado 

perante este mal sem se estar a 

demitir da nobre missão de de-

fender o soberano.

Referiu que em outros países a 

actuação do judicial deixa claro 

que corrupção é cadeia. “Aqui o 

nosso poder judicial não transmi-

te a ideia de que fazer corrupção 

custa cadeia”, lamentou, subli-

nhando que o papel do judiciário 

é combater a corrupção porque 

caso contrário continuaremos um 

Estado de pobreza a cada dia que 

passa, uma pobreza continuada 

pela corrupção.

A praga que corrói as funda-
ções do Estado
Para o presidente da AMJ, a cor-

rupção em Moçambique é uma 

praga que contamina todas as 

instâncias. “Enquanto os (cor-

ruptos) de alta corrupção o fa-

zem para enriquecer, os de baixa 

o fazem para sobreviver. Porém, 

a diferença é cosmética porque 

afecta o desenvolvimento nacio-

nal”, apontou.

Entende Carlos Mondlane que 

a corrupção está a hipertrofiar o 

Estado moçambicano e na buro-

cracia e impunidade encontra a 

sua motivação. “Tenho um sonho 

de viver num país livre de corrup-

ção”, disse, acrescentando que há 

políticos em Moçambique, mas 

não todos, que não têm vontade 

de combater o mal. É da opinião 

de que o presidente da República, 

Filipe Nyusi, tem assumido cla-

ramente o combate à corrupção.

Para o juiz conselheiro do Tribu-

nal Supremo (TS), José Carrilho, 

que falava em representação do 

presidente daquele órgão de jus-

tiça, a corrupção no país está a 

corroer as fundações do Estado e 

da sociedade, atrasando e às vezes 

impedindo o desenvolvimento 

económico e social.

“É o maior obstáculo, dos nossos 

tempos, à democracia e desen-

volvimento sustentável”, anotou 

Carrilho denunciando tendên-

cia crescente de aproveitamen-

to ilícito de cargos políticos em 

proveito próprio. Apontou a pro-

miscuidade entre a política e ne-

gócios como uma das faces mais 

visíveis da enfermidade.

Erradicar a corrupção, compre-

ende, é difícil, mas com vontade 

política, tantas vezes proclamada, 

não é impossível. Por isso, prosse-

gue, não basta legislar. A medida 

efectiva, essa sim, é expor cada 

caso e infractor, levá-los a jul-

gamento, puni-los e confiscar os 

bens obtidos, ilicitamente, e de-

volvê-los ao património púbico.

Mudar a ideia de que o crime 
compensa
Por sua vez, o bastonário da 

Ordem dos Advogados de Mo-

çambique (OAM) disse que, em 

África, o impacto imediato da 

corrupção é a fuga de fluxos fi-

nanceiros, impossibilitando a 

melhoria das condições de vida 

das comunidades como a educa-

ção e a saúde.

“Os nossos dirigentes da União 

Africana, SADC e outros orga-

nismos africanos fazem sempre 

menção à construção de infra-

-estruturas. O facto é que os fun-

dos que deviam ir para isso são 

desviados pela corrupção e a po-

pulação acaba sendo a maior víti-

ma e, como resultado, é a pobreza 

absoluta eterna”, lamentou Flávio 

Menete. Disse que Moçambique 

tem instrumentos legais de luxo 

contra a corrupção, incluindo 

dispositivos internacionais que 

ratificou, mas o que não é eficaz 

é o que chamou por sistema ins-

tituído.

“É preciso mudar a ideia de que 

a corrupção compensa”, desafiou, 

apontando, por outro lado, a falta 

de independência da magistratu-

ra, défice de preparação para lidar 

com crime organizado, falta de 

meios adequados como estando 

entre o que está a falhar no com-

bate à corrupção no país.

Para a presidente da Associação 

dos Magistrados do Ministério 

Público, Nélia Correia, a cor-

rupção constitui um verdadeiro 

atentado ao Estado de Direito 

Democrático e apontou a desor-

ganização administrativa e a falta 

de transparência na administra-

ção pública como alguns dos fac-

tores que estimulam a corrupção 

em Moçambique.

“O poder judicial espera que, ao mesmo tempo que o executivo se empenha na 
corrupção no dia-a-dia, também se empenhe em dizer ao judicial que combata a 

corrupção”, Adriano Nuvunga.

Nuvunga desmascara o judiciário
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O melhor vem daqui.

As duas importantes cimei-
ras da Frelimo, a iniciar 
este fim-de-semana, aca-
baram por condicionar 

os resultados do diálogo Governo-
-Renamo, depois de os mediadores 
terem conseguido o “salto” do pri-
meiro ponto da agenda (referente 
à descentralização) para o terceiro 
(sobre a integração dos homens da 

Renamo nas FDS), mantendo as 

partes ocupadas e forçadas a posi-

cionarem-se politicamente.

Ficou em “banho maria” o ponto da 

cessação das hostilidades proposto 

pelo Governo, mas que a Renamo, 

estrategicamente, considera o últi-

mo, uma vez que a pressão militar é 

necessária para obter concessões da 

parte governamental. 

Sendo um dos “pontos chave” na 

questão da descentralização, os 

mediadores decidiram introduzir, 

no início da semana, a questão dos 

governadores da Renamo, uma vez 

que este pode ser um elemento des-

bloqueador de todas as outras situ-

ações. Ao que o SAVANA apurou, 

a proposta não introduz mudanças 

constitucionais, mas gira em torno 

dos artigos 160 e 141 da actual cons-

tituição, nomeadamente sobre os 

poderes do Presidente da República 

em nomear os governadores provin-

ciais e a forma como são nomeados 

os directores locais.

Na ronda de quarta-feira, o encontro 

estava marcado para as 15:00 horas, 

mas só iniciaria às 16:20 horas, de-

vido ao atraso da equipa governa-

mental, que se fez presente ao local 

às 16:10 horas. Ao que o SAVANA 

apurou, a equipa governamental es-

tava na reunião da Comissão Políti-

ca (CP) da Frelimo onde foi briefar 

aos membros do órgão decisório do 

partido governamental nos interva-

los entre as sessões do Comité Cen-

tral sobre o estágio do diálogo com 

a Renamo. Segundo os relatos que 

podemos escutar, o general Veloso, 

em tom triste e contrariado, anun-

ciou que a delegação governamental 

não estava em posição de exprimir 

a sua posição sobre a proposta dos 

mediadores.

Sem explicações à imprensa sobre 

os atrasos e numa declaração curta 

(teve 1:53 minutos) feita por Mario 

Raffaelli, sem direito a perguntas, 

confirmámos que a equipa governa-

mental não apresentou o seu parecer 

sobre a proposta, pedindo mais tem-

po para uma análise cuidadosa.

“A Renamo chegou com uma posi-

ção e a equipa do governo explicou 

que está a analisar e precisa de mais 

tempo. É claro que se trata de um 

assunto muito importante, sensível 

para ser analisado e decidido”, disse, 

ao fim de uma hora e vinte minutos 

de debate e sem revelar o conteúdo 

do posicionamento da “perdiz”.

“As partes e os mediadores concor-

daram em esperar pela reacção do 

governo para que possamos fazer 

uma discussão com ambas posições 

sobre a mesa”, acrescentou, mas sem 

mencionar o horizonte temporal 

para tal.

Referir que esta não é a primeira pro-

posta que os mediadores apresentam 

na mesa de diálogo para aproximar 

as partes. A primeira foi apresen-

tada, em finais de Agosto, antes da 

interrupção das reuniões, e abordava 

a necessidade de se criar um corre-

dor desmilitarizado que permitisse a 

entrada dos mediadores na Serra da 

Gorongosa para conversarem com 

o líder da Renamo. As partes não 

chegaram a nenhum consenso. Não 

houve qualquer consenso sobre o es-

tabelecimento de uma trégua militar.

Porém, o Governo, mostrando no-

tável flexibilidade (aplaudida até por 

Afonso Dhlakama) reconheceu ter 

havido erros na implementação do 

Acordo de Roma de 1992, mostran-

do-se aberto não só à integração de 

homens da Renamo no exército, mas 

também na polícia e nos serviços de 

informações do Estado (SISE).

Evidenciando as presentes dificul-

dades, Mario Raffaelli disse nas co-

memorações do 25 de Setembro que 

esses pontos e a falta de confiança 

entre as partes é o que provoca o im-

passe no diálogo.

Quinta-feira, o governo fez entrega 

da sua reacção às propostas da Re-

namo sobre a integração nas Forças 

Armadas, documento que já foi re-

jeitado duas vezes porque, ao que o 

SAVANA apurou, foi considerado 

“muito político” e “pouco concre-

tizador em termos práticos”. Esta 

sexta-feira ouvir-se-ão em plenária 

os posicionamentos de ambas as 

partes sobre a questão da integração 

dos homens da Renamo nas Forças 

de Defesa e Segurança. No fecho 

desta edição, apurámos que a Rena-

mo poderá também explicitar o seu 

posicionamento sobre a proposta 

dos mediadores relativa aos gover-

nadores. 

Sexta-feira os mediadores interrom-

pem as sessões da comissão mista 

até ao dia 10 de Outubro, enquanto 

ao Frelimo estará envolvida em duas 

reuniões cruciais que poderão deter-

minar, no futuro próximo, o rumo 

dos acontecimentos no “dossier paz” 

e na relação com as instituições de 

Bretton Woods e os doadores inter-

nacionais. 

Na madrugada de quinta-feira, a CP 

emitiu um comunicado no qual é 

omissa a referência às conversações 

em curso, depois de na prática ter 

barrado, horas antes, qualquer deci-

são ou posicionamento em relação 

aos governadores a indicar pela Re-

namo. No fim-de-semana a Frelimo 

reúne um grupo heterogéneo de mi-

litantes que designa como “quadros” 

para, na próxima sexta-feira, reunir 

o seu Comité Central (CC), o órgão 

decisório mais importante depois do 

próprio congresso. Na última reu-

nião do CC realizada em Abril deste 

ano, Nyusi e os seus aliados conse-

guiram neutralizar os sectores mais 

belicistas do partido que chegaram 

a sugerir eliminação de Afonso 

Dhlakama e a ilegalização da Rena-

mo como partido político. Também 

nessa reunião, pela voz do actual 

Primeiro-Ministro, Agostinho do 

Rosário, os militantes tomaram co-

nhecimento da dramática situação 

económica do país, nomeadamente as 

relações conflituosas com o FMI, o 

Banco Mundial e a comunidade do-

adora internacional.

Com Frelimo em conclaves chave

Diálogo congela
Por Abílio Maolela
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A 
visita a Washington, que 
produziu um importante 
entendimento com o Fun-
do Monetário Interna-

cional (FMI) assim como o diálogo 

político com a Renamo, o debate so-

bre a descentralização e a nomeação 

de governadores são pratos fortes e 

indigestos para os cerca de três mil 

delegados que se reúnem a partir de 

sábado na “X Reunião Nacional de 

Quadros” do partido governamental, 

um encontro de carácter consultivo, 

onde habitualmente se concentra a 

massa crítica mais sofisticada da Fre-

limo.

Na sua primeira reunião de quadros 

na qualidade de presidente do par-

tido, há um sentimento de que Fili-

pe Nyusi procurará produzir apoios 

necessários “Rumo ao Congresso”, 

numa altura em que está debaixo 

de fortes ataques de alguns sectores 

do partido, que não viram com bons 

olhos os entendimentos com o FMI 

e importantes cedências no diálogo 

com a Renamo.  

Formalmente, a Reunião de Quadros, 

que decorre na cidade da Matola, 

província de Maputo, entre os dias 1 

e 3 de Outubro, vai debater a vida do 

país e as teses a serem submetidas ao 

XI Congresso. 

Apesar de uma grande nebulosa 

quanto às capacidades e/ou habilida-

des do Presidente manejar o martelo 

no comando da sua primeira “Reu-

nião de Quadros” do partido domi-

nante, espera-se um Nyusi mais forte, 

após os consensos de Washington e 

os passos que estão a ser dados na 

Comissão Mista do diálogo entre o 

Governo e a Renamo, o maior parti-

do da oposição.

Oxigénio para o CC
Na reunião de quadros estará con-

centrada uma corrente importante 

de militantes que claramente defen-

dem mudanças para o país, nomea-

damente, o fim da crispação com os 

doadores e o FMI, o esclarecimento 

das dívidas encobertas, um entendi-

mento com a Renamo que passe pela 

descentralização e a partilha de poder 

corporizada na nomeação de gover-

nadores provinciais indicados por 

Afonso Dhlakama.

Um analista ouvido pelo SAVANA 

considera que se a reunião de quadros 

“correr bem para Nyusi”, ele terá “o 

oxigénio necessário” para enfrentar o 

Comité Central, um órgão do parti-

do montado pelo anterior presidente 

Armando Guebuza, onde militantes 

de base beneficiam de mordomias 

pecuniárias a partir do Estado. Será 

no CC, diz o mesmo analista, onde se 

vão travar os principais e mais decisi-

vos confrontos.

“É a maior reunião (Reunião de 

Quadros) da Frelimo antes do Con-

gresso que dará indicações claras de 

como o Presidente se irá impor no 

Congresso do partido, marcado para 

dentro de um ano”, perspectivou um 

militante do partido governamental 

com assento no Comité Central.

O CC, que é um órgão deliberativo 

e mais importante no intervalo entre 

os congressos, tem a sua reunião mar-

cada para os dias 7 a 9 de Outubro. 

Basicamente este encontro irá con-

sensualizar e deliberar sobre as “gran-

des questões” que serão debatidas na 

reunião de quadros, que na retórica 

do partido dominante “junta quadros 

da base até ao topo”.

Conservadores híper acti
vos
Na semana que antecedeu a via-

gem de Nyusi aos Estados Unidos, 

multiplicaram-se nas redes sociais os 

“avisos e conselhos” a Nyusi, tendo a 

reacção mais violenta depois do en-

tendimento com Lagarde afirmado 

que Nyusi “tinha violado a Constitui-

ção” e acordado na prisão de Guebu-

za, por conta das dívidas escondidas 

da MAM e da Proindicus. Anterior-

mente, a própria Comissão Política 

(CP) da Frelimo “obrigou” o general 

Jacinto Veloso a “explicar-se” sobre os 

entendimentos com a Renamo sobre 

a descentralização e a nomeação de 

governadores indicados por Dhlaka-

ma. Assessores do partido multiplica-

ram-se em entrevistas lançando dúvi-

das sobre a legitimidade da comissão 

de diálogo com a Renamo escolhida 

por Nyusi, sugerindo igualmente que 

a bancada parlamentar da Frelimo 

(chefiada por Margarida Talapa, uma 

incondicional apoiante de Guebuza) 

poderia boicotar as decisões acorda-

das em sede de diálogo político. 

Na antecâmara destas reuniões cru-

ciais voltaram a aparecer ataques 

racistas contra elementos históricos 

da Frelimo que defendem a crimina-

lização dos potenciais ilícitos come-

tidos no processo de endividamento 

externo.

Num esforço para ganhar apoios para 

Nyusi, António Niquice, o porta-voz 

da Frelimo, escalou grande parte das 

redacções do sector público e priva-

do, tentando estabelecer uma linha 

divisória entre os “antigos G-40” (le-

ais a Guebuza) e o “G-40 renovado”, 

aparentemente mais sofisticado, com 

caras novas, vindas, sobretudo, do 

professorado da UEM (Universidade 

Eduardo Mondlane). 

Ao que apurámos, a ideia é que haja 

paridade nos vários debates, contra-

riamente ao que acontecia no guebu-

zismo, onde apenas o G-40 monopo-

lizava o espaço público.

A maior parte dos responsáveis edi-

toriais dos media têm em seu poder 

uma lista com 18 nomes de onde 

devem contactar elementos para ex-

pressar os pontos de vista da Frelimo, 

tarefa também concedida a Emília 

Moiane, do Gabinete de Informação 

pago com fundos do Orçamento de 

Estado. 

Do CC deverão sair igualmente re-

comendações para que a bancada da 

Frelimo, na Assembleia da República 

(AR), viabilize o pacote legislativo 

sobre a descentralização, que está a 

ser debatida por uma sub-comissão 

no diálogo entre os mandatários do 

Presidente Nyusi e o líder da Re-

namo na sede da Comissão Mista. 

A sub-comissão tem até finais de 

Novembro para submeter o docu-

mento ao Parlamento. Aliás, Afonso 

Dhlakama, numa entrevista que deu 

ao “Canal de Moçambique” esta se-

mana, manifestou optimismo quanto 

ao pacote legislativo a ser submetido 

na AR e convicto de que o documen-

to permitirá que “ainda este ano, e se 

calhar antes de Novembro, nomeie os 

governadores, os administradores nas 

seis províncias”.

Comissão Política 
Apesar dos posicionamentos opti-

mistas das fontes do CC contactadas 

pelo SAVANA, a CP, à boca da reu-

nião de quadros, emitiu um comuni-

cado claramente conservador.  

Sobre a visita aos EUA “enaltece o 

trabalho que tem sido desenvolvido” 

por Nyusi junto das Nações Unidas, 

do Banco Mundial e do FMI, mas ig-

nora por completo os contactos com 

a administração de Barack Obama, 

incluindo o fundo do MCC (Mil-

lennium Challenge Account). O co-

municado também não faz referência 

aos encontros em Houston e Nova 

Iorque com os executivos das petro-

líferas envolvidos na pesquisa de hi-

drocarbonetos em Moçambique.

Numa semana em que foram anun-

ciadas várias “mortes misteriosas” de 

elementos da “perdiz” em Sussunden-

ga e Moatize, a CP “louva a postura 

de coragem e determinação que tem 

sido demonstrada pelo povo moçam-

bicano perante as adversidades im-

postas pela acção desestabilizadora 

da Renamo, que tem resultado em 

mortes de civis, dirigentes, líderes lo-

cais e comunitários, saque de bens da 

população, roubo de medicamentos e 

destruição de infra-estruturas sociais 

e económicas”. John Kerry, o secretá-

rio de Estado dos EUA, anunciou em 

Washington que a violência contra a 

oposição política em Moçambique 

era um dos pontos na agenda do en-

contro com o presidente Nyusi.

A Comissão Política fez também 

questão de felicitar “a acção vigoro-

sa das Forças de Defesa e Segurança, 

na prevenção e combate ao crime, na 

protecção das populações e na manu-

tenção da ordem, segurança e tran-

quilidade públicas em todo o terri-

tório nacional” mas não faz qualquer 

referência à comissão mandatada por 

Nyusi para entabular o diálogo polí-

tico com a Renamo, um dos pontos 

cruciais para que o país possa atingir 

a estabilidade. 

Reunião gazua junta quadros Frelimo

O 
Gabinete Central de 
Combate à Corrupção 
(GCCC) decidiu acusar 
o antigo administrador 

financeiro por entender que exis-

tem indícios fortes de práticas 

corruptas protagonizadas pelo 

acusado, em conluio com uma rede 

que, durante algum tempo, pode 

ter delapidado financeiramente os 

cofres da companhia moçambicana 

de bandeira. 

Trata-se de Jeremias Tchamo, que 

durante o reinado de Marlene 

Manave, dirigiu a componente fi-

nanceira da empresa, altura que o 

GCCC acredita que o acusado te-

nha criado condições fraudulentas 

para sacar, a seu favor e seus próxi-

mos, pouco mais de cinco milhões 

de Meticais.

A investigação do Gabinete Cen-

tral de Combate à Corrupção foi 

realizada a partir de denúncias fei-

tas pela imprensa em torno da ges-

tão pouco criteriosa da LAM. 

Concretamente, a acusação da anti-

-corrupção refere que, do cruza-

mento e análise de toda informação 

coligida e face aos indícios crimi-

nais, o Ministério Público deduziu 

acusação contra o Administrador 

financeiro por abuso de função. 

Continuando, refere a nota distri-

buída à imprensa, “o gestor, no pe-

ríodo compreendido entre 2008 a 

2014, aceitou e anuiu que a Empre-

sa LAM celebrasse com a empresa 

de construção civil pertencente ao 

seu irmão, igualmente trabalhador 

da empresa, 25 contratos de presta-

ção de serviços para a reabilitação e 

construção de várias infra-estrutu-

ras da LAM”.

“O Administrador financeiro fez 

com que a LAM pagasse a favor da 

referida empresa, o valor total de 

5.302.034,64 MT (cinco milhões 

trezentos e dois mil, trinta e quatro 

meticais e sessenta e quatro centa-

vos), e uma vez acusado o processo-

-crime foi remetido ao Tribunal 

Municipal KaMpfumo para ulte-

riores trâmites legais” – clarifica, a 

nota. 

Em relação antiga administradora 

delegada, Marlene Manave, a in-

vestigação simplesmente se absteve 

de acusá-la.

Por outro lado, no decurso da ins-

trução preparatória, o GCCC diz 

ter tomado conhecimento de al-

guns factos relacionados com a 

compra, venda e aluguer de duas 

aeronaves Q 400, num processo 

que envolve LAM e uma empresa 

estrangeira, cuja análise sumária le-

vantou suspeitas quanto a aplicação 

do valor proveniente da venda das 

aeronaves.

Face à suspeita e para apurar os fac-

tos, no dia 5 de Julho de 2016 foi 

autuado o processo-crime registado 

sob o número 52/GCCC/16 e jun-

to da Inspecção-Geral de Finanças 

foi solicitada a realização de uma 

auditoria ao processo de compra, 

venda e aluguer. 

A LAM continua, com uma situ-

ação financeira demasiadamente 

instável, com as contas da empresa 

a manter-se, teimosamente, no ver-

melho, apesar de algumas acções de 

correcção que estão a ser avançadas 

pela nova administração. 

(Redacção)

e “absolve” Manave

Quadros da Frelimo estarão concentrados na Matola a partir deste sábado
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MESA REDONDA DO OMR
CAPITAL E CONFLITUALIDADES NO 

MEIO RURAL

meio rural”, onde serão abordados diversos temas relacionados. O evento 
realizar-se-á no dia 06 de Outubro de 2016, no Montebelo Hotels & Re-
sort (conhecido por Girassol IndyVillage), sito na Rua Macombe Nongué-
-Nongué, R.1.373, Sommerschield, Maputo.

Av. Paulo S. Kankhomba, nº 879, Edifício da ESAEN | tel: +258 21 352750| Maputo – Moçambique 
Email: office@omrmz.org| Website: www.omrmz.org 

 
 
Parceiros:  

 

 

--- PROGRAMA --- 

Moderação: Selma Martins 
HORAS TEMAS ORADORES  
14: 20 Abertura Natacha Bruna  

Capital e conflitualidades no meio rural 
14: 30 Reassentamentos  Thomas Selemane 
14: 45 Garimpos António Júnior  

15:00 Terras Uacetissa 
Mandamule  

15:15 (Des)continuidades conflituais  João Feijó  
17:00 Encerramento Máriam Abbas  

 

laboral, resultantes da penetração do capital no meio rural (através da mine-
ração industrial e artesanal, do agronegócio e da implementação de grandes 
infra-estruturas), referindo-se às suas causas, formas e às práticas dos dife-
rentes actores (Governo, empresas, comunidades e sociedade civil formaliza-

da pobreza nas áreas de penetração do capital, agravando assimetrias econó-
micas e tensões sociais, colocando em risco a estabilidade política. 

As entradas serão livres!

A sua presença é para nós um motivo de satisfação.
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A 
IV sessão ordinária da 
Assembleia Municipal 
da cidade de Quelima-
ne, capital provincial da 

Zambézia, que tinha como prin-

cipal ponto de agenda a apresen-

tação do relatório de actividades 

realizadas pelo Conselho Munici-

pal, durante o primeiro semestre 

do presente ano, transformou-se 

numa “bagunça política” com as 

bancadas do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM) 

e da Frelimo a trocarem mimos e 

insultos que por fim desaguaram 

em ameaças de morte e abandono 

da sessão por parte da bancada da 

oposição.

Refira-se que a Assembleia Muni-

cipal de Quelimane é liderada pelo 

MDM com 26 membros e a Freli-

mo está na oposição com apenas 13 

membros. 

A confusão começou logo no início 

da sessão, durante o período desti-

nado às declarações da ordem do 

dia, onde os membros da Assem-

bleia Municipal apresentam co-

municações sobre os seus partidos, 

questionam a edilidade sobre a vida 

dos munícipes.

A confusão começa quando Rijo-

ne Bombino, chefe da bancada da 

Frelimo na Assembleia Municipal 

de Quelimane, apresentou a sua co-

municação e terminou com elogios 

a Filipe Nyusi, “pela forma sábia 

como está a dirigir o país”.

A exaltação da Frelimo e do seu 

presidente irritou a bancada do 

MDM que de imediato respon-

deu, referindo que a bancada da 

oposição não tinha legitimidade de 

elogiar a Frelimo e o seu presiden-

Debates na Assembleia municipal de Quelimane desaguam em injúrias 

te naquele fórum, alegando que se 

trata de um partido de assassinos, 

corruptos e criminosos.

Na mesma ocasião, Manuel de 

Araújo, edil de Quelimane, tomou 

a palavra e secundou as acusações 

da bancada do MDM. Precisou que 

aquele não era o lugar apropriado 

para a bancada minoritária exaltar 

seus dirigentes por serem figuras 

“perigosas à sociedade”.

O edil de Quelimane denunciou 

que a sua vida estava em perigo, na 

medida em que, nos últimos dias, 

tem sido vítima de ameaças de 

morte protagonizadas por mem-

bros da Frelimo.

Sublinhou que depois de terminar 

o seu discurso oficial nas cerimó-

nias públicas de 07 de Abril, um 

antigo combatente aproximou-se a 

ele e disse que o seu comportamen-

to iria custar-lhe a vida.

Disse que na ocasião minimizou o 

incidente. Porém, as ameaças volta-

ram à carga logo depois de discur-

sar nas cerimónias de 25 de Setem-

bro, no passado domingo.         

“Um homem que trazia o unifor-

me de antigos combatentes aproxi-

mou-se a mim e disse que os meus 

pronunciamentos públicos eram 

perigosos e isso podia custar-me 

a vida. Ignorei. Só que horas de-

pois, homens estranhos fazendo-se 

transportar numa viatura branca de 

marca Mahindra foram neutrali-

zados a seguir meus movimentos. 

Quando se aperceberam que ti-

nham sido descobertos desaparece-

ram da cidade”, disse o Edil.

Continuou as suas queixas referin-

do que, muitas vezes, quando a Fre-

limo promete, executa e isso está a 

deixar-lhe preocupado.

Manuel de Araújo acusou a Freli-

mo de ser um partido de assassinos. 

Fundamentou a sua posição com os 

assassinatos de Siba-Siba Macuá-

cua, Gilles Cistac, Carlos Cardoso 

e do atentado contra o académico 

José Macuane.

Ao que apurámos, a acusação criou 

ira no seio da bancada minoritária e 

uma deputada da Frelimo de nome 

Nilza Gomes levantou-se para fri-

sar que o edil era um provocador e 

que as suas provocações é que desa-

guariam no seu assassinato.

Ao que apurámos, as declarações de 

Nilza Gomes terão aquecido a sala 

de tal forma que o presidente da 

Assembleia Municipal, Domingos 

de Albuquerque, eleito pelo MDM, 

ordenou a retirada da referida de-

putada da sala de sessões, o que foi 

reprovado pela bancada da oposi-

ção e em forma de solidariedade 

abandonou também. 

Contactado pelo SAVANA, Ma-

nuel de Araújo confirmou as de-

clarações apresentadas na sala de 

sessões de Assembleia Municipal e 

disse que a sua vida estava em pe-

rigo devido às constantes ameaças 

dos membros da Frelimo e de mo-

vimentação de pessoas entranhas 

em seu redor. 

Referiu que comunicou o assunto à 

Polícia, ao governador provincial e 

aos Serviços de Informação e Se-

gurança de Estado que promete-

ram averiguar.

Manuel de Araújo referiu que a 

Frelimo é um partido dúbio que, à 

luz do dia, diz ser promotor da de-

mocracia mas, na calada da noite, 

elimina seus adversários políticos.

Sublinhou que não tem medo das 

ameaças, apesar de saber da sua pe-

rigosidade na medida em que ele 

jurou servir o Estado moçambica-

no contribuindo na promoção da 

democracia.

“Sabemos que os membros da Fre-

limo são bandidos armados, matam 

pessoas, mas não temos medo por-

que, quando assumimos este risco 

de servir o povo de Quelimane, 

sabíamos dos riscos que corríamos. 

Posso morrer a qualquer momento, 

mas irei feliz porque será pela causa 

do meu povo”, sentenciou.

Contactado pelo SAVANA, o che-

fe da bancada da Frelimo negou as 

acusações e diz que tudo não passa 

de manobras dilatórias do edil de 

Quelimane para encobrir suas fra-

gilidades.

Rijone Bombino referiu que quem 

tem pautado pela violência é o pró-

prio edil que sempre que se comu-

nica ao plenário da Assembleia lan-

ça acusações sem fundamentos aos 

dirigentes da Frelimo chamando-

-os de corruptos e assassinos, mas 

que o seu partido nunca reagiu.

Sublinhou que em nenhum mo-

mento um membro da bancada da 

Frelimo ameaçou o edil de morte se 

não apenas chamá-lo à consciência 

para moderar a sua linguagem con-

tra o adversário. 

Bombino diz que a sua bancada 

nem foi dada tempo de reagir, por-

que o edil de Quelimane usurpou 

o poder à Assembleia Municipal e 

mandou a membro da Frelimo sair 

da sala ao mesmo tempo que orde-

nava os agentes da polícia munici-

pal para executar a ordem.

“Foi em solidariedade à nossa cole-

ga que abandonamos a sala. Tudo o 

que o presidente do município diz é 

falso. Ele quer protagonismo políti-

co e não está a olhar para os meios. 

Espero que o senhor presidente 

consiga provar junto às autoridades 

competentes as supostas ameaças 

porque a nós também interessa a 

verdade”, disse Bombino.      

Os dois maiores parti-
dos políticos do país, 
nomeadamente a 
Frelimo e a Renamo, 

“recusaram acolher” a proposta 
de reformas da estrutura eco-
nómica, dos sistemas político-
-administrativo, eleitoral e da 
justiça, produzida por um 
grupo de organizações da so-
ciedade civil, concretamente, o 
Centro de Integridade Pública, 
Instituto de Estudos Sociais e 
Económicos, Observatório do 
Meio Rural e a Fundação Me-
canismo de Apoio à Sociedade 
Civil.

O documento foi elaborado no 

sentido de contribuir para a re-

flexão sobre os caminhos para 

um processo de paz sustentá-

vel em Moçambique. As quatro 

organizações decidiram também 

partilhar o documento com três 

partidos políticos com assento na 

Assembleia da República, mas ape-

nas o Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM) acolheu a 

comunicação, tendo a debatido na 

reunião do partido decorrida, há 

semanas, no distrito de Marracue-

ne, província de Maputo. Uma se-

mana depois, o MDM, através do 

seu presidente, Daviz Simango, foi 

convidado a partilhar com os me-

diadores e as delegações do Gover-

no e Renamo na Comissão Mista 

a sua contribuição sobre o processo 

de descentralização. 

Em termos gerais, a proposta da 

Sociedade Civil, que foi ampla-

mente divulgada em vários centros 

de debate, fala de uma descentrali-

zação, que vai no sentido da devo-

lução e autonomia administrativa, 

fiscal e patrimonial e alicerçada 

num processo de legitimação base-

ada na ideia de separação de pode-

res executivo e legislativo do gover-

no local e eleições multipartidárias 

dos seus órgãos.

Neste sentido, estas organizações 

da sociedade civil propõem a cria-

ção de novas autarquias rurais, cor-

respondentes aos actuais distritos; 

o alargamento territorial das actu-

ais sedes distritais transformadas 

em autarquias; e a dissolução das 

administrações distritais, no caso 

dos distritos em que o seu território 

coincide com a autarquia.

No que se refere à eleição dos go-

vernadores provinciais, assunto que 

ganhou eco nos últimos tempos, 

pelo facto da Renamo reclamar 

governar em seis províncias, onde 

reivindica vitória nas eleições gerais 

de 2014, o documento apresenta 

quatro propostas: canalização, pela 

Assembleia Provincial (AP), de 

uma lista de três candidatos ao Pre-

sidente da República que, por sua 

vez, faz a escolha; a eleição do go-

vernador pela AP; a eleição directa 

do governador pelo voto popular; e 

a indicação da cabeça lista do parti-

do vencedor à AP. Nas três últimas 

propostas, o governador é acompa-

nhado por um Secretário de Esta-

do, nomeado pelo governo central.

Das quatro propostas, a primeira é 

considerada como uma boa opção 

para uma fase de transição rápida 

da situação actual em que o país se 

encontra para uma nova em que o 

governador não é nomeado.

Recorde-se a governação das seis 

Frelimo e Renamo ignoram Sociedade Civil
Debate sobre o processo de descentralização

províncias reivindicadas pela 

Renamo constituiu o primei-

ro ponto das negociações no 

diálogo misto entre as equipas 

deste partido e do governo, no 

qual as duas partes acordaram 

apresentar, até Novembro, um 

pacote legislativo a ser submeti-

do na Assembleia da República.

Sobre a implementação dos re-

sultados da proposta, as quatro 

organizações dizem que, de-

pendendo dos resultados das 

negociações e do modelo de 

descentralização adoptado, a 

reforma do sistema político-

-administrativo deveria ser ini-

ciada logo que possível e, para 

tal, seria útil constituir-se uma 

comissão ad hoc parlamentar 

para tratar dos assuntos legisla-

tivos. (A.M)

Manuel de Araújo queixa-se de ameaças de morte
Por Raul Senda, em Quelimane

Manuel de Araújo, edil de Quelimane
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mundo, ele - como qualquer um de 

nós, por mais paroquiais que seja-

mos - é-lhe parte integrante, esteja 

ou não consciente disso.

Esse mundo de risco variado não 

consiste apenas de informação, mas 

também de formação, de modelo, 

de proposta. Na verdade, mundo 

que ao mesmo tempo informa, for-

ma, molda, comanda e formata.

A faca do jovem era, afinal, uma 

faca mundial, uma bandeira da ex-

tensa modernidade problemática 

que vivemos.

6. Conclusão
Procurei mostrar que o jovem 
da Josina Machel é bem mais do 
que ele e do que o seu acto (excluí 
patologizá-lo ou vê-lo como tóxi-
codependente), bem mais do que a 
consequência de um excesso numa 
luta normal entre adolescentes de 
uma escola, bem mais do que um 
exercício banal pela preeminência 
chefal. É, por hipótese e enquan-
to paradigma de um fenómeno, 
imperativamente, uma figura dia-
léctica, habitada por várias círculos 
sociais concêntricos, interdepen-
dentes. É, no pequeno local que é a 
Escola Secundária Josina Machel, 
a expressão de uma configuração 
planetária.
Vivemos, a nível mundial, um pe-
ríodo de transição, entalados nes-
te presente entre um passado que 
continua a ser o nosso guia cogni-
tivo e um futuro que julgamos dis-
tante mas que já actua em nós.
Neste  mundo anfibológico, esta-
mos ainda reféns das categorias 
analíticas de ontem e por isso não 
vemos os indícios do futuro. Mun-
do que se torna mais agreste, mais 
rapidamente propenso à turbu-
lência social com a velocidade das 
novas técnicas de comunicação. 
O modo capitalista de produção 
militariza-se mais rapidamente, 
mais intensamente, mais destruti-
vamente.
À medida que o futuro se tornar 
pouco a pouco visível, a militariza-
ção dos países e das mentes gerará 
intranquilidade, medo e desespero. 
Procurar abrigo e paz algures po-
derá tornar-se uma regra no pla-
neta.
Esse é apenas um cenário. Há mui-
tos outros a ter em conta. 
Um dos grandes riscos que corre-
mos é acharmos normal a violên-
cia, de tanto ela manifestar-se das 
mais variadas formas. Acresce que, 
no caso da Josina Machel, pode ha-
ver outros fenómenos por estudar. 
Finalmente: resta saber como in-
troduzir a razão nos instintos e 
evitar as múltiplas facas da vida. 
Talvez aqui resida, desde sempre 
na história da humanidade, o cen-
tro e a aposta de todos os círculos 
sociais concêntricos.

__________________

Nota: esta é uma versão melhorada de 

um texto publicado sob forma de série 

em sete números no meu blogue, aqui:

http://of icinadesociologia.blogspot.

com/

OPINIÃO

Hipóteses sobre o esfaqueamento
na Escola Secundária Josina Machel 
Por Carlos Serra/CEA/UEM

Quanto mais conhecer-

mos as causas da violên-

cia social, mais capazes 

seremos de a prevenir. A 

violência social combate-se com 

o conhecimento das infra-estru-

turas sociais e mentais que a ela 

conduzem ou podem conduzir. 

De nada serve mostrar continu-

amente em inúmeras instâncias 

de debate e persuasão que a vio-

lência é desnecessária e nociva, 

se não forem continuamente de-

sarmadas as condições sociais que 

continuamente armam as men-

tes. [Carlos Serra/2010]

1. Introdução
Atacando ou defendendo-se, um 

jovem esfaqueou outro em luta 

ocorrida há dias em luta ocorri-

da num dos corredores da  Escola 

Secundária Josina Machel, cidade 

de Maputo. Uma faca e um vídeo 

tornaram o fenómeno rapidamente 

viral, nas redes sociais físicas e digi-

tais. Tratou-se de um episódio iso-

lado? Iterativo? O estudante estava 

drogado? Foi um fenómeno de na-

tureza patológica? Ou de violência 

momentânea, produto de um con-

flito banal com a vítima? Ou exer-

cício corrente de luta pela preemi-

nência no estilo dos “mabandido”? 

Foi um transtorno de personalida-

de, um distúrbio psíquico vigoro-

so? Remete para o foro individual 

ou, pelo contrário, tem uma base 

social que importa descobrir? É 

sintoma de crise social? 

Sem uma investigação corremos 

o risco de cometer erros de vários 

tipos. Na ausência dessa investiga-

ção, restam as hipóteses. É o que 

aqui será feito, com recurso a qua-

tro tipos analíticos, sem que isso 

signifique criminalizar A ou B.

2. Análise individualizada
Agredir um colega com uma faca 

no interior de um estabelecimento 

escolar, em zona nobre do Bairro 

da Polana na cidade de Maputo, 

não é, de imediato, um fenómeno 

normal no nosso país. Houve um 

transtorno no agressor, um surto 

psicótico ou um mero exercício 

de bullying: eis a visão mais clássica 

de uma certa psicologia individua-

lizada do senso comum, aquela que 

centra a sua atenção no indivíduo 

em si, mesmo quando parece ter 

em conta o social que permanen-

temente, multiplamente, o habita 

e fluidifica. A este nível, o agres-

sor tanto pode ser encarado como 

são ou como doente. O transtorno 

à retaguarda da agressão pode ser 

ocasional ou recorrente, visível ou 

encoberto, remetendo quer para o 

foro criminal, quer para o foro neu-

ropatológico. Múltiplas causas po-

dem ser invocadas para explicar o 

acto do agressor: luta corrente pela 

preeminência chefal, consumo de 

substâncias psicoactivas (droga, ál-

cool), violência parental, depressão, 

complexo de inferioridade, desejo 

de afirmação, trauma de infância, 

deriva autoritária, etc. Porém, mes-

mo que o social seja invocado, o in-

dividual será sempre o eixo funda-

mental de referência neste tipo de 

análise. Preocupa-o mais a anor-

malidade do acto e do autor do que 

o tipo de sociedade que contribuiu 

para o seu desencadeamento. 

3. Análise zonal
Aceitemos a hipótese de que as 

pessoas vivem em várias teias de 

interdependência que dão origem 

a configurações de vária índole, 

teias das quais muitas vezes não 

têm consciência. Uma investi-

gação deve tomar em conta es-

sas teias e essas configurações. 

A Escola Secundária Josina Ma-

chel é contígua às chamadas barra-

cas do Museu e tem, num dos lados 

[através de um dos passeios e do bu-

levar da Rua dos Lusíadas], grande 

promiscuidade com chapas, desem-

pregados  e vendedores ambulan-

tes de produtos de todos os tipos. 

A interdependência entre esse 

mundo - do qual provavelmen-

te também fazem parte meliantes 

diversos - e os estudantes da Josi-

na Machel é permanente e múlti-

pla. Pode acontecer que a extrema 

agressividade do estudante da faca 

tenha raízes na interdependência 

zonal assinalada, tal como parecem 

testemunhar algumas passagens de 

um texto divulgado pelo matutino 

“Notícias” em sua versão digital de 

29 de Julho deste ano: 

“A falta de segurança no recinto da 

Escola Secundária Josina Machel, 

na cidade de Maputo, está a criar 

um ambiente de pavor entre alunos 

e professores, que com frequência 

são vítimas de assaltos e agressões 

por parte de marginais que trans-

põem a vedação. [Aliado a este 

facto, o consumo de álcool e dro-

gas por parte de alguns estudantes 

está a tornar-se preocupante, o que 

tem concorrido para o aumento da 

insegurança, pois não raras vezes 

os protagonistas, na sua maioria 

adolescentes, depois de consumir 

estas substâncias são orientados à 

indisciplina e chegam a violentar 

os seus colegas.[Recentemente a 

Polícia da República de Moçam-

bique (PRM) afecta à 2.ª esquadra 

foi solicitada pela Direcção da es-

cola para repor a ordem, após um 

grupo de quatro alunos terem-se 

envolvido em cenas de pancadaria, 

paralisando literalmente o decurso 

normal das aulas. [Soubemos que 

na circunstância um dos agentes 

da Polícia foi vítima de agressões e 

sevícias quando tentava serenar os 

ânimos dos estudantes desordeiros. 

Em consequência, os alunos envol-

vidos, todos da 10.ª Classe, foram 

recolhidos para as celas da 2.ª es-

quadra.”

4. Análise nacional
Quantos mais holofotes estiverem 

direccionados para um determi-

nado fenómeno, melhor será a sua 

visibilidade. A análise nacional 

é mais um holofote no conjunto 

de hipóteses em jogo neste texto. 

O jovem armado com uma faca 

na Escola Secundária Josina Ma-

chel na cidade de Maputo  não é 

o único caso de violência escolar 

que poderia ter sido letal. É, ape-

nas, um exemplo entre muitos 

outros. Poderá ter sido permeado 

por uma cultura de agressividade 

e punição naturalizadas que, sob as 

mais diversas formas, habita a vida 

do dia-a-dia, as redes sociais físicas 

e digitais, as televisões e as rádios 

do país, tivesse disso consciência 

ou não. Ataques, emboscadas, se-

questros, assassinatos e destrui-

ções variadas tornaram-se parte 

integrante e banalizada do nosso 

quotidiano. Com uma faca ou com 

uma arma de fogo, jovens há que 

se convencem de poder jogar o pa-

pel de heróis, determinando com 

crueldade - e quantas vezes com 

letalidade - o destino de pessoas, 

grupos e locais.

Em seu percurso, em sua acção pu-

nitiva, em sua agressividade com 

uma arma branca, o jovem da Jo-

sina Machel pode ter sido o repo-

sitório, o veículo inconsciente de 

uma quádrupla e interligada cultu-

ra em curso no país: cultura da vio-

lência, cultura da punição, cultura 

do medo e cultura da impunidade. 

A este nível há o drama de uma 

dupla determinação: os impul-

sos da violência multilateral dei-

xam raízes especiais, os aguilhões. 

Quando julgamos que os impulsos 

desapareceram através de acções 

de profilaxia social, irrompem um 

dia, veementes, os aguilhões. Este é 

um dilema à Jano que, geracional-

mente, faz parte da nossa história 

conflitual desde pelo menos o sé-

culo XVII (aceleração do tráfico de 

escravos). E que, afinal, espécie de 

peristalto social, parece habitar por 

inteiro a atitude do jovem da Josina 

Machel, atitude que é unicamente 

a ponta do iceberg.

5. Análise internacional
A extrema agressividade do jovem 

da Escola Secundária Josina Ma-

chel faz parte de um conjunto de 

círculos sociais concêntricos. Um 

desses círculos tem características 

internacionais. Por outras palavras: 

o jovem é, ao mesmo tempo, ele, a 

zona, a nação e a humanidade.

Hoje, em segundos, do celular à te-

levisão passando pelo computador, 

sabemos o que se passa no mundo 

dos riscos crescentes de todos os ti-

pos, da violência, da precariedade e 

da exclusão sociais, dos atentados a 

trouxe-mouxe, das guerras a esmo, 

das carnificinas em cafés e escolas, 

da morte banalizada, dos medos 

que se espalham como que liqui-

damente, dos símbolos trágicos das 

rixas e das batalhas.

O modesto estudante que agrediu 

um colega com uma faca na Josi-

na Machel – defendendo-se ou 

atacando - não é estrangeiro a esse 
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O 
Presidente do Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM), Daviz Simango, dis-

se, em entrevista concedida ao 

SAVANA, na cidade da Beira, que para 

devolver a confiança à sua figura bem 

como do seu Governo o Presidente da 

República (PR), Filipe Nyusi, devia de-

mitir imediatamente o Primeiro-minis-

tro (PM), Carlos Agostinho do Rosário 

e o ministro da Economia e Finanças, 

Adriano Maleiane, porque ocultaram 

dados sobre as dívidas ocultas e menti-

ram ao país. Diz que o comportamento 

dos dois governantes levou o Estado 

moçambicano ao descrédito, facto que o 

torna o país muito mais frágil.

Simango lamenta a forma como Nyusi 

está a gerir a questão da tensão político-

-militar bem como a dívida pública e 

que a morosidade do PR está a levar o 

país ao abismo e deixar o grosso da po-

pulação moçambicana na penúria.       

Diz ainda que com Filipe Nyusi a into-

lerância política teve tendências de se 

agudizar e a justiça age com o som do 

batuque.

Olhando para o seu partido, o nosso 

entrevistado diz que está num bom ca-

minho e cada vez mais uno e indivisível.

Nas linhas abaixo segue a entrevista que 

resume os sete anos do MDM e a situa-

ção política e económica do país.       

As desinteligências no seio da Renamo 

culminaram com a criação do MDM 

em 2009. Sete anos depois, como é que 

avalia a organização?

O MDM é um partido novo na esfera 

política moçambicana. Porém, isso não se 

nota porque somos uma organização se-

riamente activa e empenhada. Como re-

sultado desse trabalho, conseguimos, em 

pouco tempo, ultrapassar as barreiras da 

bipolarização política em Moçambique.   

O MDM foi criado com objectivo claro 

de participar na vida política do país. Por 

isso, pouco tempo depois da sua consti-

tuição, tomou-se a decisão de ir às elei-

ções gerais mesmo cientes da magnitude 

do desafio e da fraca preparação, compa-

rativamente com os nossos adversários.

Entrámos no desafio eleitoral de 2009 

porque, como políticos, entendemos que 

era preciso apresentar ao povo aquilo que 

era o nosso programa de governação, que 

por sinal foi bem acolhido. 

Veja que mesmo com os contratempos 

criados pela coligação Frenamo, visando 

fragilizar-nos, o MDM conseguiu que-

brar a bipolarização política e surgiu a 

terceira bancada na Assembleia da Repú-

blica (AR). 

Dois anos depois, em 2011, fomos às 

eleições intercalares e conquistámos o 

município de Quelimane. Em 2012 con-

corremos na eleição intercalar de Inham-

bane e, com muito privilégio, consegui-

mos aquilo que a oposição no seu todo 

nunca tinha atingido. Conquistámos 30% 

dos votos, o que é bastante positivo. Tam-

bém é importante realçar que em 2012 

realizámos, com sucesso, o nosso primei-

ro Congresso. Em 2013 entrámos na cor-

rida autárquica, concorremos em todos os 

municípios e ganhámos em quatro, para 

além de termos conseguido assentos nas 

assembleias municipais de 51 autarquias 

de um total de 53. 

Na senda do nosso comprometimento 

com a democracia, em 2014, participa-

mos nas eleições presidenciais, legislati-

vas e das assembleias provinciais. Como 

todos sabem, as eleições de 2014 foram 

atípicas. Vimos a Polícia de Intervenção 

Rápida a assumir todo o protagonismo, 

a Frelimo e a Renamo a exibirem a sua 

pujança belicista e a se assumirem como 

donos do processo, tudo com o objectivo 

de sufocar o MDM. Contudo, mesmo 

debaixo dessas adversidades, consegui-

mos duplicar o número de assentos no 

parlamento nacional e nas assembleias 

provinciais. Estas conquistas mostram 

a maturidade que o partido conseguiu e 

deixam claro que estamos num bom ca-

minho. 

Na sua óptica, que mais-valia o MDM 

trouxe para a democracia moçambica-

na? 

É bom lembrar que durante muito tem-

po o debate político se resumia apenas na 

Frelimo e Renamo. Hoje, as coisas inver-

teram-se. O debate alastrou-se para três 

forças. O MDM trouxe uma nova forma 

de fazer política e não usa armas para fa-

zer vincar suas ideias. Não dispara tiros e 

não sacrifica vidas humanas para se evi-

denciar, reivindicar ou perpetuar o poder. 

Na AR, os seus deputados nunca pau-

taram pela deselegância e despudor nos 

debates, tal como acontece com as outras 

duas bancadas. Ao contrário dos deputa-

dos da Frelimo e da Renamo que passam 

o tempo a discutir questões marginais e 

inúteis para o país, os eleitos do MDM 

preocupam-se com o país, procuram tra-

zer propostas que possam conduzir à so-

lução dos problemas e melhorar a vida do 

povo. Sempre vão à busca da tolerância e 

reconciliação.

A outra mais-valia que o MDM trouxe 

foi mostrar ao país e ao mundo como é 

que se governa. São notáveis nos quatro 

municípios sob gestão do MDM os al-

tos níveis de transparência, boa gestão da 

coisa pública e uma governação centrada 

no cidadão.

A história política moçambicana sem-

pre foi associada às armas. É dos tiros 

que a Frelimo e a Renamo fazem a sua 

política. Sendo um partido civil, como 

é que o MDM consegue se impor num 

meio altamente belicista como o nosso?  

É preciso acreditar na sabedoria humana 

e nós temos explorado muito esse poten-

cial. Não é preciso violência para con-

quistar algo. O MDM vai ao encontro 

dos eleitores, dialoga, procura perceber 

suas inquietações, apresenta suas ideias 

e propostas para a superação das preocu-

pações apresentadas. A lógica moderna 

mostra que a política deve ser feita na 

base de ideias e não da força. Enquanto 

as armas destroem e deixam sequelas, as 

ideias moldam-nos para o melhor. 

Em todos os processos eleitorais, o MDM 

é o partido que mais sente a intolerância 

política dos adversários, os seus membros 

são perseguidos, violentados, detidos e 

até assassinados, mas as conquistas são 

visíveis. O MDM está a trazer um novo 

paradigma na política moçambicana de 

que é possível governar sem armas.

“A nossa democracia é de fa-
chada”
Como é que o MDM define a democra-

cia, e, nos termos dessa definição, acha 

que está a ser devidamente materializa-

da no país?  

Para o MDM, a democracia é um direito 

consagrado na Constituição e que deve 

ser usufruído por todos os moçambica-

nos. O MDM aparece para implementar 

aquilo que a Constituição chama de Es-

tado de Direito Democrático.

Em outras palavras: Moçambique goza 

da democracia que o MDM sonha?

A nossa democracia não é eficiente. Ela 

tem de ser construída e nós, como mo-

çambicanos, temos de olhar os problemas 

pela frente e enfrentá-los. Não podemos 

dar costas aos nossos problemas.

…e qual é que tem sido o contributo do 

MDM?

A democracia que Moçambique vive é de 

fachada, é preciso inverter esta situação. 

No passado recente era comum que, nas 

festividades dos dias nacionais, os mem-

bros do partido no poder provocassem a 

oposição com termos pejorativos. Has-

teavam suas bandeiras de forma abusiva. 

As cerimónias do Estado resvalavam para 

agenda partidária. Hoje, essa situação 

continua, mas de forma menos brava 

porque o MDM está presente. O nosso 

partido não faz a política de autoexclusão. 

Entendemos que os conflitos que temos 

no país resultam da democracia fragili-

zada, resultam da fragilidade do nosso 

Estado. Agora, a superação desses proble-

mas requer propostas sensatas e o MDM 

tenta trazer isso. É no quadro dessa con-

tribuição que produzimos propostas da 

revisão constitucional onde indicamos 

o que deve ser alterado ou acrescentado 

na nossa Constituição de modo a pôr fim 

aos conflitos e desfrutar duma verdadeira 

democracia. 

Sabe-se que o MDM não possui quó-

rum suficiente para forçar o debate da 

revisão constitucional na AR. Como 

é que pensam em fazer valer as vossas 

ideias?

É verdade que a nossa Constituição exige 

um mínimo de 1/3. Porém, temos vários 

órgãos que têm o poder de iniciativa de 

leis. É nesses órgãos onde vamos depo-

sitar as nossas propostas. Estou a falar da 

Presidência da República, da AR entre 

outros. Vamos entregar ao Governo e à 

Renamo através da Comissão Mista do 

diálogo político. Também usaremos dife-

rentes plataformas para divulgar as nossas 

propostas junto ao povo. 

Entendemos nós que quer os moçam-

bicanos bem como a comunidade in-

ternacional sabem que, no actual xadrez 

político, não se pode falar da descentrali-

zação e desconcentração do poder sem se 

incluir o MDM. O nosso partido é o úni-

co de oposição que governa territórios. 

O MDM tem o domínio daquilo que se 

vive no processo de descentralização.     

O que é que, essencialmente, o MDM 

quer ver alterado na Constituição?  

Queremos um verdadeiro Estado de Di-

reito Democrático, uma democracia mui-

to mais robusta.

Entende o MDM que é preciso adaptar 

a nossa Constituição às transformações e 

à dinâmica do país, da região e do mun-

do de modo a responder às exigências do 

presente. 

A nossa proposta resume-se numa des-

centralização despartidarizada, indepen-

dência do poder judicial, despartidariza-

ção do Estado, tolerância política, respei-

to às diferenças, aos direitos humanos e a 

igualdade de oportunidades.

O MDM ensaiou uma coisa igual num 

passado recente e foi chumbado. O que 

nos garante que desta vez essas propos-

tas serão levadas em conta?

Uma coisa é o passado e outra é o presen-

te. O MDM está desde 2009 a propor a 

eleição directa dos governadores provin-

ciais, mas sempre fomos ignorados pelos 

nossos adversários. Porém, hoje já é agen-

da nacional. 

Desde a sua fundação, o MDM teve 

como bandeira a despartidarização de 

Estado, tolerância política, independên-

cia do poder judicial, redução dos poderes 

do chefe de Estado e o aumento da parti-

cipação do cidadão na governação através 

da descentralização e desconcentração do 

poder. Infelizmente não fomos compre-

endidos, mas o tempo tende a mostrar 

que as nossas propostas são fundamentais 

para a fortificação da democracia e para 

acabar com os conflitos.   

O MDM quer que as assembleias pro-

vinciais deixem de ser figuras de decoro 

e ganhem o verdadeiro poder fiscaliza-

dor. Queremos uma democracia em que 

as cores partidárias não sejam a fonte 

de benefício para interesses privados. O 

nosso Estado deve estar livre das amar-

ras partidárias. As instituições não devem 

funcionar a reboque de cores partidárias. 

O exército e a polícia nacional devem es-

tar ao serviço de Estado e não de partidos 

políticos.

A dado momento disse que a nossa 

democracia era de fachada. Quem é o 

principal responsável?

A bipolarização política criou um cer-

to comodismo na nossa democracia. A 

aprovação da Constituição de 1990 e as 

revisões que se seguiram foram sempre 

para acomodar os interesses dos dois 

beligerantes e não do país. É isso que o 

MDM pretende ver alterado. A nossa 

Constituição deve ser para todos os mo-

çambicanos e não para certos grupos de 

acordo com os seus interesses.

“A nossa justiça só age com 
o som do batuque”   
O MDM sempre se queixou da intole-

rância política. Há dois anos que temos 

um novo Governo. Como é que avalia 

convivência política actualmente? 

Há dias, o nosso delegado político em 

Gaza foi raptado e torturado no distri-

to de Mabalane. Não cometeu nenhum 

crime, apenas estava no exercício dos seus 

direitos que é a prática de actividades po-

líticas. Isso mostra que vivemos uma de-

mocracia de fachada porque temos par-

tidos que exercem suas actividades sem 

obstáculos e outros que são impedidos. 

As instituições estão amarradas às agen-

das políticas. As pessoas que raptaram 

o nosso delegado foram identificadas, o 

mandante também, mas as autoridades 

nada fizeram para responsabilizar os cri-

minosos. O mesmo aconteceu em Tete 

onde um nosso membro foi queimado 

vivo.

Percebemos que a justiça não está a ac-

tuar porque ainda não recebeu ordens. A 

nossa justiça não funciona de acordo com 

a lei. Age mediante o toque do som de 

batuque. 

…para dizer que mesmo com Filipe 

Nyusi a intolerância política continua?

Continua e com tendências de aumentar. 

Mesmo com o grito das vítimas, o che-

fe de Estado continua no silêncio, nunca 

condenou publicamente a violência con-

tra políticos da oposição. Isso mostra que 

Nyusi quer evitar conflitos consigo mes-

mo o que é mau. Como PR deve se despir 

das cores partidárias e defender direitos 

de todos os moçambicanos. Infelizmente 

não é o que acontece.  

O MDM funciona de forma atípica. 

Tem a sede em Maputo, o presidente 

na Beira e o Secretário-geral (SG) em 

Quelimane. Como é que articula isso? 

Não vejo problema. Aliás, não é só o 

MDM que passa por isso. Temos parti-

dos que têm seus dirigentes a residir al-

gures na Gorongosa e o SG em Maputo, 

mas que também estão a funcionar.

O importante é que nós como organiza-

ção tenhamos os instrumentos legais de 

comunicação funcionais. Daviz Simango 

é presidente do município da Beira e, por 

coincidência, é presidente do partido. 

Tem obrigações legais com a autarquia 

da Beira. O nosso SG tem residência em 

Quelimane e não pode estar em Mapu-

to porque o partido ainda não conseguiu 

recursos para condicionar isso. Contudo, 

garanto que quer o SG bem como o pre-

sidente do partido viajam regularmente 

para Maputo, tanto que o SG tem um 

representante legal na sede nacional em 

Maputo. O partido está a funcionar nor-

malmente.

“Estou ao serviço do partido”
Em 2017 teremos o segundo Congresso 

do MDM onde, dentre vários pontos de 

agenda, se vai eleger o novo presidente 

do partido. Será candidato à sua própria 

sucessão?            

Apenas sou um servidor do partido e 

quem serve tem de esperar a decisão 

dos militantes. No primeiro Congresso 

não me candidatei. Os militantes é que 

propuseram a minha candidatura para a 

presidência. É bom referir que o MDM 

é um partido aberto, há espaço para que 

qualquer militante concorra à direcção do 

partido, desde que reúna requisitos esta-

tutários.

A minha contribuição enquanto mili-

tante do MDM não é na presidência. O 

facto de ser presidente do município da 

Beira eleito pelo MDM estou a contri-

buir para o partido, o facto de ser mem-

bro fundador é uma contribuição.    

Senhor presidente! Vai ou não concor-

rer...

Ainda não pensei nisso. 

Se a vontade dos membros for de vê-lo a 

concorrer, estará disposto para tal?

O que sei é que sou membro do MDM 

e esse é o meu ponto final. O resto não 

lhe posso responder porque não estou em 

condições de vaticinar o futuro. 

Que MDM teremos em 2018 e 2019?

Temos esperança de que a Constituição 

será revista, vai-se criar novas autarquias 

e estaremos prontos para concorrer em 

todas. Queremos consolidar o que temos 

e conquistar outros territórios. Em 2019 

vamos às gerais para ganhar. Queremos 

controlar o parlamento e o maior número 

possível de províncias. Queremos contri-

buir com o nosso conhecimento na de-

mocracia moçambicana e mostrar ao país 

e ao mundo que não é preciso ter armas 

para governar.

O MDM é pela redução dos poderes 

do chefe de Estado. Porém, os seus es-

tatutos atribuem muitos poderes ao 

presidente do partido. Isso não será in-

congruência?

Nunca foi meu desejo como presidente 

do partido ter tantos poderes. No Con-

gresso de 2009 apresentei as minhas pro-

postas e foram chumbadas pelo plenário. 

Não foi Daviz Simango que concentrou 

poderes na figura do presidente. Foram 

os congressistas que entendiam que, 

como o partido estava a nascer, devia es-

tar devidamente protegido para evitar a 

penetração de vírus desestabilizadores. A 

criação do MDM não agradou os nossos 

adversários, pelo que tudo fariam para 

nos fragilizar. Era preciso controlar isso e, 

para tal, os congressistas entenderam que, 

naquele momento, era perigoso dispersar 

poderes. Acredito que no futuro vai mu-

dar. São processos e sempre chegaremos 

ao ideal.

Contudo, é bom frisar que, apesar desses 

poderes estatutários, tendo em conta a 

minha figura como fundador do partido 

e conhecedor de processos democráti-

cos, todas as decisões por mim tomadas 

depois são direccionadas ao fórum para 

serem discutidas. Pelo que, dificilmente 

ouvirá que esta decisão é do presidente. 

Todas as decisões saem de fóruns apro-

priados.   

Algumas correntes de opinião pública 

moçambicana entendem que, não obs-

tante ser um partido jovem, pouca ino-

vação trouxe o MDM na política. Não 

foge tanto da ortodoxa da Frelimo e da 

Renamo. O MDM é um partido fecha-

do, conservador e centralizado. Pode 

comentar?

O MDM é um partido novo, pelo que 

por vezes tem de seguir certas directrizes 

para sobreviver, porém, que fique claro 

que o MDM não é igual nem à Renamo 

nem à Frelimo. 

Verifica o comportamento dos dois be-

ligerantes na AR. Fazem a sua agenda 

na base de insultos. Nós não insultamos 

a ninguém. Apenas nos concentramos 

nos pensamentos e ideias e apresentamos 

propostas concretas. Hoje, todos conhe-

cem a proposta do MDM sobre a revisão 

constitucional, mas ninguém sabe o que a 

Frelimo e a Renamo pensam. 

Todos sabem que a Frelimo e a Renamo 

resolvem seus diferendos com a força das 

armas enquanto o MDM é pelo diálogo.

Em todos os territórios administrados 

pelo MDM há espaço para outros parti-

dos realizarem suas actividades políticas. 

O mesmo já não se verifica nos municí-

pios governados pela Frelimo. Aí não há 

tolerância política. O MDM está aberto 

para todos porque tem noção de Estado.

Como é que o MDM sobrevive. De 

onde vêm os fundos que sustentam o 

partido. Quanto é que recebe do Estado 

mensalmente e como gasta?

O MDM sobrevive na base das quotiza-

ções dos membros.

Quantos membros têm o partido? 

Apenas vou falar dos que pagam quo-

tas. Andam em torno de 100 a 120 mil 

membros.

São quotizações desses 120 mil mem-

bros, ajuntado ao contributo dos nossos 

membros eleitos em diferentes órgãos 

como AR, assembleias provinciais e 

municipais que garantem o sustento do 

partido. Também temos apoio do Esta-

do, através da nossa participação na AR. 

Mas, como isso não basta, porque os de-

safios são maiores e exigem uma certa 

pujança financeira, estamos a desenhar 

uma veia empresarial que se deverá dedi-

car à venda dos produtos do MDM.

Como é que será esse braço empresa-

rial. Será igual ao da Frelimo que detém 

participações em várias empresas dedi-

cadas a diferentes ramos de negócios?

Numa primeira fase será dedicada exclu-

sivamente à produção e venda do mate-

rial de propaganda do MDM. 

Tem sido comum no seio de outros par-

tidos que controlam a máquina estadu-

al usá-la para o seu sustento. Será que o 

MDM é uma excepção nos municípios 

que controla?  

Já ouvimos várias vozes a insinuar que 

o MDM usa o dinheiro dos municípios 

onde governa para financiar suas activi-

dades. Isso é falácia e temos como provar. 

Várias auditorias passaram pelas contas 

dos municípios governados pelo MDM 

e em nenhum momento foi constatado 

isso.

O MDM vive na base dos seus recursos. 

São poucos mas, como somos gestores, 

somos profissionais, conseguimos fun-

cionar e realizar nossas actividades.

A nossa atitude enquanto gestores ul-

trapassa qualquer tipo de organização. 

O MDM tem uma capacidade profunda 

de gestão e essa competência de gestão 

também ajuda na boa governação dos 

municípios.        

Qual é o orçamento anual do MDM?

Não é possível definir o orçamento ideal 

anual na medida em que tudo depende 

do tipo de actividades que o partido pre-

tende realizar nesse ano. Por exemplo, em 

2016 não há eleições, em 2017 o partido 

vai ao Congresso e nos dois anos seguin-

tes há eleições. 

Assim, em 2017 o partido é obrigado a 

ter um orçamento adicional do normal 

devido ao Congresso. Em 2018 teremos 

eleições autárquicas que também têm 

seus custos. O mesmo cenário se repete 

em 2019 com eleições gerais. Isto é, o 

orçamento de 2016 é menos pesado que 

de 2017, o mesmo sucede com orçamen-

to de 2017 para com o de 2018 e aí em 

diante.   

Excluindo épocas eleitorais, quanto é 

que o MDM gasta por ano?

Infelizmente, as nossas possibilidades es-

tão muito além do orçamento ideal. Por 

exemplo, num mês o MDM precisaria 

de 200 mil meticais por cada província. 

Porém, dificilmente conseguimos esse 

dinheiro. Aliás, há vezes em que funcio-

namos com 10 mil meticais que é o valor 

que a direcção central manda mensal-

mente para as delegações provinciais. 

Mas, em média, cada província tra-

balha com 20 a 25 mil meticais que 

Nyusi devia demitir o PM e Adriano Maleiane

Estradas cortadas pela força das águas foram reconstruídas e/ou reabilitadas

Daviz Simango lamenta a lentidão do PR na gestão da guerra e da dívida oculta e apela:

… porque ocultaram dados sobre os créditos e mentiram aos moçambicanos 
Por Raul Senda

Em Janeiro de 2015, Filipe 

Nyusi foi empossado como 

novo PR. Vinte meses de-

pois qual é a avaliação que 

faz? 

O País está no abismo. Estamos pe-

rante um Estado frágil e é preciso 

tirar o país dessa situação. Moçam-

bique é um Estado desacreditado. 

Para sair dessa situação há que re-

solver dois problemas essenciais. A 

questão da guerra e da dívida oculta.

Não se explica que numa situação 

em que o país está dividido ao meio, 

pessoas a morrerem de tiros, crian-

ças sem educação, saúde e alimenta-

ção, aumento de índices de desem-

prego porque as empresas estão a 

fechar, o custo de vida está aumentar 

e a moeda nacional cada vez mais 

sem valor, o diálogo continue a se 

arrastar por tanto tempo.

É preciso que Filipe Nyusi encontre 

formas de rapidamente fechar esta 

questão de conflito militar para de-

pois atacar as dívidas ocultas. Todos 

sabemos que a nossa economia sem-

pre esteve frágil devido às más polí-

ticas do regime da Frelimo, mas as 

dívidas vieram deteriorar a situação.

Na sua recente visita aos Estados Uni-

dos, Filipe Nyusi abriu espaço para 

uma auditoria internacional indepen-

dente às dívidas. A PGR também está 

por detrás do processo. Isso não traz 

alguma esperança no esclarecimento 

do assunto?

Nós não acreditámos muito no trabalho 

da PGR porque, para além desta ser uma 

entidade designada, nunca mostrou um 

resultado palpável na investigação de 

crimes sérios. O nosso PGR é nomeado 

e exonerado pelo PR. Logo, como é que 

uma figura que está dentro dessa saia 

justa conseguirá repreender as figuras 

que a designaram para aquela posição? 

Os problemas do país são conhecidos. A 

sua resolução depende apenas da vonta-

de política. Pelo que, o PR não precisava 

de ir aos Estados Unidos para anunciar 

auditoria às dívidas. Internamente resol-

via isso e aliviava o país.   

A forma como o Governo está a gerir o 

conflito armado mostra alguma vonta-

de de se acabar com a tensão político-

-militar? 

Enquanto prevalecerem interesses pri-

vados e estranhos ao país, esta guerra 

não terminará tão rápido. Aliás, nem ha-

via necessidade de levar o país ao actual 

estágio.

Se fosse PR como é que iria gerir a 

questão do conflito militar e das dívi-

das ocultas?   

No que concerne às dívidas ocultas res-

ponderia imediatamente às exigências 

da comunidade internacional e deixava 

a auditoria externa fazer o seu trabalho 

livremente. Ao nível interno deixávamos 

a PGR fazer o seu trabalho e o Governo 

distanciava-se completamente.

Como PR também teria demitido ime-

diatamente o Governador do Banco de 

Moçambique, o Primeiro-ministro e o 

Ministro da Economia e Finanças por 

terem sido falsos e mentido ao povo.

Depois convidava a Renamo a dizer de 

forma aberta e pública o que realmen-

te quer. Cessava com as hostilidades e 

como PR iria à Gorongosa conversar 

com o líder da Renamo e tratar tudo que 

interessa os moçambicanos.

Resolvidos estes dois problemas, ataca-

va a engenharia dos processos eleitorais, 

que muitas vezes têm sido o epicentro 

dos conflitos. Procuraria credibilizar os 

órgãos eleitorais.   

Certas correntes de opinião dizem que 

Nyusi não exerce o poder conferido 

pela Constituição. É um presidente 

telecomandado. Compartilha a mesma 

ideia? 

Acho que não é bem assim. Nyusi foi 

eleito e conferido posse. Portanto, ele é o 

nosso PR neste momento. Agora o que 

podemos discutir é se exerce bem ou mal 

esse poder.

No meu entender ele está a exercer mal, 

porque as coisas não estão boas neste 

país e as razões já indicamos nesta en-

trevista.

Qual é a relação que o presidente do 

MDM tem com o PR. Comunicam-

-se. Se sim, nos intervalos de quanto 

tempo? 

É preciso perceber que cada um de 

nós tem sua linha política e está no seu 

partido, mas o meu princípio é de que 

como moçambicanos temos de defender 

interesses do país. Não tenho hábito de 

estar sempre ao telefone com quem quer 

seja. Encontramos-nos em cerimónias 

oficiais, quando há necessidade marca-

mos encontros e tratamos os pontos da 

agenda.

Eu Daviz Simango converso muito bem 

como o presidente da Renamo assim 

como com o presidente da Frelimo. A 

minha tese é de que todos somos mo-

çambicanos e perseguimos, embora de 

formas diferentes, um único sentido 

que é desenvolver o país.  O MDM 

é um partido dialogante. Os embates 

políticos sempre continuarão, mas 

isso não nos pode cortar a cultura de 

convivência.

O Governo e a Frelimo dizem que 

Moçambique não está em guerra 

porque o conflito é localizável e 

o país funciona normalmente. A 

Renamo é da opinião de que o país 

está em guerra. Qual é o posiciona-

mento do MDM? 

O nosso posicionamento é de que o 

país está em guerra porque há mor-

tes, refugiados, escoltas militares e 

tantas outras sequelas. A movimen-

tação de blindados, MiGs, quando se 

usa artilharia pesada, AKMs, quan-

do há violação dos direitos humanos 

isso é sinal de paz? Acho que não.     

Qual é a relação entre o presidente 

do MDM, governadora de Sofala e 

o governo da cidade da Beira?

A convivência não está a ser fácil. Há 

muita geringonça por aqui. Mas que 

as coisas fiquem claras. Este territó-

rio é nosso. Somos os legítimos re-

presentantes do povo da Beira. Cabe 

aos outros respeitar-nos. 

“Somos um Estado desacreditado”
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A Frelimo diz ser um partido da Es-

querda e a Renamo da Direita. E o 

MDM? 

Somos um partido de Centro-Direita.

“Manuel de Araújo não é 
fundador do MDM”
Nas eleições autárquicas de 2013, 

o MDM obteve resultados ex-

traordinários o que vaticinava altos 

voos nas gerais de 2014. Contudo, 

a realidade foi contrária. Dois anos 

depois, o MDM já fez uma intro-

specção para saber o que falhou? 

Já analisamos isso e achamos que são 

arquivos internos do partido. Contudo, 

é bom realçar que muitos factores con-

tribuíram para aqueles resultados. To-

dos assistimos àquele aparato belicista 

encenado pelos nossos adversários. A 

Frelimo e a Renamo criaram medo no 

seio do eleitorado e isso influenciou 

nas urnas. 

Também é preciso compreender que 

um partido que não tem um braço 

armado, nas condições em que foram 

as eleições gerais de 2014, era extrema-

mente difícil sobreviver. Contudo, 

apesar desse colete de forças, o MDM 

saiu a ganhar, na medida em que com-

preendeu melhor os processos, fenó-

menos, adversidades, as condições do 

terreno onde está inserido e, natural-

mente, que se vai preparar melhor para 

os próximos pleitos.

É importante perceber que nas 

eleições de 2013, do jeito que o MDM 

surpreendeu, assustou o regime da 

Frelimo e era natural que se aliasse 

à Renamo e formar a coligação Fre-

namo porque é nesta coabitação que 

eles conseguem manipular. Portanto, 

a Frelimo sabe que as manipulações 

que tem feito à Renamo não faria ao 

MDM, uma vez que sabe que este é 

um partido inteligente.

Está apenas a limitar-se às circun-

stâncias exógenas. Internamente o 

que aconteceu? Lembro que, pouco 

depois da divulgação dos resultados, 

Manuel de Araújo veio a terreiro afir-

mar: “tínhamos de assumir as nossas 

culpas porque cometemos muitos 

erros”. Apontou sinais de arrogância 

no seio de algumas pessoas ligadas à 

direcção do partido e frisou que era 

inconcebível lutar para nos libertar 

de Maputo para depois sermos colo-

nizados a partir da Beira. Comen-

tários. 

Não sei se devo comentar ou não, mas 

em respeito à sua pessoa vou explicar 

o seguinte: nas eleições de 2011 em 

Quelimane, o MDM perdeu quatro 

membros fundadores. Perdemos esses 

membros quando íamos a Quelimane 

fazer uma força e apoiar a campanha 

do nosso candidato. Eu residi em 

Quelimane durante todo o processo 

das intercalares. Sou da Beira, mas fiz 

campanha em Quelimane. Estivemos 

lá por uma razão muito simples, levar 

o candidato ao trono. Conseguimos e 

todos saímos a ganhar.

A revolução de 28 de Agosto teve o 

epicentro na Beira. Enquanto a Fre-

limo nasceu na Tanzânia, a Renamo 

na Gorongosa, o MDM foi criado na 

Beira. Logo, todos os partidos políticos 

têm sempre uma base de partida.

Quando saímos da Beira para Que-

limane, não íamos mandar, tínhamos 

apenas a tarefa de libertar a cidade 

do regime, de tal forma que depois de 

confirmarmos a vitória regressamos às 

nossas origens e ficaram os donos da 

terra a formar seu governo municipal 

sem nenhuma interferência.

A fiscalização de todo o processo de 

votação em Quelimane foi suportada 

por estrategas saídos da Beira porque, 

caso contrário, teríamos perdido a 

eleição. O mesmo fizemos em Nam-

pula e Gúruè. 

A partir da Beira, apoiámos a nova 

governação de Quelimane quer sob 

ponto de vista técnico bem como de 

equipamento de trabalho. Isso tudo 

é sinal de que o MDM é um partido 

uno e indivisível e o nosso objectivo é 

garantir boa governação em todos os 

municípios sob nossa direcção.           

…e sobre a saída prematura do então 

SG, Ismael Mussa, e de um grupo de 

membros em Nampula que depois 

formaram outro partido.

Fico muito satisfeito quando o partido 

tem este perfil, em que livremente as 

pessoas tomam as suas decisões porque 

isso mostra que há liberdade, não há 

perseguições. O MDM é um partido 

que ilumina pessoas, abre mentes para 

que por si só saibam fazer algo que 

contribua para o bem-estar da socie-

dade. Também é bom perceber que a 

democracia se faz com partidos políti-

cos. E quanto maior for o número de 

partidos que contribuem na edificação 

do processo democrático é muito bom 

para o país. A saída dos nossos mem-

bros em Nampula mostra que o MDM 

também é uma escola.

Há um mês, o Conselho Nacional 

do MDM reuniu-se em Chimoio, 

Manica, para escolher novos mem-

bros para a Comissão Política Nacio-

nal. Todos os edis eleitos pelo MDM 

foram indicados, excepto Manuel de 

Araújo. Não será estranho que uma 

figura da dimensão de Araújo que é 

membro influente no partido esteja 

fora dos órgãos executivos? Não es-

tará a ser sacrificado pela sua fron-

talidade?   

Não sei o que é isso de figura influente. 

Não sei se Manuel de Araújo é figura 

influente. Como insistes no edil de 

Quelimane, é bom saber que, para este 

chegar lá, o partido é que o indicou e 

apoiou nesse desafio.

A influência e o exercício político do 

edil de Quelimane saem do MDM. O 

partido fez um esforço enorme para 

que Manuel de Araújo fosse eleito 

presidente do município de Queli-

mane.

Portanto, porque alguém tem uma 

simpatia com certa pessoa e dizer que 

é um quadro influente, isso não. O que 

é um quadro influente no partido? Para 

mim como presidente do MDM, todos 

os quadros do partido são influentes.

Aliás, até podia abrir uma excep-

ção para as pessoas que fundaram o 

MDM. Sim, esses são quadros influ-

entes porque, sem a ideia e o esforço 

delas, o MDM não existiria.

Manuel de Araújo não é fundador do 

MDM. Eu acho que é preciso olhar 

para os quadros fundadores, aqueles 

que tomaram a decisão de criar o par-

tido e influenciaram no surgimento do 

MDM, a esses podemos apelidar de 

quadros influentes. Porém, tal como 

qualquer organização, surgiram outros 

quadros com mais visibilidade que os 

outros. 

As pessoas que fazem essas questões 

devem não saber que Araújo ocupa 

um cargo dentro de secretariado. Ele 

é chefe adjunto de Departamento Na-

cional de Formação de Quadros.

Penso que há excessos em torno desta 

questão. Não sei se isso é alimentado 

por grupo de amigos ou por interesses 

próprios, mas precisámos de descobrir 

a génese do barulho. 

Contudo, o jornalista também não 

pode dar uma entrevista a um presi-

dente do partido e se cingir apenas a 

uma pessoa. O MDM tem mais de 

100 mil membros com quotas em dia, 

o MDM não é Manuel de Araújo. Não 

sei que tipo de amizade o senhor tem 

com Araújo para me fazer esse tipo de 

perguntas com o agravante desta não 

ser a primeira vez.

Entendo como erro por parte do jor-

nalista continuar a insistir em torno 

de uma figura. Que fique claro que o 

MDM não é constituído apenas por 

Araújo, o MDM não é o município de 

Quelimane. 

Porquê o jornalista não pergunta sobre 

Nampula ou Gúruè onde também es-

tão a acontecer maravilhas. A tamanha 

insistência em torno de uma pessoa 

deixa transparecer que é um tipo de 

encomenda, mas que o presidente do 

MDM não responde perguntas enco-

mendadas.     

O MDM é por um Moçambique para 

todos, o seu presidente tem uma visão 

nacionalista.  

Diz-se que o edil de Quelimane é 

bastante ausente da sua cidade. Isso 

fez com que a própria bancada do 

MDM na assembleia municipal lo-

cal questionasse. Qual é o posiciona-

mento do partido? 

Acho que as pessoas são livres de falar 

o que bem entenderem. Mas, a minha 

questão é: esta ausência prejudica o 

trabalho? As coisas estão paradas? 

Também é preciso perguntar se esta 

ausência vai buscar experiência, conhe-

cimento, coisas boas para o município? 

Se é isso não há nenhuma razão de 

preocupação. Não podemos passar a 

vida a desacreditar um presidente do 

município que apresenta boas iniciati-

vas. O que temos de fazer é aproveitar 

essas iniciativas, é encorajá-las e esper-

ar pelos resultados. A avaliação final vai 

determinar tudo. O que pretendemos é 

o bem-estar do povo e neste caso dos 

munícipes de Quelimane.
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Aulas com métodos modernos (sempre que necessário)
Salas em perfeitas condições 

Parque de estacionamento de viaturas, 
amplo e com segurança  

Professores com formação fora do país
Muita experiencia no ensino a funcionários,  estudantes 

universitários, técnicos superiores 
Excelente localização na cidade de Maputo

Serviços adicionais:

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

              
 Cell:  84 47 21 963

Flor English Training
CURSO COMPLETO DE INGLÊS 

interpretações de línguas

Curso de Inglês 
na STa. Ana da Munhuana

Aperfeiçoamento. Os candidatos devem ter 
nível médio de escolaridade

A 
assinatura do acordo que 
põe fim ao conflito com 
as FARC é apenas o iní-
cio de uma nova etapa. 

Colombianos votam no domingo 
os termos negociados entre o Go-
verno e a guerrilha.

Ao fim de 52 anos, a Colômbia 

acordou em paz. O acordo que pôs 

fim ao conflito entre a guerrilha de 

inspiração marxista das FARC e 

as forças de segurança colombia-

nas foi assinado num ambiente de 

forte emoção e sob o olhar atento 

do mundo. Mas o processo ainda 

tem ainda obstáculos por superar. 

O primeiro é já este domingo.

“Bem-vindos à democracia.” As-

sim era a manchete que o jornal El 

Tiempo escolheu para uma edição 

histórica. A frase foi pronuncia-

da pelo Presidente, Juan Manuel 

Santos, e dirigia-se ao líder das 

Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia (FARC), Rodrigo 

Londoño (conhecido como Timo-

chenko). É o reconhecimento de 

que o acordo assinado em Carta-

gena das Índias marca não o fim 

da linha, mas o início de uma nova 

etapa na história do país.

“Senhor Rodrigo Londoño e 

membros das FARC, hoje, quando 

iniciam o vosso caminho de regres-

so à sociedade, quando começam 

a vossa rota para se converterem 

num movimento político, sem ar-

mas, seguindo as regras da justiça, 

verdade e reparação contidas no 

acordo, dou-vos as boas-vindas à 

democracia”, disse Santos.

O Presidente colombiano que es-

colheu o caminho da negociação 

– ao invés do confronto – preferiu 

olhar para o futuro e acabar com a 

“noite horrível”, uma expressão do 

hino nacional que escolheu para 

descrever o período de guerra.

O olhar para o passado coube a Ti-

mochenko que abriu o seu discurso 

com uma garantia inequívoca: “As 

nossas únicas armas serão as nossas 

palavras.” “Em nome das FARC, 

peço perdão sincero a todas as ví-

timas do conflito e por toda a dor 

que possamos ter causado nesta 

guerra”, acrescentou o líder guerri-

lheiro, sob fortes aplausos.

Santos e Timochenko, vestidos de 

branco tal como todos os presentes, 

selaram o acordo com um aperto 

de mão e nem a passagem de um 

voo rasante de um avião da Força 

Aérea durante o discurso do líder 

das FARC o fez vacilar. “Bem, des-

ta vez vêm saudar a paz e não para 

lançar bombas”, disse o coman-

dante rebelde. Ambos recordaram 

ainda o escritor e Nobel colom-

biano Gabriel García Márquez, 

que termina o romance Cem Anos 

de Solidão com uma referência a 

A paz na Colômbia enfrenta o teste do 

“uma segunda oportunidade sobre 

a terra”.

Em editorial, o El Tiempo nomeou 

o 26 de Setembro de 2016 como “o 

dia sonhado”, mas lembrou que a 

história ainda não acabou. “Para 

que o que aconteceu ontem fique 

impresso nos livros da nossa His-

tória depende ainda de uma última 

e definitiva decisão.”

O jornal refere-se ao referendo 

do próximo domingo, em que os 

colombianos serão chamados a 

pronunciar-se sobre o acordo de 

paz. A vitória do “sim” parece estar 

bem encaminhada, de acordo com 

um inquérito da empresa Datexco, 

que inclui já questionários feitos 

após a cerimónia de segunda-feira. 

A maioria (55%) diz que pretende 

votar a favor do acordo e são cada 

vez menos (36,6%) os que se lhe 

opõem.

Desde que a campanha para o 

referendo foi iniciada os detrac-

tores do acordo de paz têm per-

dido terreno, de acordo com o El 

País, e o encontro de Cartagena 

terá certamente contribuído para 

juntar mais apoios. Mas mesmo 

aí os opositores fizeram questão 

de marcar presença. Um grupo de 

dois mil manifestantes liderados 

pelo ex-Presidente, Álvaro Uribe, 

concentrou-se na cidade colonial 

do norte do país, apesar de a polícia 

ter proibido protestos.

Uma caneta feita com uma bala é símbolo da assinatura de acordo de paz na Colômbia que teve lugar nesta terça-feira.
 “As balas escreveram nosso passado. A educação, nosso futuro”, diz gravação em canetas, que nos faltam em Moçambique
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CartoonEDITORIAL

O 
porte presidenciável de 

Clinton acabou por se so-

brepor à demagogia de 

Trump, mas resta saber 

se o desempenho da candidata no 

primeiro debate conseguiu inverter 

uma desastrosa erosão de apoios em 

estados cruciais para a eleição de 

Novembro. 

Hillary, com deixas bem preparadas, 

após encaixar os primeiros ataques 

de Donald, numa truculenta veia 

proteccionista, xenófoba e contesta-

tária das elites políticas, aproveitou 

o arrazoado atabalhoado do adver-

sário para impor os termos do de-

bate.

Os apoiantes declarados de Hillary 

terão, possivelmente, ficado agra-

dados por a democrata ter sucin-

tamente reconhecido o erro no uso 

de um servidor privado para cor-

respondência electrónica enquanto 

secretária de Estado, evitando ser 

arrastada para uma discussão dis-

persiva e prejudicial. 

Por inépcia e desnorte de Trump, 

a democrata escapou ao escrutínio 

sobre a Fundação Clinton e confli-

tos de interesses e, provavelmente, 

o eleitorado da antiga secretária de 

Estado reforçou opiniões favoráveis 

sobre o seu superior domínio dos 

grandes temas e das questões inter-

nacionais.

Aos eleitores do empresário nova-

-iorquino agradaram, por seu turno, 

as invectivas contra maleitas de tra-

tados comerciais responsáveis pela 

destruição de empregos e críticas a 

países que abusivamente gozam do 

protector manto militar dos Estados 

Unidos.

Apesar de Trump mal ter abordado 

o tema da emigração, quedando-se 

pela denúncia da falência dos polí-

ticos tradicionais em imporem a lei 

e ordem, o candidato terá, eventual-

mente, reforçado junto dos apoian-

tes a mensagem de repúdio por 

liberalismos e interesses instalados 

capazes de colocar em risco a segu-

rança dos norte-americanos.   

No debate entre os dois mais im-

populares candidatos de sempre, 

Trump, muito provavelmente, clau-

dicou junto de eleitores indecisos 

por não se apresentar como estadista 

sério, seguro de si, capaz de se con-

centrar em duas ou três ideias-força, 

sem enveredar por tiradas abusivas.

É possível, contudo, que a campa-

nha de Clinton continue a passar ao 

lado da faixa mais jovem do eleito-

rado que ainda não decidiu o voto 

pelo mero facto da candidata, tida 

por representante típica da elite do 

poder, não apresentar qualquer ideia 

inovadora.

 Na Universidade de Hofstra esta-

va em causa para Donald e Hillary, 

além da consolidação de apoios evi-

tando prestações desastrosas, captar 

os segmentos de indecisos, cerca de 

10% do eleitorado.    

A cobertura dos media, apontando 

maioritariamente para um melhor 

desempenho de Hillary, irá condi-

cionar percepções no curto prazo e 

as sondagens do final desta semana 

poderão desde logo indicar se o con-

fronto em Long Island favoreceu 

significativamente ou não a demo-

crata junto dos eleitores indecisos. 

  Clinton tem vindo a perder a li-

derança nas intenções de voto em 

estados como o Colorado ou Ohio, 

surge empatada com Trump na 

Pensilvânia e Florida, e é mais pre-

judicada do que o republicano pelos 

8% de Gary Johnson do Partido Li-

bertário e 2% de Jill Stein dos Ver-

des registados a nível nacional.

A vantagem de Clinton no côm-

puto do Colégio Eleitoral reduziu-

-se drasticamente e, para todos os 

efeitos, a eleição de 8 de Novembro 

ficou em aberto a partir do momen-

to em que se dissipou este mês uma 

persistente tendência de voto favo-

rável a Hillary.   

À imprevisibilidade da corrida para 

a Casa Branca soma-se a forte pos-

sibilidade de a maioria republicana 

na Câmara de Representantes ser 

replicada no Senado.

Trump ou Clinton serão Presidentes 

fracos, carentes de apoios no Con-

gresso, obrigados a uma negociação 

permanente, malquistos, à partida, 

por metade do eleitorado e sem ex-

pectativas favoráveis da maioria dos 

norte-americanos.

Num inquérito da “Associated Press 

NORC Center for Public Affairs 

Research”, realizado em meados de 

Maio, sete em 10 norte-americanos 

declaravam-se frustrados com a 

campanha presidencial e, de então 

para cá, é de crer que o panorama se 

tenha degradado.

 A “selfie” dos Estados Unidos com 

os seus candidatos presidenciais é 

coisa feia de se ver.

 

*Jornalista. Opinião extraída no 

jornaldenegocios.pt

Por João Carlos Barradas *

O 
Fórum Económico Mundial, uma entidade privada se-

deada em Davos, na Suíça, acaba de publicar o seu últi-

mo relatório anual do Índice de Competitividade Glo-

bal (GCI), colocando Moçambique na 133a posição, a 

mesma que o país ocupou na edição anterior. 

Na ordem decrescente, de um total de 140 países, Moçambique 

situa-se apenas acima do Haiti, Malawi, Burundi, Serra Leoa, 

Mauritânia, Chade e Guiné Conacri. 

De uma pontuação máxima de sete pontos em 114 indicadores-

-chave, agrupados em 12 pilares, Moçambique obteve uma mé-

dia de 3.2 pontos. 

Nos termos da metodologia do Fórum Económico Mundial, a 

competitividade é definida em termos de um conjunto de insti-

tuições, políticas e factores que determinam o nível de produti-

vidade de uma economia, que por sua vez estabelecem o nível de 

prosperidade que a economia pode atingir.

Os 12 pilares em que os indicadores se encontram agrupados 

são a solidez e eficácia das instituições, infra-estruturas, o am-

biente macroeconómico, a saúde e a educação primária, o ensi-

no superior, a eficiência do mercado, a eficiência do mercado de 

trabalho, o desenvolvimento do mercado financeiro, a prontidão 

tecnológica, o tamanho do mercado, o nível de sofisticação do 

sector empresarial e a inovação.

A avaliação toma em consideração o nível de desenvolvimento 

do país, que é medido em termos do Produto Interno Bruto 

(PIB).

O GCI baseia-se também em dados estatísticos obtidos junto 

de instituições internacionalmente reconhecidas, tais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), a UNESCO e a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS). Inclui também o inquérito 

de opinião de executivos, realizado pelo próprio Fórum Econó-

mico, como forma de trazer para a análise conceitos que exigem 

uma avaliação mais qualitativa.

De entre os vários factores considerados os “mais problemáti-

cos” para a condução de negócios em Moçambique, destacam-se 

quatro. São eles o acesso ao financiamento, a ineficiência da bu-

rocracia do Estado, a corrupção e a fraca qualidade dos recursos 

humanos. 

Há um total de nove países, incluindo Angola e Timor Leste, 

que não fazem parte da actual avaliação devido à indisponibili-

dade de dados. Os países avaliados representam 98,3 por cento 

do PIB mundial.

O GCI, tal como muitas outras avaliações, não é uma Bíblia. 

Baseia-se, de um modo geral, em percepções que muitas vezes 

revelam as abordagens e perspectivas dos seus autores, incluindo 

até certos preconceitos. Mas percepções, mais do que a realida-

de, contam muito no mundo de negócios. Elas contribuem para 

formatar a atitude de potenciais investidores e outros parceiros 

de que o país precisa para a concretização da sua agenda de de-

senvolvimento. Elas só podem ser ignoradas por risco próprio.

Independentemente do que se queira dizer sobre o assunto, a 

actual situação política e económica de Moçambique, agrava-

da ainda pela crise das dívidas ocultas, contribuiu muito para a 

degradação da imagem internacional do país. De um país que 

era visto como um exemplo de reconciliação, reconstrução e de-

senvolvimento, Moçambique transitou para a lista de países que 

são tratados com alguma desconfiança; já não se fala com ele, 

fala-se dele. 

Caberá aos próprios moçambicanos, com inteligência e capaci-

dade de colocar o interesse nacional acima dos demais, urgen-

temente reverter este cenário. A alternativa será atirar para o 

caixote de lixo todos os avanços que este país logrou alcançar nas 

duas últimas décadas. 

Um país de quem se fala, 
não com quem se fala

Este é 
o efeito 
olímpico
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Ao tempo do Acordo de 

Paz de 1992, pondo for-

malmente termo à con-

frontação militar, não se 

abria simplesmente caminho ao 

retorno à política por meios po-

líticos. Abria caminho sim para 

duas possibilidades, a saber:

-ou a instrumentalização da po-

lítica para prosseguir o objectivo 

estratégico da guerra, isto é, para 

se tentar vencer a guerra então 

terminada sem vencidos nem 

vencedores. O que acaba por se 

traduzir, de algum modo, em 

continuação da guerra;

-ou a prossecução de políticas 

para eliminar, em definitivo, as 

causas da guerra então termina-

da sem vencidos nem vencedo-

res.

Por qual destes dois caminhos 

nós moçambicanos escolhemos 

trilhar até hoje, eis a questão que 

deixo para reflexão e debate. 

A implementação da 
Constituição de 1990
Com a implementação do Esta-

do de Direito Democrático in-

troduzido pela Constituição de 

1990, em princípio o poder pas-

sava a sujeitar-se a novas normas 

e princípios, a um novo modo de 

ser. De facto a ser outro poder, 

ou seja, de natureza diferente. 

Um poder organizado em três 

poderes distintos, separados, in-

dependentes, soberanos: o exe-

cutivo, o legislativo e o judicial.

Estamos a falar de uma situação 

completamente nova, decorrente 

da redefinição do poder. Porém, 

mantendo-se no poder a mes-

ma força política, que é o antigo 

partido único, relativizou signi-

ficativamente esta transição de 

regime. Transformações ocorre-

ram, como é evidente, mas não 

foram tão profundas que dessem 

lugar a uma situação completa-

mente nova.

Esta complexa transição traduz-

-se numa tensão entre o velho e 

o novo, numa correlação em que 

o velho não desapareceu total-

mente e o novo não se afirmou 

completamente.

Significa que o antigo partido 

único, agora nas condições do 

multipartidarismo, continuou 

no essencial a exercer o mesmo 

poder, mais adequando a nova 

Constituição à continuidade do 

seu poder do que adequando o 

poder à nova Constituição.

O sistema de governo presiden-

cialista, com clara supremacia de 

um órgão de soberania sobre os 

outros, viabilizada pelas normas 

da própria Constituição, facili-

tou a ambiguidade desta transi-

ção.

Assim o poder legislativo e o 

poder judicial, separados e for-

malmente independentes do 

poder executivo, acabam sendo 

relativamente subalternizados 

pela hegemonia do poder execu-

tivo. Como consequência, as ins-

tituições não se emanciparam, 

permanecendo até hoje a pro-

blemática da despartidarização 

como questão por resolver no 

processo de implementação de 

um Estado de Direito efectivo 

em Moçambique.

Nestas circunstâncias, a inexis-

tência de um sistema efectivo 

de checks and balances, essencial 

à natureza e funcionamento de 

um Estado de Direito Demo-

crático, surge como decorrência 

dessa situação de transição ina-

cabada.

É preciso prevenir as compa-

rações precipitadas que muitas 

vezes se fazem para argumentar 

que, se noutros quadrantes, tidos 

como padrões de democracia, 

se faz do mesmo modo, então 

não há razão de crítica no caso 

das nossas instituições. Este é 

um equívoco deliberado que faz 

por ignorar que as mesmas ins-

tituições, eventualmente com as 

mesmas regras de composição 

e de designação, em países di-

ferentes, funcionam de manei-

ra diferente, podendo ser nuns 

casos independentes e noutros 

perfeitamente dependentes. 

No nosso caso, também não se 

pode abstrair do elemento his-

tórico na análise sobre o status 
quo das nossas instituições. Com 

efeito, as nossas instituições nas-

cem numa relação de subordina-

ção directa, sob a égide ou como 

parte integrante de um poder 

unitário de Estado, partes de 

um bloco que funciona de ma-

neira coesa e sem fissuras. Nas 

nossas condições, e pelas razões 

já expostas, o advento da sepa-

ração de poderes não veio alterar 

substancialmente esta situação, 

sendo ela que sustenta a estabi-

lidade formal no funcionamento 

do nosso Estado.

Atalhando todas as análises e 

reflexões que possamos fazer até 

ao detalhe, ou até à exaustão, a 

questão que no fim de tudo nos 

devemos colocar objectivamente 

é: hoje nós somos já um Estado 

de Direito Democrático acaba-

do?

A minha resposta é que nós es-

tamos ainda num processo não 

acabado de transição e de edi-

ficação desse Estado de Direito 

Democrático. Processo que, ali-

ás, se ressente de uma certa len-

tidão. 

Reconhecendo todos esses 

problemas, os desafios que se 

colocam são também claros e 

objectivos. Com efeito trata-

-se de assumir como imperati-

vo, a necessidade de acelerar e 

concluir essa transição, ou essas 

transições, para que se complete 

a emancipação do Estado e das 

instituições. 

É do nosso interesse nacional, 

mas não só. É que a credibilidade 

das nossas instituições depende 

não só da independência formal, 

da competência e dos atributos 

técnicos que se lhes reconheça, 

mas também, e sobretudo, do 

grau da sua emancipação. Isso 

repercute-se e tem consequên-

cias no relacionamento do nosso 

Estado com os outros Estados e 

com as instituições internacio-

nais, como se mostra nos dias 

que correm.

O esforço a realizar a curto e a 

médio prazo pelo Estado Mo-

çambicano, a meu ver, deve de-

senvolver-se em três vertentes:

Numa vertente, trata-se de dar 

substância e de materializar os 

princípios já estabelecidos na 

Constituição que determinam a 

separação e independência dos 

poderes. Porém, isso mesmo já 

requer uma revisão constitucio-

nal que remova da Lei Funda-

mental determinadas normas 

que no nosso caso minam de 

certo modo aqueles princípios.

Noutra vertente, e numa pers-

pectiva de revisão geral da 

Constituição, torna-se oportuno 

repensar o sistema de Gover-

no na linha do que havia sido 

já consensualizado no Projecto 

de Revisão da Constituição da 

primeira legislatura multiparti-

dária. O actual sistema de gover-

no que já vem da Constituição 

de 1990, atenta a evolução que 

se tem registado de eleição em 

eleição, mostra-se perigosamen-

te inadequado para acolher toda 

a amplitude de variações possí-

veis dos resultados eleitorais. Por 

isso, em vez de constituir um 

quadro para o normal desenvol-

vimento da estabilidade políti-

ca, pelo contrário, ele pode, em 

certas circunstâncias, constituir a 

fonte de crises de problemática 

solução. Na minha opinião, este 

repensar do sistema de governo 

é uma urgência urgentíssima, 

uma urgência que não é de hoje 

mas de ontem. A despreocupa-

ção quanto a este problema é a 

mesma daquele que dorme tran-

quilamente em cima de um bar-

ril de pólvora, ignorante da sua 

existência ou, se sabe, pensa que 

nunca vai explodir.

A descentralização
A última vertente a que me que-

ro ater, decerto não a menos im-

portante, é a da necessidade de 

desenvolver e completar as lógi-

cas já inscritas na própria Cons-

tituição, particularmente no que 

respeita à descentralização. Eu 

explico-me: 

Para se iniciar o processo de au-

tarcização no nosso País foi ne-

cessário proceder a uma revisão 

constitucional para introduzir o 

conceito de Poder Local que a 

Constituição não previa. Depois 

a legislação ordinária operacio-

nalizou os preceitos constitucio-

nais sobre as autarquias. Nou-

tro nível de descentralização, a 

Constituição de 1990 previa a 

existência de órgãos de repre-

sentação democrática ao nível 

das províncias. A Constituição 

de 2004 veio estabelecer que tais 

órgãos de representação demo-

crática seriam as Assembleias 

Provinciais. Mas diferentemente 

do que aconteceu com as au-

tarquias, ao nível da província, 

e decorrente da introdução das 

assembleias, a Constituição não 

plasmou a configuração com-

pleta do que deveria ser a gover-

nação, particularmente no que 

respeita ao executivo dessas as-

sembleias. O facto de que, mais 

tarde, não se retomou esta pen-

dência para se completar o que 

ficara claramente incompleto, 

criou um desfazamento na edi-

ficação do próprio Estado, des-

fazamento com consequências 

políticas que se foram agudizan-

do de eleição em eleição até ao 

presente momento.

É a solução deste desfazamen-

to que constitui o objecto de 

discussão no primeiro ponto da 

agenda na Comissão Mista e 

que já deu lugar ao consenso que 

foi tornado público.

Em conclusão, a edificação do 

Estado de Direito Democráti-

co em Moçambique só se pode 

consolidar na medida em que 

se aprofunde a democracia, res-

peitando a Constituição, por um 

lado, e, por outro, desenvolvendo 

essa mesma Constituição para 

que seja capaz de responder ade-

quadamente aos desafios cada 

vez mais prementes que o devir 

coloca.

Parar este processo no tempo é 

propiciar crises cada vez mais 

graves e que podem levar à im-

plosão do próprio Estado. Mais 

grave ainda seria tentar recuar 

neste processo, restringindo a 

democracia, restringindo a ci-

dadania, como não raro vemos 

aplaudir.

*Excerto editado pelo SAVANA 

da intervenção feita no ISRI, a 

20.09.16

Democracia e Estado de Direito em 
Moçambique: Análise e Perspectivas
Por Teodato Hunguana*

Exercício do despoja-

mento total, o terror 

colectivo marca em per-

manência a história das 

sociedades. A guerrilha assas-

sina que mata indiscriminada-

mente, mutila corpos e destrói 

pertences, é um dos exercícios 

mais cruéis do despojamento 

total. Os artífices desse exer-

cício conseguem regra geral 

quatro coisas:

1. Despolitizar os cidadãos 

pela inoculação de um medo 

múltiplo e recorrente;

2. Desterritorializar os cida-

dãos levando-os à fuga e ao 

exílio;

3. Destatizar os cidadãos, 

destruindo a rede de infra-

-estruturas estatais de serviços 

e proteção e quebrando todos 

os vínculos com a cidadania e 

com o Estado;

4. Amorfizar o comportamen-

to social, transformando os ci-

dadãos em seres abúlicos.

Não poucas vezes, o exercício 

de despojamento total é le-

vado a cabo por organizações 

que se reclamam de um deus, 

de uma civilização, de um su-

posto desagravo histórico ou, 

até, da democracia.

Sobre a produção de terrror colectivo
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Da mesma forma que é difícil 

esquecer, de repente, um longo 

amor, é também difícil, subi-

tamente, abdicarmo-nos das 

nossas práticas rotineiras, alterando-as. 

Essa máxima do “longo amor” pode ser 

um bom empréstimo para o “longo ódio” 

entre os principais contendores deste 

conflito político-militar que se arrasta 

há já bastante tempo. É como se pre-

tendêssemos produzir uma lei para uma 

paz duradoura por meio de um conflito 

político-militar. Vale a pena abraçar a 

máxima que diz que “a necessidade não 

tem lei”. E, para o nosso caso, a nossa 

necessidade é a paz!

As acções de “longo ódio”, protagoniza-

das por supostos homens armados das 

partes envolvidas no conflito político-

-militar, não rimam com a vontade de 

Capim, elefantes e Colômbia
aceleração do processo de paz. A Renamo, 

por exemplo, tem atribuído ao Governo/

Frelimo a autoria de assassinatos, raptos, 

bombardeamentos à Serra de Gorongosa, 

perseguições, casas ou palhotas da população 

incendiadas, fuga para os países vizinhos, etc. 

Por seu turno, este último, procede de igual 

modo relativamente à Renamo (tirando os 

“bombardeamentos”). Fazendo as contas, o 

capim não pára de sofrer! Cada um dos ele-

fantes, através de veredicto próprio, culpabi-

liza o outro, ganhando uma pseudo-razão aos 

olhos de quem supostamente acredita nisso.

Parece haver muita inteligência para ali-

mentar o referido “longo ódio” e pouca para 

rapidamente produzir entendimentos e/ou 

cedências. Na Colômbia, depois de pouco 

mais de cinco décadas (52 anos) de guerra 

civil, a mais longa da América Latina, com 

mais de 200 mil mortos, já falam finalmente 

de um tratado de paz entre o Governo e as 

FARC (Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia), prevendo a transformação des-

tas em partido político (como aconteceu em 

Moçambique), desarmamento dos cerca de 7 

mil rebeldes (no nosso caso, por razões pouco 

discutidas, parece ter ocorrido parcialmente e 

não se conhece o real efectivo), reintegração 

na sociedade, e outros. Entre os pontos inte-

ressantes está, por exemplo, o facto de cada 

ex-combatente, na entrega das suas armas, 

poder vir a receber o equivalente a 2.440 eu-

ros (no nosso mercado um euro ronda os 86 

meticais e picos). A troca de armas por en-

xadas, tractores e outros, foi o modelo adop-

tado por nós não tendo sido avaliado o seu 

real impacto. Interessante é também o facto 

de a Colômbia, mesmo depois da assinatu-

ra do acordo de paz (a 26/09), passar, nessa 

sequência, por um referendo (a 02/10) com 

provável vitória do “sim”. Um “não” deitaria 

abaixo todo o esforço negocial. No nosso caso 

os contendores assinaram em 1992 (em 

Roma) e ficou-se por ai. O povo não foi 

convidado a ratificar (ou a rejeitar) um 

assunto importantíssimo para o País. O 

mesmo ocorreu com a implantação do 

monopartidarismo, por alturas da inde-

pendência nacional.

Cá entre nós: se a Colômbia conseguiu 

meio século de guerra, nós não precisamos 

de bater esse recorde. Assuntos de forte in-

teresse nacional, como o das modalidades de 

término do actual conflito político-militar, 

devem (deviam) envolver o povo através de 

consulta popular (seja por meio de um ple-

biscito ou referendo). Na provável revisão 

da nossa constituição (CR) este aspecto deve 

ter maior substância e clareza. Não cabe aos 

empregados decidir pelo patrão (o povo) em 

assuntos que só ele o pode fazer.

Meu ser original Por Ivone Soares*

Em Moçambique assistimos um 
desenvolvimento cada vez mais assimétrico*
Os Chefes de Estado e de Governo de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

-Bissau, Moçambique, Portugal e São 

Tomé e Príncipe reuniram-se aqui 

nesta mesma e bela cidade de Lisboa, no dia 

17 de Julho de 1996, e assinaram a Declaração 

Constitutiva da nossa CPLP. 

Lê-se nesse documento que decidiram reiterar 

em «ocasião de tão alto significado para o futu-

ro colectivo dos seus Países, o compromisso de 

reforçar os laços de solidariedade e de coopera-

ção que os unem, conjugando iniciativas para 

a promoção do desenvolvimento económico e 

social dos seus Povos.»

Quer me parecer que o alcance do tema desa-

fia-nos a avaliar o impacto da justiça económi-

ca no esforço de desenvolvimento dos nossos 

países. 

Seguramente vivemos estágios de desenvolvi-

mento muito diversos, e os critérios para medir 

o peso da justiça nas desigualdades que desi-

gualmente nos atingem são distintos. 

Mas antes de entrar na realidade concreta do 

meu país, deixem-me exprimir a minha tristeza 

por tudo o que não conseguimos realizar, em 

matéria de convergência social, nestes últimos 

20 anos.

Não quer isto dizer que desvalorize os passos 

que foram dados, nomeadamente no quadro da 

CPLP, para uma cooperação reforçada.

Mas os resultados práticos são claramente in-

suficientes.

Se me é permitido exprimir um desígnio para 

os próximos 20 anos, ele será que os nossos es-

forços colectivos sejam mais claramente orien-

tados para uma convergência que nos aproxime, 

não só nas belas palavras, mas em actos concre-

tos e abrangentes.

Actos que mitiguem as enormes disparidades 

que facilmente identificamos no plano pelos 

direitos sociais nos nossos diferentes países.

Isso só será conseguido se os nossos esforços 

forem mais focados nas pessoas e na dimen-

são social dos problemas e menos desperdi-

çados em projectos de diplomacia económica 

que apenas agravam desigualdades e favorecem 

situações de autoritarismo e cleptocracia, que 

infelizmente ainda são dominantes em muitos 

países. 

Falarmos a mesma língua é o que nos aproxima. 

Se a língua é um factor de proximidade cultu-

ral que pode ajudar-nos a superar a distância 

geográfica, não devemos subestimar as dificul-

dades levantadas da globalização, cuja logística 

sofisticada favorece os mais fortes e deixa ainda 

mais dependentes os mais fracos.

No concerto das nações, entre ameaças e opor-

tunidades dos processos de globalização das 

economias e dos mercados, os benefícios foram 

repartidos como no velho tempo colonial: para 

uns ficaram as oportunidades e para os outros 

cumpriram-se as ameaças...

Para este estado de coisas concorrem múltiplos 

factores, que inibem a consolidação e o bom 

funcionamento de verdadeiros Estados de Di-

reito em muitos países descolonizados.

Entre esses factores, muito pesam os mecanis-

mos de perpetuação do poder nas mãos de eli-

tes dirigentes que para além de serem Governo, 

também distribuem entre si e suas famílias os 

lugares-chave da Administração Pública, da 

Justiça e das empresas, públicas, privadas, na-

cionais ou multinacionais.

Mesmo quando se dão passos aparentemente 

firmes em direcção ao primado da Democracia 

e da Lei no funcionamento das nossas socie-

dades, as grandes oportunidades de progresso 

prometidas aos países pobres vêem-se submer-

gidas pela desigualdade de meios de controlo 

do poder.

Entre esses meios estão as áreas estratégicas da 

economia e também o sistema de justiça.

Ponderemos nas oportunidades que se apresen-

tam ao empreendedorismo nos nossos países.

Precisamos de muito mais do que a espontanei-

dade da língua para potenciar uma aproxima-

ção efectiva das economias, das empresas e dos 

negócios que lhes dão vida.

Precisamos de uniformidade de critérios. 

Não podemos aceitar que sejam toleradas, no 

contexto dos negócios nos países pobres, práti-

cas de proteccionismo e até corrupção intolerá-

veis e socialmente censuradas nos países ricos.

A pobreza é uma situação a ser superada; não 

é uma condenação perpétua ou uma inevitabi-

lidade.

E não sairemos de situações de pobreza extre-

ma sem a defesa de princípios e valores que são 

universais. 

Porque falamos de justiça económica, deixem-

-me que vos recorde que o objectivo do desen-

volvimento económico não é apenas criar mais 

riqueza, mas sim promover uma mais equili-

brada distribuição da riqueza.

Falando de Moçambique, o resultado prático 

destes 20 anos de cooperação económica no 

quadro da CPLP pode ser visto como positivo 

se olharmos apenas para estatísticas de investi-

mento e trocas comerciais.

Mas ninguém pode dizer que não nos enver-

gonham a todos, tanto cidadãos moçambicanos 

como os outros cidadãos da CPLP, os indica-

dores que continuam a colocar Moçambique 

como um dos países mais pobres do mundo.

Múltiplos factores contribuem para esta situa-

ção dramática e não estará na ineficácia da co-

operação internacional toda a responsabilidade 

deste desastre social.

No entanto, também não devemos ignorar o 

facto de que, após décadas de cooperação e de 

biliões de euros entregues aos sucessivos gover-

nos da Frelimo, em Moçambique, o que vemos 

é um desenvolvimento cada vez mais assimé-

trico.

No meu país, apesar dos esforços de construção 

de uma democracia pluripartidária no quadro 

de um estado de Direito, a economia está con-

centrada nas mãos de uma elite, e não é fácil 

aos que não são parte dessa elite, ou nasceram 

fora dela, aceder às oportunidades de negócios. 

Esta situação foi criada por factores recorrentes 

de natureza política, que me permito destacar 

aqui, para que ninguém os esqueça ou subva-

lorize:
Primeiro, um factor histórico, cujas conse-
quências ainda sofremos hoje: um processo de 
descolonização sem critério democrático, que 
entregou a uma única força partidária todo o 
poder político e militar, abrindo caminho a dé-
cadas de ditadura brutal de um regime totalitá-
rio de partido único.
Segundo, e com 20 anos de vigência: o recor-
rente incumprimento por parte da Frelimo dos 
acordos com a Renamo, quer do Acordo de 
Roma de 1992, quer do Acordo de Cessação de 
Hostilidades Militares de 2014.
O terceiro factor é a gritante desigualdade de 
meios de projecção entre o partido no poder e 
os partidos da oposição.
Basta viajar uns dias por Moçambique para 
constatar como a Frelimo é omnipresente e 
omnipotente.
Enquanto partido único, apropriou-se de edi-
fícios e meios do estado para as suas acções de 
intimidação e propaganda.
Já em contexto democrático, manteve a posse 
indevida desses meios e desses bens para a sua 
projecção política e a eles recorrendo, sempre 
que necessário, para a luta desigual com os res-
tantes partidos políticos.
Como claramente colocou as coisas o presi-
dente Afonso Dhlakama na última campanha 
eleitoral, Moçambique não tem um regime de 
partido único, mas tem um Estado de partido 
único.
Acrescento eu: Moçambique tem uma econo-
mia de partido único, porque é impossível a 
quem não seja da Frelimo ter acesso às áreas de 
negócio mais interessantes do país. (continua)

*Comunicação sobre justiça económica apresentada 
nesta quarta-feira em Lisboa, num evento organi-
zado pela Casa de Moçambique. Título da respon-
sabilidade do SAVANA
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Figura multifacetada, já foi 
jogador, treinador e di-
rigente desportivo, José 
Dimitri exerce, actualmen-

te, o cargo de inspector-geral do 

Ministério da Juventude e Des-

portos e, ao SAVANA, discorreu 

sobre alguns assuntos candentes 

do nosso desporto, tais como o 

vandalismo nos campos de fute-

bol, o desporto de alto rendimen-

to, o funcionamento da Plenária 

da Justiça Desportiva, um orgão 

constituido em 2012, com objecti-

vo de resolver litígios e proteger o 

desporto de acções corruptas e que 

é constituido por cinco membros,  

a saber José Maria de Sousa, Vânia 

Xavier, Hélder Mangujo, Eduardo 

Malia e Mário Sevene. Conta que, 

porquanto, do trabalho realizado 

na Liga Moçambicana de Futebol, 

chegou-se à conclusão de que exis-

te uma gestão criteriosa e transpa-

rente neste organismo, o que pode 

ser consubstanciado pela cultura 

de prestação de contas e realização 

de assembleias gerais. Eis, caro lei-

tor, os excertos da conversa. 

A inspecção do MJD vai traba-
lhar, em breve, com o movimento 
associativo, o que pensa encon-
trar?
- Bem, primeiro devo esclarecer 
que trabalhamos recentemente com 
a Liga Moçambicana de Futebol 
(LMF) e de 3 de Outubro a 2 de 
Dezembro vamos realizar idêntica 
actividade com as federações de 
futebol, basquetebol, atletismo, vo-
leibol e ginástica. A nossa expecta-
tiva é enorme e o que pretendemos 
é interagir com essas instituições, 
compreendermos como funcionam,  
ou seja, não estamos a dizer que 
não estão a fazer nada, fazem, mas 
queremos perceber o que fazem e 
como fazem para no fim deixarmos 
as necessárias recomendações e 
propormos  a correcção daquilo que 
pode não estar muito bem. Damos 
primazia ao diálogo, a uma acção 
proactiva e não reactiva.
Concretamente, o que foi encon-
trar na Liga Moçambicana de Fu-
tebol?
- Bem, é um facto inegável: a Liga 
Moçambicana de Futebol prima 
por uma gestão criteriosa e trans-
parente, uma gestão que encoraja 
para que se invista mais no futebol 
tendo em conta que a direcção des-
te organismo tem realizado, regu-
larmente, as suas assembleias gerais 
para prestação de contas aos seus 
associados. Contudo, ficou uma re-
comendação de que a liga tem de 
criar um regulamento específico de 
segurança nos recintos desportivos 
em conformidade com o que está 
plasmado no decreto 29/2013 de 
12 de Julho. Igualmente, tem de 
incluir, nos seus planos de trabalho, 
acções de educação cívica nas esco-
las, nas comunidades, na sociedade 
em geral, por forma a minimizar 
o que tem vindo a acontecer nas 
competições sob a sua égide.

O desabafo de José Dimitri, inspector-geral do Ministério da Juventude e Desportos

“Plenária da Justiça Desportiva é um órgão 
amorfo e que precisa de reforma”

Desacatos nos recintos 
desportivos
O vandalismo nos recintos des-
portivos está a ganhar contornos 
alarmantes. A seu ver qual é o bu-
sílis da questão?
- Eu não quero atirar culpas às 
federações ou clubes e, o mais im-
portante é que os organizadores 
de qualquer actividade devem ter 
em conta questões relativas ao ris-
co tendo em conta, por exemplo, 
a rivalidade que possa existir entre 
dois clubes, e também devem se-
guir os procedimentos em vigor, 
como comunicar à PRM 30 dias 
antes da realização do evento para 
que esta possa coordenar, com os 
organizadores, questões relativas às 
condições necessárias para que tal 
aconteça. E mais: dependendo do 
risco é preciso saber onde é que vão 
sentar as claques e outros detalhes 
que podem ajudar a polícia a iden-
tificar os prevaricadores quando 
houver problemas.
Mas está satisfeito com o tipo de 
recintos desportivos que o país 
tem?
- Bem, os recintos desportivos de-
vem adequar-se à actual realidade 
por forma a poder-se minimizar o 
contacto entre as pessoas. Nós te-
mos infra-estruturas que têm defei-
tos, mas nos proximos anos é for-
çoso que tenhamos infra-estruturas 
que se adequem à actual realidade. 
Os recintos desportivos deviam ter 
um video-segurança e isso ajuda-
ria a identificar quem está a entrar, 
como está a entrar, se é portador de 
bebidas, etc, e em caso de tumultos 
podia se visualizar tudo. 
Então, explica-se a recente inva-
são do público no Zimpeto, no 
jogo Moçambique-Maurícias?
-Creio que foi o cúmulo da satis-
fação das pessoas, apesar de que 
Moçambique não tinha chances de  
se qualificar para o CAN. Não foi 
uma coisa premeditada, invadiram 
o recinto por satisfação, veja que até 
carregaram o treinador. Ora, imagi-
ne se a invasão fosse durante o jogo. 
Mas também alguma coisa deve ter 
falhado, porque quando se montam 
os cordões de segurança há que es-
perar até que as pessoas saiam. É 
preciso que se diga que depois de 

jogo quanto tempo tem de se espe-
rar para desmontar os cordões. 

Alta competição
Advoga a ideia de que o alto ren-
dimento não é para quem quer, 
mas para quem pode?
-O sistema desportivo nacional tem 
subsistemas: desporto nos locais de 
residência, nas Forças de Defesa e 
Segurança, desporto comunitário 
(desporto para todos), desporto nos 
locais de trabalho e alto rendimen-
to. Todos nós, segundo a Constitui-
ção da República, devemos praticar 
o desporto, mas cada um deve ver 
onde se inserir. O desporto de alto 
rendimento é selectivo, não é para 
quem quer, mas para quem pode. 
A exigência de licenciamento que 
a FIFA está a demandar vai fazer 
com que alguns clubes morram 
de forma natural. E mais: a Ed-
milsa Governo foi sozinha aos jo-
gos para-olímpicos e ganhou uma 
medalha. Vezes há em que temos o 
desporto de rendimento nas nossas 

cabeças, dissemos que temos de nos 
qualificar, mas qual é a meta quan-
do nos qualificarmos? É sermos os 
bombos da festa?
Disse que algumas modalidades 
podem morrer naturalmente…
-No desporto de alto rendimento é 
assim mesmo: se eu não tenho esta-
tuto perco e se tenho marco pontos; 
se tenho campo tenho mais ganhos 
do que aquele que não tem; idem 
quem tem sede e conta bancária em 
realção ao outro. Ou seja, um por-
que está organizado tem fontes de 
rendimento para sustentar a mo-
dalidade e o outro porque não está 
organizado não tem. Há, portanto, 
que satisfazer os critérios do des-
porto de alto rendimento e quem 
não pode tem de escolher outros 
subsistemas e quando crescer pode 
voltar para a alta competição. Nós 
preferimos que sejam poucos, mas 
com qualidade. Só assim estaremos 
a criar  formas para o retorno do 
que investimos. O que nos inte-
ressa não é a quantidade, mas sim 
a qualidade e só desta forma é que 
teremos o retorno dos recursos que 
investimos porque vamos trazer re-
sultados que encorajam a sociedade 
e os atletas. 
Está prestes a começar um novo 
ciclo de visitas, mesmo assim co-
nhece a situação de algumas fede-
rações, associações e clubes…
-Antes queria dizer que o associa-
tivismo não é algo obrigatório e 
também se associam aqueles que 
querem, mas do trabalho que reali-
zamos a nível nacional, nas associa-
ções, clubes  e federações, sentimos 
que a mensagem que temos pas-
sado relativamente à necessidade 
de se organizarem mais está sen-
do acatada. Entretanto, é preciso 
que as organizaçoes desportivas 
aprofundem o conhecimento das 
normas e das leis estabelecidas na 

área de desportos, sobretudo a lei 

do desporto e o seu respectivo re-

gulamento.

Há modalidades com historial 

no país, mas que continuam sem 

federação, a exemplo do golfe. 

Como sair desta situação?

-Bem, existe o clube de Golfe de 

Maputo, o clube de Golfe da Beira 

e um núcleo de golfe no Chókwè 

e julgamos que estes organismos 

deveriam criar uma comissão ins-

taladora, pois através do governo 

poderia receber sustentabilidade 

por forma a ser um interlocutor 

válido e daí poder receber apoios 

que são alocados a nível regional na 

área de massificação, formação, etc,. 

Infelizmente, enquanto isso não 

acontecer os apoios vão para outros 

países como o Zimbabwe, que está 

organizado.

E que dizer das divergências no 

desporto motorizado?

-O assunto está no tribunal, por 

conseguinte, é um assunto de outros 

fóruns. Mas é preciso entender que 

por causa disso existe a Plenária da 

Justiça Desportiva, que é a última 

instância, mas este órgão não foi 

accionado. Essa plenária deve ser 

revista e os seus membros devem 

ser proactivos. O plenário existe, 

sim, mas o seu funcionamento está 

muito aquém das nossas expectati-

vas. As pessoas foram eleitas, mas 

é preciso repensar o funcionamento 

deste órgão. Repare que desde que 

essas pessoas foram eleitas a insti-

tuição funciona de forma precária, 

e é por isso que digo que há neces-

sidade de se fazer uma reflexão para 

pô-la em pleno funcionamento.
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É 
um dado adquirido: o 

antigo presidente da 

Federação Moçambica-

na de Xadrez (FMX) e 

director-geral da Academia de 

Xadrez da Matola, Domingos 

Langa, confirmou, esta quarta-

-feira, existir um forte movi-

mento de pessoas representan-

do as zonas centro e norte e a 

associação da província de Ma-

puto, que o contactaram persu-

adindo-o a candidatar-se para a 

presidência daquele organismo. 

Refira-se que a federação é diri-

gida neste momento por Selma 

Simango, mas não se sabe se vai 

ou não recandidatar-se, mas de 

fontes insuspeitas apuramos 

que é carta fora de baralho. 

O outro nome que é avançado é de 

Pedro Chambule, que igualmen-

te já foi presidente da federação, 

mas as nossas fontes não se sen-

tem confortáveis com a situação 

e dizem que só um peso-pesado é 

que poderia enfrentar Domingos 

Langa que, para além de conhecer 

os cantos da casa, possui um forte 

capital simbólico, contudo Cham-

bule pode tentar jogar os seus trun-

fos. Infelizmente não conseguimos 

ouvi-lo apesar dos esforços feitos 

neste sentido.  

Enquanto isto, as eleições estão 

marcadas para Novembro e o SA-

VANA confirmou a existência de 

contactos entre a associação da pro-

víncia de Maputo e Domingos 

Langa.

O director da Academia de 

Xadrez diz que está a pensar 

seriamente no assunto e ainda 

não tomou a decisão definitiva 

porque não está obcecado pelos 

cargos.

“Recebi o convite duas sema-

nas depois de ter voltado de um 

torneio internacional de xadrez 

realizado na África do Sul, mas 

neste momento estou concen-

trado na academia”.

Explicou, ainda, que o que pre-

tende é pura e simplesmente 

desenvolver modalidade e não 

se vingar de alguém.

Domingos Langa e Pedro Chambule no barulho

Eleições na FMX

Por Paulo Mubalo

José Dimitri:  “O desporto de alto rendimento é selectivo, não é para quem quer, 
mas para quem pode”.
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No dia 01 de Outubro de 2016 comemora-

-se, em todo o mundo, o Dia Internacional 

da Música. A data foi criada pela Organi-

zação das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), em 1975, através 

da International Music Council - uma organização 

não-governamental fundada em 1949 com o objec-

tivo de promover a paz e amizade entre os povos, 

com o auxílio da música. O dia, comemorado oficial-

mente desde o ano de 1978, tem em vista encorajar 

a compreensão e reconhecimento do valor e do sig-

nificado da música na vida individual ou colectiva.

Em Moçambique, o Dia Internacional da Música 

comemora-se sob o lema “Fazer da música instru-

mento da promoção da Paz, Amizade e da Unidade 

Nacional entre os moçambicanos”. 

Este concerto veio a calhar. Denominado “A velha 

Guarda” e realizado no passado dia 23 de Setembro 

de 2016, no Centro Cultural Universitário, é consi-

derado o concerto do ano e sugere que foi realizado 

com vista a participar activamente nas celebrações 

do Dia Internacional da Música, com música mo-

çambicana, fazendo desta efeméride um momento 

de reflexão pela consolidação da Paz, da amizade e 

solidariedade.

Os artistas que se fizeram presentes no concerto “A 

Velha Guarda” mostraram que ainda estão presentes 

no panorama da música moçambicana.

O músico António Marcos, sempre com o seu es-

tilo característico, foi um dos mais aplaudidos. Di-

lon Djindji, mesmo com a sua idade avançada, não 

deixou os seus créditos em mãos alheias e mostrou 

que ainda tem energia para exibir alguns passos de 

dança. Xidiminguana, por sua vez, que completou 

oitenta anos recentemente, também fez o que me-

lhor sabe fazer, conversar com a sua guitarra.

O carismático músico Salimo Mohamed, conheci-

do pela sua espontaneidade, deliciou o público com 

os seus passos característicos e únicos. Reparem nas 

imagens.

Já os gémeos Parruque, que ficaram conhecidos com 

a música intitulada “Katchassa”, que retrata a de-

mocracia no país, fizeram uma exibição repleta de 

energia comparada com o passado. Esses são alguns 

momentos, dentre outros, que os intervenientes des-

de concerto proporcionaram aos amantes da música 

moçambicana. É daqueles concertos em que pode-

mos afirmar que todos os artistas estiveram ao alto 

nível. O concerto serviu igualmente para mostrar 

que é possível realizar concertos com artistas nacio-

nais com muita qualidade. A.S

Comemorar com boa música
Por Abdul Sulemane/Fotos de Naíta Ussene
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Elevadores de luxo para 
Directores Gerais e PCA's.

Somos uma empresa especializada em montagens 
de elevadores para acessos restritos
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Abdul Sulemane (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

Sabemos que o nosso país tem um problema sério de transportes públicos. 

Não temos uma política nacional de transportes, por isso os problemas de 

transporte não têm uma solução à vista. Não é por acaso que o gestor do 

porto de Nacala, Fernando Amado Couto, demonstra algum desagrado 

perante o PCA dos CFM, Victor Pedro Gomes, e o Ministro dos Trans-

portes e Comunicações, Carlos Mesquita.

Nesta fase de crise, os gestores dos portos nacionais têm de procurar fazer algo para 

que estes serviços ganhem maiores benefícios em termos de arrecadação de divisas 

para o país. É preciso melhorar os serviços para que os portos moçambicanos sejam 

um dos principais meios de obtenção de receita. Mas estes objectivos parecem estar 

longe de ser concretizados. 

É preciso procurar outros subsídios sobre a questão de transportes e comunicações do 

país. Ouvir outras sensibilidades que tenham algum conhecimento sobre o assunto 

em causa. Não é por acaso que o PCA dos CFM, Victor Pedro Gomes, procurou 

ouvir outra sensibilidade. Não é por acaso que o Director Executivo do Porto de 

Maputo, Osório Lucas, faz algumas exigências para que os portos nacionais pos-

sam enfrentar os desafios actuais. Como sabemos, a empresa Caminhos de Ferro de 

Moçambique é proprietária dos portos nacionais. Mas pelo que vemos o Ministro dos 

Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, demonstra não ter alguma solução 

exequível, por isso leva as mãos para a cintura.

Não iríamos ver situações em que os nossos compatriotas perigam as suas vidas e dos 

seus familiares quando é para se deslocar de um ponto para o outro. Mas sem meios 

à vista o que fazer? Não é por acaso que nesta outra foto vemos esta imagem de uma 

família que se faz transportar numa motorizada, enfrentando todos os riscos pos-

síveis. O que fazer? É a realidade do nosso país.    

No passado dia 23 de Setembro decorreu um concerto musical no Centro Cultural 

Universitário denominado “A Velha Guarda”. Foi um concerto considerado por mui-

tos como um dos melhores realizados este ano prestes a findar.

O concerto foi uma mistura de nostalgia. Os artistas que participaram proporcionar-

am uma viagem aos que se fizeram presentes no local do evento. Não é por acaso que 

até os fotógrafos presentes no local não conseguiram se manter quietos e fazerem o 

seu trabalho. Desataram a soltar alguns passos de dança. Reparem nesta primeira im-

agem a emoção demonstrada pelos jovens fotógrafos, Carlos Uqueio, Mauro Vombe 

e Roberto paquete. É mesmo de dizer que era difícil resistir à tentação.

Para finalizar podemos dizer que é preciso aproveitar todos os momentos da nossa 

vida da melhor forma possível. Não foi por acaso que o fotojornalista, Naíta Ussene, 

nas suas férias, viajou para Angoche para recarregar as suas energias. E uma das for-

mas de reactivar essas energias foi conviver com os seus amigos. Nesta última imagem 

aparece com Álvaro Chime, Bramugi Saíde, Marduia, Padrú Luís Abdala (Debú) e 

o Alexandre Akechanguene (Manhela). Nesta vida é bom ter amigos e saber manter 

as boas relações. 

Cultivar boas relações 

NA: No informal da última edição, referimos erradamente que 
Farida Gulamo é actualmente Presidente da Associação dos 
Deficientes de Moçambique (ADEMO), cargo que exerceu no 
passado. Agora, Gulamo é Presidente do Comité Paralímpico 
de Moçambique.
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Diz-se.
.. Diz-se

Naíta Ussene

O 
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) divulga, 
esta sexta-feira, os re-
sultados do trabalho da 

sua segunda missão que, durante 

uma semana, esteve em Maputo a 

avaliar o grau de implementação 

das recomendações deixadas, em 

Junho passado, pela primeira, no 

âmbito do esclarecimento das dí-

vidas ocultas, avaliadas em 1.4 mil 

milhões de dólares.

FMI divulga hoje 
resultados da II missão

Apesar de ainda serem muito ténues os sinais positivos da visita do 
pequeno timoneiro a Washington, os sinais começam a aparecer, o 
que é bom para uns e mau para outros na feroz disputa política que 
se trava em surdina nos corredores de poder. Até há um dos bancos, 
crispado nos balancetes pouco animadores dos últimos meses, que 
começa a respirar de alívio pelos milhões prometidos. Será que a 
retoma está mesmo aí à porta?
A julgar pelos preços do carvão, os contactos bilionários com a 

banca internacional e os anúncios garrafais das duas petrolíferas de 
topo no país à procura de quadros para o desenvolvimento dos seus 
projectos, há claramente luz no fundo do túnel.
Até o metical, na nervosa semana da visita dos homens de cinzento 
de Washington, parece tentar dar um arzinho da sua graça, parando 
a sua vertiginosa espiral de desvalorização face ao dólar e ao rand. 

na 25 de Setembro?
E por falar de meticais e dolarização da nossa economia, um TPC na 
cadeia de custos de um produto abundante no mercado moçambica-

Quantos items na cadeia de produção são indexados ao dólar por 
businesses moçambicanos, ligados ao partidão, desde transportes, 
gestão, matérias-primas, transportes. Por isso  é que a avó tem razão 
em aumentar o preço da cacana … por causa do dólar …

para usar a expressão do economista-consultor, por cá, andam mais 
tranquilos que miguem a dar aulas de moral e economia. A mais re-
cente lição de cachimbo é que a auto-estima nos vai tirar do sufoco, 

O gabinete que só pesca maroras do nosso descontentamento no que 
à corrupção diz respeito, provavelmente para cumprir a agenda dos 
tais homens de cinzento, apresentou alguns peixes de porte médio, 
em contradição com a teoria que só peixe miúdo a que consegue 
entrar nas redes da instituição. Será que as “tecnologias de ponta”  
dos  atuneiros franco-libaneses podem dar uma ajuda na faina?
Os tais atuneiros mais os homens das togas não podem aportar a 

-
ências entre agentes económicos locais, escribas, togas locais, fa-

para já, quem se lixa é o mexilhão …
Está na hora para termos um estudo que tenha por título algo pa-
recido com “negligência que custa sangue” nas águas do Índico. 
A leviandade com que quem devia travar desmandos nas nossas 

-
dade que se atribui à vida humana de quem tem nas canoas o meio 
de transporte para a sobrevivência. A não ser que também queremos 
ser um Estado onde a prioridade número um é o gado e só depois 
o ser humano. 
Com o parlamento a abrir as portas, seria interessante saber-se se há 
algum culto evangélico a controlar as cruzes brancas com bolinhas 

começar pela igreja do velho apóstolo que mereceu esta semana 
uma longa pregação do antigo timoneiro da nação. Acredita na fé 
e salvar-te-ás …

está de novo entre nós, mas, surpresa das surpresas, a sua inter-
venção numa reunião promovida pelos homens das togas não teve 
qualquer eco. Que tipo de mão obscura terá andado por detrás de 
tamanha diabrura?
Depois de muitos, muitos meses de suspense, uma praça da capital, 
decorada com estatuetas de belo efeito está agora à mostra de to-
dos pretendendo homenagear as mulheres. Todas elas? Tristemente, 
parece que só as que militam num determinado partido político …

Em voz baixa
Este 4 de Outubro, adivinhem os jovens de que data se trata, arris-

-
mo, as conversações de paz congelaram e agora, só há mais lá para 

simpático que é a sua imagem de marca …
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O 
Letshego Holdings 

Limited (Letshego) 

apresentou, na quin-

ta-feira passada, na 

cidade de Maputo, a sua nova 

imagem no mercado nacio-

nal, através da qual deixa de 

ser um banco de microcrédi-

to passando a ser um banco 

comercial com a designação 

“Banco Letshego”. Com esta 

mudança, o banco procura 

trazer mais inovações de pa-

gamentos no mercado com 

vista à promoção da inclusão 

financeira.

Neste âmbito, a instituição 

No 5º aniversário 

bancária destacou no even-

to o lançamento da marca, 

o projecto LetsGo, que tem 

por objectivo capacitar os 

agentes bancários, para que 

estes  expandam a rede ban-

cária até às populações mais 

recônditas, onde os serviços 

bancários mais formais não 

chegam. O LetsGo irá usar 

energia solar para transfor-

mar a bancarização das zonas 

rurais.

Durante a cerimónia, o PCA 

do Letshego, Tobias Dai, 

afirmou que a instituição a 

qual preside sempre procura 

Com mais de 60 mil clien-

tes em Moçambique, o Let-

shego encontra-se também 

presente em Botswana, Tan-

zânia, Swazilândia, Uganda, 

Namíbia, Quénia, e Ruanda. 

O Letshego Moçambique 

SA, faz parte do grupo de 

Letshego que está listado na 

bolsa de valores de Botswa-

na, com capitalização pouco 

mais de quinhentos milhões 

de dólares norte-americanos 

no mercado até ao fecho do 

exercício económico de 2015.

perceber as necessidades dos 

clientes, como forma de ser-

vir cada vez e ainda melhor. 

“Com a crescente procura 

pelos serviços financeiros no 

país, queremos ser um Ban-

co com soluções financeiras 

inovadoras, inclusivas e apro-

priadas ao nosso grupo alvo 

e ao público em geral”, disse.

Para o Administrador Dele-

gado do Letshego em Mo-

çambique, Chipirilo Katun-

du, a iniciativa do Letshego 

está alinhada com a Estraté-

gia Nacional de Inclusão Fi-

nanceira e irá acelerar a ban-

carização dos distritos. “O 

objectivo é oferecer soluções 

simples, adequadas e acessí-

veis, de modo a proporcionar 

melhoria de vida dos nossos 

clientes”, referiu. 

No fim, o Director-geral do 

Grupo Letshego, Chris Low, 

explicou: “estes projectos in-

cluem intervenções financei-

ras de alfabetização, soluções 

de remessas e tecnologia sem 

contacto, trazendo valor adi-

cional para os clientes exis-

tentes, ao mesmo que criam 

uma oferta para os assalaria-

dos de baixa e média renda”.

Letshego apresenta-se 
como banco comercial



Savana 30-09-2016EVENTOS
2

Concebido com objectivos meramente mercantilistas, 

ou seja, formar técnicos orientados para o merca-

do do emprego e não só, mediante o pagamento de 

mensalidades que variam entre 2.850 a 3.100 meti-

cais, o Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedo-

rismo (IPET) veio à superfície justificar a outra face da sua 

existência. 

Semana passada doou uma série de produtos alimentares 

e diversos artigos de vestuário à Casa do Gaiato, um cen-

tro infantil sem fins lucrativos, dedicado ao acolhimento e 

educação de crianças necessitadas, cujas famílias não têm di-

nheiro para pagar a sua educação e formação formais. Trata-

-se, segundo explicaram os seus mentores, de uma iniciativa 

desenhada pelos estudantes do IPET, do curso de Petróleo 

e Gás, e a mesma insere-se no âmbito de responsabilidade 

social, ética e solidariedade, cujo objectivo é apoiar pessoas 

necessitadas e instituições de caridade. 

Os produtos foram entregues aos beneficiários na própria 

“Casa do Gaiato” situado na zona de Massaca 1, no distrito 

de Boane, província de Maputo, para onde o IPET se des-

locou, acompanhado por jornalistas que iam testemunhar o 

evento. O evento, segundo o IPET, foi uma oportunidade que 

esta instituição de ensino encontrou para conhecer de perto 

as necessidades que acompanham o dia-a-dia das crianças. 

(Por Américo Pacule)

IPET abre mão de 
caridade

As Organizações da So-

ciedade Civil (SC) mo-

çambicanas apelam à 

maior divulgação da lei 

do acesso à informação nas insti-

tuições públicas, um desejo mani-

festado durante a segunda edição 

do Maputo Internet Fórum, que 

teve lugar na passada quarta-fei-

ra, na cidade de Maputo. 

O evento co-organizado pela 

IBIS Moçambique e pela Em-

baixada do Reino da Suécia tinha 

como objectivo central dinamizar 

o uso da internet pelos diferentes 

actores sociais, desde governan-

tes, sociedade civil, sector privado, 

academia, por forma a influenciar 

na concepção das agendas políti-

cas, sociais e económicas do país.

A conferência, que decorreu sob 

o lema “Promovendo o Direito 

à Informação”, coincidiu com as 

comemorações do “Dia Interna-

cional do Acesso Universal à In-

formação”, que se assinalou a 28 

do corrente mês, data consagra-

da pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciên-

cia e a Cultura (UNESCO).

O acesso à informação é um di-

reito humano fundamental, um 

instrumento essencial para a 

efectivação de outros direitos. 

Um indivíduo só exerce a cidada-

nia e participa de forma activa na 

governação quando está devida-

mente informado.

Falando durante a abertura do 

encontro, a vice-ministra da Ci-

SC quer divulgação massiva da Lei de 
Acesso à Informação

ência e Tecnologia, Ensino Supe-

rior e Técnico-Profissional, Leda 

Hugo, afirmou: “a actual geração 

está profundamente marcada 

pela revolução das Tecnologias 

de Informação e Comunicação 

(TICs) e à Sociedade Global de 

Informação, que tem na Internet 

o expoente mais alto”.

Acrescentou a governante que é 

através desta ferramenta (inter-

net) que informação e conheci-

mento circulam com uma rapi-

dez, sem precedentes, afectando 

todos os aspectos da vida e da 

actividade económica, política e 

sócio-cultural.

Devido à importância do uso das 

TICs nos dias que correm, Hugo 

enumerou um conjunto de acções 

levadas a cabo pelo executivo, 

destacando a título de exemplo 

a aprovação da política de Infor-

mática e a respectiva Estratégia 

de Implementação em 2000 e 

2002 respectivamente e a estra-

tégia de Governo Electrónico em 

2006 entre outros instrumentos.  

Por sua vez, a embaixadora da Su-

écia, Irina Schoulgin Nyoni, refe-

riu que a ausência de informação 

dentro de um Estado pode cons-

tituir factor determinante para a 

fraca participação dos cidadãos 

nos processos de tomada de de-

cisão.  

“Sem circulação de informação 

sobre os actos do Estado, a de-

mocracia participativa se fragili-

za, porque a ausência ou insufici-

ência de informação, ou mesmo a 

dificuldade em acessá-la, inviabi-

liza que o cidadão se apodere do 

conhecimento necessário para 

exercer soberbamente e com efi-

cácia o direito de participar na 

construção de decisões estatais 

que lhe afectará”, explicou Nyoni.

Para a diplomata, o acesso à in-

formação e uso das tecnologias de 

informação e comunicação pode 

desempenhar um papel impor-

tante no desenvolvimento econó-

mico, social, cultural e político do 

país. (Elisa Comé)
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O 
Moza anunciou, recen-

temente, os cinco ven-

cedores do 2º sorteio da 

campanha “Passa Cartão 

Moza”, um concurso que está a 

ser levado a cabo pela instituição 

financeira, a nível nacional desde 

o mês de Janeiro do presente ano. 

Trata-se de Brígido Mahamuga, 

cliente da Agência M-Park, José 

Laranjeira da Agência 24 de Ju-

lho, Maria Santos da Agência Av. 

Angola, José Nsuca, da Agência 

Pemba e Ernesto Matavela do 

Centro Private Sommerschield, 

que receberam daquela institui-

ção bancária a quantia monetária 

de 50.000 MT cada, em cerimó-

nias que tiveram lugar em Mapu-

to e Pemba. 

Os contemplados foram apurados 

Moza premeia vencedores 
do 2º Sorteio “Passa Cartão”

Concebido com objectivos meramente mercantilistas, ou seja, 

formar técnicos orientados para o mercado do emprego e não 

só, mediante o pagamento de mensalidades que variam entre 

2.850 a 3.100 meticais, o Instituto Politécnico de Tecnologia e 

Empreendedorismo (IPET) veio à superfície justificar a outra face da 

sua existência. 

Semana passada doou uma série de produtos alimentares e diversos 

artigos de vestuário à Casa do Gaiato, um centro infantil sem fins lu-

crativos, dedicado ao acolhimento e educação de crianças necessitadas, 

cujas famílias não têm dinheiro para pagar a sua educação e formação 

formais. Trata-se, segundo explicaram os seus mentores, de uma ini-

ciativa desenhada pelos estudantes do IPET, do curso de Petróleo e 

Gás, e a mesma insere-se no âmbito de responsabilidade social, ética e 

solidariedade, cujo objectivo é apoiar pessoas necessitadas e instituições 

de caridade. 

Os produtos foram entregues aos beneficiários na própria “Casa do 

Gaiato” situado na zona de Massaca 1, no distrito de Boane, província 

de Maputo, para onde o IPET se deslocou, acompanhado por jornalis-

tas que iam testemunhar o evento. O evento, segundo o IPET, foi uma 

oportunidade que esta instituição de ensino encontrou para conhecer 

de perto as necessidades que acompanham o dia-a-dia das crianças. 

(Por Américo Pacule)

IPET abre mão de 
caridade

através de um sorteio, realizado 

no passado dia 15 de Setembro, 

para o qual estavam habilitados 

os clientes que efectuaram tran-

sacções, no período entre 06 de 
Maio a 30 de Agosto do corrente 
ano, com recurso a cartões de Dé-
bito e Crédito. 
Refira-se que a “Campanha “Pas-
sa Cartão Moza” tem o objectivo 
de incentivar a utilização de car-
tões bancários no país, pelos inú-
meros benefícios que estes meios 
de pagamento electrónico agre-
gam, nomeadamente, comodida-
de, privacidade e segurança nas 
operações bancárias, facilidade no 
acesso ao Banco através de uma 
moderna rede de infra-estruturas 

de ATM e POS, maior abran-

gência de utilização no âmbito 

das redes.
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Termina hoje no Centro Cultural Português (Camões) em 
Maputo um ciclo de conferências de quatro dias, subordi-
nado ao tema “Religiões e Sociedades em África”. Trata-
-se de uma iniciativa organizada pelo Centro Cultural 

Português em parceria com a Faculdade de Letras e Ciências 
Sociais da Universidade Eduardo Mondlane . 

O Ciclo de Conferências “Encontros com a História” tem por 

objectivos apresentar resultados de projectos desenvolvidos por 

docentes, investigadores e especialistas sobre esta temática; e 

também promover a troca de ideias e o debate científico entre 

especialistas e professores moçambicanos e portugueses.

A temática Religiões e Sociedade é de uma inquestionável actu-

alidade, abarcando, fundamentalmente, as componentes política 

e cultural, aquelas que mais suscitam mudanças de mentalidade 

e mutações sociais que sempre ocorrem em processos complexos 

de reajustamento das relações sociais. As religiões é uma questão 

eminentemente cultural que está hoje na ordem do dia. 

O Ciclo de Conferências não tem por objectivo apresentar solu-

ções ou revelar verdades apriorísticas, mas sim, através da análise 

pluralista e aprofundada do fenómeno religião nas sociedades, 

identificar questões fundamentais e reflectir, tanto quanto pos-

sível, sobre os caminhos que se desenham no nosso horizonte.

Participaram como conferencistas no colóquio os investigado-

res e académicos moçambicanos Severino Ngoenha (Reitor-

-UdM), Teresa Cruz e Silva (CEA-UEM), Chapane Mutiua 

(CEA-UEM), Alberto Ferreira (FF-UEM), Sheik Said Habib 

e Aurélio Rocha (FLCS-UEM), e os investigadores portugueses 

Fernando Florêncio (Universidade de Coimbra) e Augusto Nas-

cimento (Centro de História/Universidade de Lisboa). 

O 
Presidente da República 
de Moçambique, Filipe 
Jacinto Nyusi, inaugu-
rou nesta quarta-feira a 

ponte Ferroviária sobre rio Um-
beluzi,   em Boane, na província 
de Maputo, uma empreitada que 
custou mais de 588 milhões de 
meticais dos fundos dos Cami-
nhos de Ferro de Moçambique.
 

A nova Ponte Ferroviária, no Km 

37+700 da Linha de Goba, em 

Boane, vai permitir o aumen-

to da capacidade de escoamen-

to de carga para 5 milhões de 

toneladas por ano. Segundo os 

CFM, a linha é primordial para 

o transporte do açúcar produzido 

na Suazilândia através do Porto 

de Maputo, com volumes entre 

200 a 240 mil toneladas por ano, 

bem como para importar a maior 

parte dos bens de que aquele país 

do interland necessita.

A realização insere-se num con-

texto global de criação de corre-

dores logísticos de grande capaci-

dade e eficiência para fazer frente 

à actual crise que se faz sentir em 

Entregue a Ponte Ferroviária sobre 
Rio Umbeluzi  

A 
Sociedade de Águas de 
Moçambique (SAM), 
proprietária da marca 
Água da Namaacha 

levou a cabo a apresentação 
pública de Madina Chume, 
representante de Moçambique 
no concurso Miss África 2016, 
em cerimónia que decorreu na 
cidade de Maputo.

Madina Chume foi eleita re-
presentante de Moçambique 
no Concurso Miss África 2016 
entre mais de 600 concorrentes, 
num processo de selecção da 
responsabilidade da Continen-
tal Finalist 2016. O Miss Áfri-
ca 2016 será disputado no dia 
16 de Dezembro, em Sandton, 
África do Sul, por 40 represen-
tantes de países do nosso con-
tinente.
Na ocasião, a representante de 
Moçambique no Miss África 
2016, Madina Chume, mos-
trou-se muito reconhecida à 
Água da Namaacha pelo apoio 
que lhe está a ser prestado e re-
feriu a importância do trabalho 
da Namaacha como suporte da 

cultura e imagem nacional.

“A Água da Namaacha está 

a desenvolver um papel pri-

mordial neste meu trajecto de 

representação do nosso país a 

nível continental e, durante o 

meu ainda escasso tempo de 

colaboração com a Água da Na-

maacha, tenho-me apercebido 

do extraordinário trabalho que 

é desenvolvido na elevação da 

nossa cultura e da imagem de 

Moçambique”, disse a candida-

ta.

SAM apresenta candidata de 
Moçambique a Miss África 2016

todo o mundo na cadeia logísti-

ca das “commodities” através de 

novas tecnologias e economias 

de escala para reduzir o custo de 

transporte, bem como criar um 

impacto importante na economia 

não só de Moçambique, como 

também de toda a região apro-

ximando as zonas produtivas dos 

países do interland das rotas ma-

rítimas internacionais.

A nova ponte, na linha-férrea que 

liga o Parque Industrial de Mat-

sapano Reino da Swazilândia aos 

Portos de Maputo e da Matola, 

poderá suportar 27 toneladas por 

eixo, contra as actuais 18,5, as-

pecto que vai permitir, por outro 

lado, a circulação de locomotivas 

com maior capacidade e compo-

sições com até 100 vagões, contra 

as actuais composições de até um 

máximo de 50 vagões. 

A primeira pedra para a constru-

ção desta Ponte foi lançada no dia 

10 de Agosto de 2015, numa Ce-

rimónia presidida pelo Ministro 

dos Transportes e Comunicações, 

Carlos Mesquita.

Camões discute 
“Encontros com a 
história” 
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