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Pelo segundo ano conse-
cutivo, o presidente Fili-
pe Nyusi volta a apanhar 
pela grande. Observadores 

atentos à sua governação, ouvidos 

esta semana pelo nosso jornal, 

voltam a atribuir mais uma nota 

negativa ao engenheiro do planal-

to de Mueda. Este domingo, 15 

de Janeiro de 2017, passam dois 

anos após a tomada de posse da-

quele que é o quarto presidente de 

Moçambique democrático que, 

no seu discurso inaugural, pro-

meteu que naquele dia  iniciava 

uma importante etapa do percur-

so histórico como Povo e como 

Nação que levará Moçambique a 

um novo patamar de harmonia e 

desenvolvimento.

Para os analistas ouvidos pelo SA-
VANA, os dois anos da adminis-

tração Nyusi foram de retrocesso 

porque os principais indicadores 

de desenvolvimento estão aquém 

do esperado. Admitem mesmo 

que os dois anos foram os mais 

nebulosos que alguma vez o país 

viveu em termos de segurança pú-

blica, desde a assinatura do Acor-

do Geral de Paz  (AGP), em 1992.

Anotam que Nyusi enveredou por 

caminhos nunca trilhados no Mo-

çambique independente, investin-

do na criação de monstros para as-

sassinarem seus compatriotas, uma 

alusão aos esquadrões de morte. 

Apontam a cessação temporária 

das incursões militares como uma 

das medidas corajosas de Nyusi, 

pois as estradas nacionais voltaram 

a ser transitáveis, mas não aventu-

ram em grandes aplausos, uma vez 

que se trata de algo provisório, 

quando os moçambicanos querem 

é duma paz definitiva.

Para os nossos entrevistados, de 

diversas áreas temáticas, neste per-

curso de Nyusi faltou visão clara 

de projecto, sociedade e foco go-

vernativo, o que dá a sensação de 

que estava sentado no banco de 

trás e alguém estava a conduzir o 

veículo.

O segundo ano da governação 

Nyusi começou com deteriora-

ção dos principais “males” que 

marcaram o seu ano de estreia. 

A instabilidade político-militar 

atingiu o pico, vários efectivos 

militares foram enviados para o 

centro do país, ao mesmo tempo 

que eram introduzidas escoltas 

militares para garantir a circulação 

de pessoas e bens. 2016 fica para 

a história como o ano em que os 

esquadrões de morte capturaram 

o Estado, tal como todo o crime 

organizado que inclui raptos e se-

questros. O diálogo já havia sido 

rompido e retomado mais tarde 

com o desígnio de Comissão Mis-

ta para preparar a cimeira Nyusi e 

Dhlakama.

A crise económica e financei-

ra também agudizou-se. Se em 

Filipe Nyusi, dois anos depois da tomada de posse

Nem garras, nem dentes
Por Argunaldo Nhampossa e Armando Nhantumbo

2015 apenas quatro parceiros de 

cooperação haviam abandonado o 

Apoio Directo ao Orçamento, em 

2016 todos suspenderam o apoio 

orçamental na sequência da des-

coberta das dívidas ocultas com 

garantias soberanas do Estado. A 

inflação que estava nos 10.55%, 

depois de muitos anos na roda de 

um dígito, agravou-se ainda mais 

e, em Dezembro do ano findo, 

atingiu a casa dos 27%, aumen-

tando, agressivamente, o custo de 

vida. É neste prisma que os entre-

vistados do SAVANA abordaram 

o seu segundo ano tomando como 

base o seu discurso de estreia.  

“A grande fraude é o presi-
dente”- João Mosca
O académico João Mosca enten-

de que os dois anos da governação 

Nyusi foram um grande retrocesso 

porque o governo que comanda 

fez quedar os principais indicado-

res de desenvolvimento. 

Citou o abrandamento do cresci-

mento económico, o tombar dos 

investimentos, a queda no am-

biente de negócios, a falta de com-

petitividade da economia nacional, 

a crise financeira e das dívidas, a 

inflação em alta e o consequente 

alto custo de vida e o clima de falta 

de confiança interna e externa.

O economista entende que o ac-

tual governo tem revelado dificul-

dades e talvez incapacidade em 

definir estratégias para encontrar 

soluções para a dívida externa e a 

crise financeira que ensombram o 

país, sem deixar de lado a ausência 

de acções enérgicas para mitigação 

da corrupção. 

Apesar de reconhecer que parte 

dos problemas por si arrolados fo-

ram herdados do consulado Gue-

buza, Mosca frisa que “este go-

verno não tem tido competência 

suficiente para resolver, de forma 

rápida, questões pertinentes quer 

seja etapa por etapa”. 

O docente universitário diz que 

Nyusi elegeu a paz como a sua 

prioridade, mas tem mostrado 

fragilidades em trazê-la de volta. 

Louva a trégua, mas diz que o que 

os moçambicanos querem de ver-

dade é uma paz duradoura e não 

servida a conta-gotas, pois nin-

guém mais sabe o que foi acordado 

para a concessão da trégua. 

Nisto, refere que, nas negociações, 

o governo tem se mostrado instá-

vel e pouco consequente naquilo 

que vai apresentando ao longo das 

rondas com sucessivas mudanças 

nas decisões que toma. 

“O comportamento da delegação 

governamental nas negociações 

revela que o presidente da Repú-

blica ainda não domina, completa-

mente, as forças internas dentro da 

Frelimo, onde há forças que que-

rem guerra e/ou querem paz por 

via militar, o que acaba mostrando 

confusão na hora da actuação. O 

presidente acaba não sendo o pre-

sidente, mas uma pessoa que tem 

de andar a conjugar os diferentes 

equilíbrios partidários”, disse.

Sustenta que a falta de domínio 

das facções existentes dentro do 

partido faz com que o PR não 

tenha um discurso sólido, único 

e consequente sobre a paz, para 

poder jogar com os diferentes po-

sicionamentos das facções inter-

nas. Assim, em função do local e 

momento, pode dizer que vamos 

apertar o cerco e amanhã referir 

que vamos amainar, ou seja, ele 

acaba sendo o rosto das instabili-

dades e desequilíbrios internas.  

Fazendo uma introspecção so-

bre discurso inaugural de Filipe 

Nyusi, o economista agrário não 

duvida que foi uma grande fraude, 

porque grande parte do que consta 

daquele documento tem fraca ou 

má concretização e acrescenta que 

visava conter os ânimos da socie-

dade face à insatisfação que havia 

com o anterior presidente. 

“Foi um discurso cujos escritores 

tinham como objectivo principal 

reduzir o estado de grande insa-

tisfação que havia por parte da 

população, sobretudo, das elites 

empresariais face à governação 

Guebuza que foi violenta, autori-

tária e repressiva. Foi um discur-

so de apaziguamento da situação, 

para dar um novo alento e essa foi 

a ideia principal. Hoje considero 

que a grande fraude é o Presiden-

te”, diz o também investigador e 

director do Observatório do Meio 

Rural (OMR). Em dois anos de 

presidência, a única coisa positiva 

de Nyusi, aos olhos de João Mos-

ca, foi o refrear do G40 que, na sua 

opinião, hoje actua de forma me-

nos agressiva e menos boçal.  

“Produziu monstros assas-
sinos”- Alice Mabota
Por sua vez, a presidente da Liga 

dos Direitos Humanos (LDH), 

Alice Mabota, entende que não 

se pode atribuir uma nota positiva 

ao mais alto magistrado de uma 

Nação quando esta é assolada por 

guerra e corrupção.

“Desde que ele entrou para exer-

cer o cargo de presidente está a 

produzir monstros que só sabem 

matar. Será que as pessoas já não 

merecem morte natural? Produz 

também muitas mentiras. Ele 

tem de ter equipas que o ajudem 

a corrigir esses erros sob pena de 

morrer de tédio. Vamos apanhá-lo 

a acabar 50 litros de whisky para 

poder fugir dos problemas”, disse 

Mabota.

Se o país chegou a esta situação, 

a activista de direitos humanos diz 

que não foi por falta de conselhos, 

mas sim por ter descartado grande 

parte deles. 

Segundo Mabota, quatro dias an-

tes de proferir o célebre discurso 

do “povo patrão”, Nyusi a convi-

dou para uma conversa sobre os 

principais assuntos do país, tendo 

na ocasião o advertido: “vais para 

o fogo e precisas de coragem para 

produzir alterações porque o país 

está a arder”.

Sem entrar em detalhes, diz que 

apresentou ao PR algumas pro-

postas para lidar com os direitos 

humanos, mas não tardou que fos-

sem violados grosseiramente. Diz 

terem falado ainda sobre a mulher 

e a tensão pós-eleitoral, uma vez 

que as últimas eleições foram tur-

bulentas e era preciso arranjar ma-

neiras para apaziguar a situação, 

mas tudo foi por água abaixo e não 

tardou que a guerra recrudescesse. 

A criação de um governo de inclu-

são de elementos provenientes da 

sociedade civil, no mínimo, cons-

tou da lista dos assuntos debatidos, 

explicou Mabota.

Em meados do ano findo, Nyu-

si voltou a convocar a presidente 

da LDH para um novo encontro 

onde também o tema central foi a 

restauração da paz que, segundo a 

activista, o PR aproveitou algo.

“No início da conversa, questionei 

ao PR se estava feliz com a manei-

João Mosca

Alice Mabota

A esperança de degustar do mel prometido vai se esfumando aos poucos
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ra como tratam o antigo presi-

dente Armando Guebuza e eu 

lhe disse que não foi por falta de 

conselhos”, segredou ao nosso jor-

nal, para de seguida falar do teor 

do segundo encontro. 

“Passámos em revista as negocia-

ções e o PR manifestou a sua aver-

são à entrada de mediadores inter-

nacionais, esgrimindo argumentos 

de que em nenhum momento 

posso eu avançar a terceiros. Mas 

eu disse-lhe que se a Renamo 

tem a sua proposta de mediado-

res, também podes apresentar a 

tua, porque o mais importante é a 

paz. Dias depois apresentou a sua 

equipa de mediadores internacio-

nais”, recorda.

Saudou a trégua que considera 

como a melhor coisa que conse-

guiu fazer nos seus dois anos de 

mandato, mas prefere não fazer 

grandes elogios porque ainda não 

há paz definitiva e guarda a avalia-

ção para mais tarde.

Considera negativa a actuação de 

Nyusi porque, a par da guerra, a 

corrupção registou altíssimos ín-

dices e não viu nenhum esforço de 

combate-la. Mas também diz não 

esperar muito do PR porque a sua 

actuação será limitada pelos liber-

tadores que dominam o partido. 

Apontou a nomeação de minis-

tros como exemplo claro disso e 

duvida do punho presidencial nas 

nomeações, a avaliar pelas exo-

nerações de Pedro Couto e Jorge 

Ferrão, tidos como dos mais com-

petentes alguma vez presentes no 

governo de Nyusi, situação que é 

agravada pelo facto do emprega-

do mexer no seu governo e nun-

ca prestar esclarecimentos ao seu 

patrão.  

A nossa entrevistada chegou a 

comparar a corrupção com a pros-

tituição, dada a impunidade que 

se verifica no país e diz que o de-

senvolvimento não pode ser visto 

mediante os prédios que crescem 

na Avenida Marginal, pois ainda 

há gente que dorme sem sequer 

uma refeição.

“Não se lhe assaca uma 
visão clara” - Ericino de 
Salema
O jurista Ericino de Salema co-

meça por lembrar um discurso 

inaugural de Filipe Nyusi que 

colheu simpatias de quase todos, 

para não dizer todos os moçam-

bicanos que estavam, há muito, à 

espera de ter um Chefe de Esta-

do que se posicionasse acima de 

cores políticas, de divisões e de 

exclusões, ou seja, um aglutina-

dor da moçambicanidade e maior 

referência em termos de inclusão, 

promoção de defesa de direitos 

humanos e dos valores do Estado 

de Direito Democrático que, for-

malmente, somos. 

“Mas, olhando para trás, Nyusi 

ainda não traduziu grande parte 

do que se comprometeu a fazer 

em obras visíveis”, repara Ericino 

Salema que, para consubstanciar 

a sua constatação, aponta apenas 

para dois exemplos.

O primeiro tem que ver com algu-

mas das nomeações do presidente, 

sobretudo, para sectores estratégi-

cos, em que, aos olhos de Salema, 

parece estar a efectivar tudo, me-

nos a meritocracia que prometeu. 

“Nalguns casos, o mérito se acha 

ausente quase em absoluto, quer 

seja na esfera técnica, quer seja 

no domínio político. Isso pode ser 

problemático, se se considerar que 

Moçambique não tem tempo para 

desperdiçar em ensaios evitáveis, 

sobretudo, com as insuficiências e 

défice reputacional gerados com o 

escândalo das dívidas ocultas”, re-

fere.

O segundo exemplo de Salema, 

agora retirado do jornalismo acti-

vo, tem que ver com os meios de 

comunicação social públicos que 

continuam a se afirmar mais como 

instrumentos de propaganda go-

vernamental e do partido no poder, 

a Frelimo, e não como plataformas 

de participação de todos na gestão 

da coisa pública, manifestação da 

diversidade política, monitoria da 

gestão pública, e por aí em diante. 

“Às vezes, a TVM e a RM até se 

mostram mais propagandistas que 

a própria Rádio Índico, proprie-

dade do partido no poder, o que é 

inaceitável”, condena.

Diz, por outro lado, que os dois 

anos da “Administração Nyusi” 

foram, talvez, os anos mais nebu-

losos desde a assinatura do Acordo 

Geral de Paz (AGP), em 1992, em 

termos de segurança pública. 

“De há ano e meio a esta parte, 

todas as semanas são veiculadas 

notícias de assassinatos de cida-

dãos, um pouco por todo o país, da 

Frelimo e da Renamo, com muito 

mais incidência para os últimos 

(da Renamo), mas, até aqui, não se 

conhece, pelo menos publicamen-

te, a reacção do PR, que é também 

comandante-chefe das Forças de 

Defesa e Segurança”, lamentou 

o também activista em direitos 

humanos, que acha no mínimo 

curioso que, em dois anos, Nyusi 

ainda não tenha feito mudanças ao 

nível da direcção máxima dos Ser-

viços de Informação e Segurança 

do Estado (SISE).

No geral, classifica o desempenho 

de Nyusi, nestes dois anos, como 

sendo, francamente, modesto. Re-

fere que, em termos discursivos, 

não se lhe assaca uma visão clara 

de projecto de sociedade, de foco 

governativo, diferentemente, por 

exemplo, do que sucedia com o seu 

antecessor, Armando Guebuza, 

concordando-se ou não com ele. 

Aborda, por exemplo, o conflito 

político-militar, referindo que Fi-

lipe Nyusi iniciou o seu consulado, 

aparentemente, determinado, mas, 

cerca de três meses depois, foi o 

próprio presidente da República 

que disse que não se ajoelharia a 

ninguém para pedir paz.

Lembra que, depois de bons me-

ses a recusar mediação internacio-

nal, finalmente, aceitou, sem dizer 

o que mudara; que na Comissão 

Mista do Diálogo Político com 

a Renamo, os seus representan-

tes não parecem ter o poder que 

se poderia supor, o que encontra 

sustentáculo no incidente da con-

ferência de imprensa de um certo 

fim de tarde de Jacinto Veloso, a 

“clarificar” um comunicado que 

ele mesmo assinara no princípio 

da mesma tarde.

“Agora temos a, relativamente, boa 

notícia de tréguas, mas desconfio 

(confesso que gostaria de estar 

enganado) que o que (Afonso) 

Dhlakama diz que acordou com o 

PR, que este corrobora pelo menos 

com o silêncio ou não-desmentido, 

não possa ser efectivado em dois 

meses. Será que podemos mudar 

o regime da descentralização, dos 

órgãos do poder local, ou do poder 

local, em apenas dois meses? Mais: 

será correcto avançar-se com uma 

engenharia legislativa de mudan-

ça do pacote da descentralização 

sem antes se atender a revisão da 

CRM, que, pelas matérias em dis-

cussão, deverá até ser estrutural?”, 

questiona, deixando claro que tem 

muitas dúvidas que as respostas 

sejam afirmativas.

Em termos político-partidários, 

Ericino de Salema diz que, sendo 

o PR chefe de um partido político, 

ao qual está vinculado, achou mui-

to acertada a constituição de um 

“grupo de nove peritos”, todos eles 

da Frelimo, para reflectir em torno 

da descentralização. 

“Entretanto, tendo o grupo termi-

nado o seu trabalho e apresentado 

o relevante relatório à Comissão 

Política (um núcleo duro na Fre-

limo), não sei, até hoje, porque ra-

zão de ciência o partido no poder 

não discutiu o produto daquele 

grupo no decurso da sua última 

reunião de quadros, que foi pre-

cedida por uma sessão extraordi-

nária do Comité Central. Não sei 

mesmo. Achava que um partido 

com responsabilidades como as da 

Frelimo devesse discutir as gran-

des questões nacionais, as questões 

candentes”, dispara.

Salema, que acompanha atenta-

mente a governação do dia, duvida 

que, depois de um desempenho 

modesto nos seus primeiros dois 

anos, Nyusi vá a tempo de mudar 

assim tanto até ao fim do mandato. 

“Isso porque o seu tempo de ges-

tão estritamente pública termina, 

pode-se arguir, em Junho/Julho. 

Depois disso, a gestão política irá 

certamente o concentrar: em Se-

tembro, vai participar no primeiro 

congresso da Frelimo sendo ele 

presidente do partido, o décimo 

primeiro congresso, neste caso. 

Nesse congresso, pode ser que 

ele próprio seja submetido a uma 

grande ´prova de resistência´” ano-

ta, frisando que, nalguns círculos, 

até se fala da necessidade de a Fre-

limo pensar num candidato de ou-

tro perfil para as eleições de 2019.

Apesar de reconhecer que se trata 

de conjenturas, indica que Nyusi 

já se está a preparar para essa luta, 

por via de uma estratégica “ligação 

de proximidade” com a Associa-

ção dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional (ACLIN), 

a mais influente organização de 

massas da Frelimo, pelo que é pre-

visível que sobreviva, mas talvez 

não levianamente. 

“E, em 2018, temos as eleições 

autárquicas, as quintas; e, no ano 

seguinte (2019), as eleições gerais 

(sextas presidenciais e legislativas 

e terceiras para as assembleias pro-

vinciais) ”, lembra.

“Sentimos que não éramos 
patrões” - Iraê Lundi
Quando convidada a avaliar os 

dois anos do presidente Filipe 

Nyusi, à luz do seu discurso de 

tomada de posse, a 15 de Janeiro 

de 2015, a académica Iraê Lundi 

reage com um sorriso, para depois 

dizer que o discurso inaugural foi, 

realmente, uma grande decepção.

“Ficamos todos esperançados, mas 

fomos perdendo as esperanças à 

medida que os meses iam passan-

do. Sentimos que não éramos pa-

trões de nada”, observa.

Para Iraê Lundi, Filipe Nyusi en-

trou na governação já numa situa-

ção bastante difícil e com poucos 

poderes, só que se percebeu isso 

mais tarde.

“O país já estava endividado, in-

felizmente, estávamos numa situ-

ação de semi-guerra e teve de gerir 

isto com poucos poderes, uma vez 

que ele estava lá, não tanto por 

ele, mas a cobrir o lugar do outro 

presidente. Então, percebemos 

que a situação dele não era assim 

a mais confortável”, diz, lembrado 

quantas vezes nos perguntamos se 

realmente era ele que estava no co-

mando ou não.

Mas Lundi vê um Filipe Nyusi 

que nos últimos dois meses con-

seguiu se redimir, ao aceitar uma 

trégua, prorrogada de uma semana 

para dois meses e que a professora 

espera que seja o caminho para se 

sair, definitivamente, do conflito 

armado.

Diz ser difícil responder taxati-

vamente o que mudou, mas que 

alguma coisa mudou, isso a pro-

fessora não duvida e até equaciona 

que o presidente tenha sido for-

çado pelas circunstâncias a ter de 

tomar a decisão para a trégua.

“Até pode ter mudado o facto de 

a situação ter ficado muito com-

plicada. Existe aquela situação um 

pouco morna que você vai gerindo, 

mas com uma situação mais com-

plicada já não tem como gerir”, 

equaciona.

Diz ser fácil perceber que hou-

ve muito trabalho de bastidores 

feito, não só pela Frelimo e pela 

Renamo, mas por outros moçam-

bicanos, incluindo a sociedade 

civil, mas também a comunidade 

internacional, uma conjugação de 

factores que, entende a professo-

ra, acabaram levando o presidente 

Nyusi a se sentir forte para tomar 

a decisão da suspensão das hostili-

dades militares.

“Isso que estava a acontecer de 

forma calada explode no dia 27 

de Dezembro com a aceitação 

do governo ao pedido de Afon-

so Dhlakama”, anota, lembrando 

que estávamos reféns do confli-

to, ao mesmo tempo que éramos 

sufocados pela crise económica, 

o que impunha, forçosamente, a 

mudança de atitude por parte do 

presidente.

Posto isto, perguntamo-la se esta 

tardia mudança de atitude do pre-

sidente, só em Dezembro, apaga 

ou não os dois anos inglórios, ao 

que a professora respondeu que 

não.

“Penso que redime, porque tudo o 

que nós queremos é viver em paz. 

É verdade que foi uma governação 

muito morna, muito pouco activa, 

muito pouco presente, parecia que 

estava sentado no banco de trás e 

alguém, que não era ele, estava a 

conduzir o veículo, mas não é que 

a gente esquece desses dois anos, 

mas esta trégua e esta possibilida-

de de paz nos trouxe um alento tão 

grande”, afirma.

Um dos temas que dominou os 

dois anos de governação de Filipe 

Nyusi foram as dívidas ocultas e 

a académica diz que Filipe Nyusi 

não esteve à altura de gerir a dí-

vida, tal como foi com a tensão 

político-militar.

“Dava a sensação de que ele es-

tava amarrado em alguma coisa 

e que não se sentia à vontade de 

se pronunciar, mas tendo tomado 

esta atitude em relação ao conflito 

militar, vamos esperar que, neste 

2017, ele, como chefe de estado, 

também tome uma atitude em 

relação às dívidas. Que nos revele 

que, realmente, essas dívidas foram 

feitas de forma ilegal e que vão ser 

feitas demarches para que elas se-

jam pagas por quem, realmente, as 

contraiu e não por nós povo mo-

çambicano”, disse, vincando espe-

rar que, depois da trégua, Nyusi 

tenha coragem de tomar uma ati-

tude mais forte que inclua punir as 

pessoas que estiveram à frente da 

contracção das dívidas e entre em 

acordos com os bancos internacio-

nais para uma saída que não seja o 

pagamento da dívida pelo Estado.

Sabe-se que as dívidas a favor da 

EMATUM, MAM e ProIndi-

cus, que ascendem a USD 2 mil 

milhões, foram contraídas no fim 

do segundo mandato do presiden-

te Amando Guebuza, que tinha 

como ministro das Finanças, Ma-

nuel Chang, numa operação em 

que os agentes da secreta moçam-

bicana jogaram um papel decisivo.

De resto, chamada a avaliar o 

presidente Nyusi de zero a 10, a 

professora limitou-se a dizer que, 

até Novembro passado daria uma 

nota negativa, mas de Dezembro e 

Janeiro, já daria uma nota positiva.Ericino de Salema Iraê Lundi
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O 
caudal do rio Umbelúzi, no 
distrito de Boane, província 
de Maputo, principal bacia 
de distribuição de água para 

o abastecimento urbano bem como 

para irrigação de campos agrícolas, 

está cada vez mais baixo.

Esta situação está a limitar a capaci-

dade de captação do precioso líquido 

da parte de Águas da Região de Ma-

puto (AdeM), empresa responsável 

pela gestão do Sistema de Abasteci-

mento de Água nas Áreas metropo-

litanas de Maputo, Matola e Boane.

Dados contidos no relatório da Co-

missão Técnica da Administração 

Regional de Águas (ARA SUL), 

entidade responsável pelo controlo e 

gestão hidrográfica das bacias do sul, 

referem que o rio Umbelúzi já não 

está em condições de fornecer nove 

mil metros cúbicos por hora à Esta-

ção de Tratamento de Água (ETA) 

de Umbelúzi para o abastecimento 

urbano.

Intitulado: “Situação Hidrológica 

Prevalecente na Bacia do Umbelúzi 

& Plano de Redução das Descargas”, 

o documento em alusão refere que as 

épocas chuvosas 2014/15 e 2015/16 

foram caracterizadas por fraca queda 

de chuvas na Suazilândia, África do 

Sul e em toda a região Sul de Mo-

çambique.

Como consequência, a Barragem dos 

Pequenos Libombos, com capacidade 

de armazenamento de 360 milhões 

de metros cúbicos, reduziu conside-

ravelmente o volume de água arma-

zenada durante os últimos dois anos, 

situação que prevalece até aos dias de 

hoje.

Sublinha que as chuvas que caíram 

nos últimos dias na província de Ma-

puto não foram suficientes. 

De acordo com ARA SUL, a escas-

sez de água na bacia de Umbelúzi co-

meçou a tomar sinais preocupantes a 

partir de Outubro de 2015.

Como medida imediata, a direcção 

da ARA SUL suspendeu a irriga-

ção de campos agrícolas em 75%, e, 

com o agravamento da situação, foi 

interrompida a produção de energia 

na Central dos Pequenos Libombos, 

permitindo a redução da descarga de 

4.5 para três metros cúbicos por se-

gundo. 

Em Fevereiro de 2016, o abasteci-

mento de água aos campos agrícolas 

foi reduzido para 25%, situação que 

está a deixar nervosas a empresas 

agrícolas, sobretudo, a Bananalândia.  

Tendo em conta que a situação estava 

a atingir cenários dramáticos, o as-

sunto foi canalizado ao governo, ten-

do sido analisado em sede do Conse-

lho de Ministros.

Perante os factos, e por reconhecer 

a gravidade do assunto, no dia 06 de 

Dezembro de 2016, o Conselho de 

Ministros aprovou o programa de 

restrições de água às cidades de Ma-

puto e Matola em 40% e a restrição 

total do fornecimento de água à irri-

gação, o que pôs em causa a produção 

nas plantações de banana e outras 

empresas agrícolas comerciais no vale 

do Umbelúzi. 

Também foi interdita a extracção de 

Situação hidrológica da bacia do Umbelúzi cada vez mais caótico

ARA-SUL pinta um quadro sombrio

Por Raul Senda

areia para construção no rio Umbelú-

zi, para assegurar o curso normal das 

águas, enquanto prevalece a situação 

de escassez de água.

O volume de enchimento passou de 

20% no dia 01 de Outubro de 2016 

para 14% registado no dia 2 de Janei-

ro de  2017. 

Durante todo esse período, a albufei-

ra não registou nenhum escoamento 

a partir de Goba. Foi nessa senda que 

a empresa decidiu reduzir o volume 

da descarga em 40%.

Com esta decisão da AdeM, as cida-

des de Maputo, Matola e o distrito 

de Boane estão desde terça-feira, 10, 

a receber menos água potável para o 

consumo. 

Com capacidade de produção de 

nove mil metros cúbicos por hora, a 

Estação de Tratamento, gerida pela 

empresa Águas da Região de Mapu-

to (AdeM), está a produzir cerca de 

4.500 a cinco mil métricos cúbicos 

por hora.

Como estratégia para operacionalizar 

as restrições, a empresa AdeM adop-

tou um calendário de distribuição por 

dias de semana, de modo a garantir 

que, apesar da escassez, os seus cerca 

de 250 mil clientes possam ter algu-

ma água para consumo.

Carlos Bonete, ministro das Obras 

Públicas, Recursos Hídricos e Habi-

tação, disse que a Estação de Trata-

mento de Umbelúzi vinha produzin-

do seis milhões de metros cúbicos de 

água mas, com a redução da disponi-

bilidade na fonte, hoje só são tratados 

e lançados para a rede de distribuição 

4.5 milhões de metros cúbicos. 

Recordar que as restrições de abaste-

cimento de água na região de grande 

Maputo verifica-se pouco tempo de-

pois do governo moçambicano, com 

o financiamento da Agência Francesa 

de Desenvolvimento (AFD) ter in-

vestido cerca de 40 milhões de euros, 

na modernização da Estação de Tra-

tamento de Água de Umbelúzi com 

vista a garantir a melhoria da quali-

dade da água, eficiência e fiabilidade 

da operação do sistema para além da 

redução de perdas no processo de tra-

tamento.
O Rio Umbelúzi nasce na Suazi-
lândia. Para além da barragem dos 
Pequenos Libombos, conta com a  
Barragem de Mnjoli que assegura o 
fornecimento de água para as com-
panhias açucareiras no leste da Sua-
zilândia, bem como da barragem de 
Hawane que abastece água a capital 
Mbabane. Estas barragens também 
se ressentem da falta de água. 
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Quem também analisou os 
dois anos de governação 
de Filipe Nyusi foi o in-
vestigador do Instituto 

de Estudos Sociais e Económicos, 

António Francisco. O académico 

defende que o PR tem se revela-

do e afirmado como continuador 

de uma visão de poder fortemente 

comprometida com actos extraor-

dinários de força coerciva e domi-

nação.

A 15 de Janeiro de 2015, o PR defi-

niu a paz, como condição primária 

para a estabilidade política, desen-

volvimento económico, harmonia 

e equidade social. Passados dois 

anos, como analisa os esforços do 

PR para restauração da Paz, to-

mando como foco os retrocessos 

criados pela delegação governa-

mental nas negociações?

Sim, foi uma boa definição; mas até 

aqui, em que deu? Tanto os esforços 

como os resultados do empenho do 

Presidente da República em estabe-

lecer uma paz efectiva e duradoura 

deixam muito a desejar. Repare que 

uso o termo “estabelecer”, em vez de 

“restabelecer” ou “restaurar” a paz. 

Hoje, está bem claro e visível que a 

grande dificuldade em estabelecer a 

paz em Moçambique diz respeito 

ao seu conteúdo, substância e sig-

nificado. Há um fosso, um grande 

fosso, entre a paz que aqueles que 

controlam o poder de Estado pre-

tendem impor, e a paz que o cidadão 

comum precisa para se sentir segu-

ro, poder tomar iniciativa individual 

e progredir na vida. Vivemos duas 

décadas de paz de “faz-de-conta”; 

paz fingida, controlada, manipulada 

e tutelada por um conjunto de re-

gras de jogo arregimentadas por an-

tigos combatentes. Um poder que se 

afirma de forma “soft” ou suave, mas 

não hesita em recorrer à coerção e 

repressão. 

Os políticos e governantes do actual 

regime, apoiados por um conjunto 

de parceiros internacionais, difun-

diram a ideia de que Moçambique 

era um exemplo notável de solução 

de conflitos armados. Hoje, estamos 

a ver no que deu esse exemplo. Des-

de 2013, a imagem de democracia 

robusta e de paz duradoura caiu por 

terra. Afinal, a paz moçambicana 

não  passou de um equívoco e en-

godo. 

Em 2014, o Presidente Guebuza 

empenhou-se em evitar ficar recor-

dado na história como um PR que 

deixou um País em guerra. Mas o 

tipo de acordo que alcançou com 

Afonso Dhlakama e a forma como 

as eleições de Outubro 2014 foram 

geridas, no sentido de garantir que 

o partido Frelimo continuava a 

manter o controlo absoluto no Par-

lamento e demais órgãos de poder, 

mas que foi um acordo sem utili-

dade prática. Por isso, o Presidente 

Nyusi herdou um conflito político-

-militar em tréguas não declaradas. 

Rapidamente a incerteza, insegu-

rança e paz tutelada e manipulada 

tomou conta da agenda governati-

va. Desde 2012 vivemos um novo 

conflito político-militar, negado ou 

desvalorizado através de diversos 

“Nyusi é um antigo combatente convertido em político”
Por Argunaldo Nhampossa

eufemismos: hostilidades; conflito 

de baixa intensidade; escaramuças, 

etc. 

Começamos o novo ano de 2017 

com um bónus de dois meses de 

tréguas, acordadas por telefone en-

tre os líderes das duas forças beli-

gerantes; mas pelo que já começa a 

constar, tais tréguas podem estar em 

risco, se forem violadas, ou forem 

apenas um intervalo para uma nova 

fase de confrontações.

Ninguém sabe quanto tempo esta 

afronta ao respeito pela vida, a se-

gurança individual e a protecção 

da propriedade pessoal e privada 

irá prolongar-se. Ninguém tem a 

certeza e confiança. Ninguém pode 

confiar nas forças políticas domi-

nantes, nomeadamente, as duas for-

ças militares e beligerantes que con-

dicionam, moldam e transformam o 

destino de Moçambique num refém 

de uma luta pelo controlo do poder 

político que permite obter benesses 

sem mérito.  A declaração, ampla-

mente difundida e repetida, sobre 

o desejo de paz – essa declaração, 

“todos queremos a paz” - tem esbar-

rado contra uma teimosa e ferrenha 

barreira de cinismo, capricho, mani-

pulação e determinação em usar e 

abusar do recurso à força das armas, 

ou mera ameaça de agressão ao ci-

dadão comum.

Neste contexto, o actual Presidente 

da República, Filipe Nyusi, ainda 

que tenha começado por ser visto 

como o Presidente da transição ge-

racional, na verdade tem-se revela-

do e afirmado como o continuador 

de uma visão de poder fortemente 

comprometida com actos extraor-

dinários de força coerciva e domi-

nação. Nos dois primeiros anos, 

o Presidente Nyusi não foi capaz, 

nem sei se realmente aspirou a ser o 

arquitecto (ou, talvez, já que ele teve 

formação em engenharia, o “enge-

nheiro”), de uma visão de poder para 

além da encarnação do antigo com-

batente convertido em político que 

se autoproclama um profissional do 

optimismo; ou general e agente pa-

ramilitar empenhado em aquisições 

hostis para se converter no chamado 

“empresário de sucesso”.

O PR que naquela data iniciava 

uma importante etapa que levaria 

Moçambique a um novo patamar 

de harmonia e desenvolvimento. 

Como é que olha para os esforços 

do PR para o alcance do almejado 

desenvolvimento do país?

Ao fim de dois anos, certamente 

que o Presidente Nyusi deve reco-

nhecer, pelo menos no seu íntimo, 

ou quando se olha ao espelho, que 

o almejado patamar de harmonia e 

desenvolvimento está, no início des-

te novo ano, muito mais distante do 

que poderia estar quando iniciou a 

sua presidência. Porquê? Foi a he-

rança que lhe deixaram? São as ca-

lamidades naturais e efeito negativo 

da conjuntura internacional?

O poder não é somente a capaci-

dade de influenciar os outros, mas 

também um estado de espírito. 

Podemos perceber o estado de es-

pírito pouco confortável do Presi-

dente Nyusi, a partir do seu recente 

discurso sobre o Estado da Nação. 

Consciente ou inconscientemente 

o Presidente Nysusi deixou escapar 

uma sensação de maior fragilidade 

e falta de desígnio, do que deveria 

sentir em Dezembro de 2016, cerca 

de um ano depois de tomar posse. 

Isto fica claro na avaliação geral que 

partilhou no fim dos seus discursos. 

Em 2015, Nyusi concluiu o discurso 

sobre o Estado da Nação, dizendo: 

“Se me perguntarem se estou or-

gulhoso do que foi feito, respondo 

que sim, estou orgulhoso. Se me 

perguntarem, se estou satisfeito, a 

resposta verdadeira e sincera é não, 

eu não estou satisfeito. Ainda não 

estou satisfeito”. E como se sentiu, 

um ano mais tarde, em Dezembro 

de 2016? Em vez de dizer que ti-

nha motivos para estar muito mais 

insatisfeito do que em 2015, porque 

tinha mais motivos para tal, optou 

por tirar uma de firmeza: “Estamos 

agora em condições de afirmar pe-

rante vós, mandatários do povo, 

perante toda a Nação moçambica-

na e perante o mundo que, apesar 

dos constrangimentos, orgulha-nos 

dizer que: A Situação Geral da 

Nação mantém-se firme. A Nação 

Moçambicana é capaz de enfrentar 

os desafios presentes e futuros. As 

adversidades serão ainda muitas. 

Mas a nossa capacidade de resposta, 

inspirada na contribuição de todos, 

será ainda maior”.

Acontece que o nosso poder, sobre-

tudo o poder dos políticos, é apenas 

tão bom quanto a nossa reputação; 

ou é tão bom quanto aquilo que os 

outros pensam de nós. Ao entrar no 

seu terceiro ano de mandato, penso 

que o Presidente Nyusi se confronta 

com aquilo que um dos psicólogos 

Americanos mais interessantes da 

actualidade, Dacher Keltner, desig-

na por Paradoxo do Poder. Segun-

do Keltner, ascendemos ao poder e 

fazemos uma diferença no mundo 

devido ao que existe de melhor na 

natureza humana, mas caímos do 

poder devido ao que há de pior nela. 

O poder é fazer uma diferença no 

mundo influenciando os outros. 

A sociedade contemporânea exi-

ge uma noção de poder diferente 

da visão maquiavelista, associada à 

imposição da força, da fraude, da 

crueldade e violência estratégica. 

Neste sentido, o Presidente Nyusi 

vai ter de fazer algo de inovador e 

progressivo para convencer a socie-

dade moçambicana que está a orien-

tar a Nação para um novo patamar 

de harmonia e desenvolvimento, em 

vez de desarmonia mergulhada no 

pântano do subdesenvolvimento.

Num mandato marcado pela crise 

económica e financeira, acha que as 

políticas económicas tomadas pelo 

governo vão de encontro à realida-

de do país e minimizar o sofrimento 

das camadas mais desfavorecidas?

O problema das políticas económi-

cas do Governo tornou-se muito 

grave do que serem ou não capazes 

de responder à realidade do país e 

minimizar, como afirma, “o sofri-

mento das camadas mais desfavore-

cidas”. Neste momento, as políticas 

governativas enfrentam sérias difi-

culdades, até mesmo para respon-

derem às camadas mais favorecidas, 

por mérito próprio; ou seja, aquelas 

pessoas que desfrutam de uma vida 

confortável, graças ao seu trabalho, 

investimento próprio e inovação 

pessoal; ou também aqueles que 

possuem capacidade de mobilizar 

poupanças alheias, como seja crédi-

tos bancários, nacionais ou externos, 

para investir em novos empreendi-

mentos produtivos. 

Esta semana a imprensa internacio-

nal tem falado da subida dos juros 

da dívida moçambicana cobrados 

pelos investidores. Uma notícia que 

surge após JP Morgan prever que 

Moçambique vai falhar o pagamen-

to de parte da dívida, este mês. O 

valor dos juros cobrados pelos in-

vestidores para transaccionarem os 

títulos de dívida pública moçambi-

cana subiu para 24%. Imagine-se! 

24%! 

A implicação imediata de um novo 

incumprimento dos compromissos 

de dívida internacional, assumidos 

pelo Governo, é mais uma descida 

do “rating”, por parte das agências 

de notação financeira. Sabendo que 

Moçambique terminou o ano 2016 

em situação de bancarrota selecti-

va, o ano de 2017 começa com um 

agravamento da situação de falên-

cia ou bancarrota soberana. Ora, se 

a falência soberana se consolidar e 

prolongar, nem mesmo os especula-

dores, ou os beneficiários-sem-mé-

rito do ambiente altamente especu-

lativo em que vivemos – e sobretudo 

os que usam os recursos públicos de 

forma abusiva para extorquir comis-

sões, gerar rendas privadas – nem 

mesmo esses olharão para Moçam-

bique como uma oportunidade.  E 

aí, ficaremos totalmente dependen-

tes e reféns das calamidade naturais 

ou do comportamento dos preços 

internacionais dos produtos alta-

mente lucrativos.

Em vários trabalhos de pesquisa 

que publiquei, nos anos recentes, 

tenho defendido o que problema do 

endividamento público cíclico, na 

economia moçambicana, deve-se à 

oposta da economia nacional, lide-

rada pelo Estado, numa estratégia 

de crescimento económico que ma-

ximiza a substituição da poupança 

interna pela poupança externa. A 

questão não está em usar ou não 

usar a poupança externa, mas sim, 

como esta é usada. Depois das po-

líticas explicitamente hostis à pou-

pança, ou à acumulação de capital 

privado, implementadas na primeira 

década de independência, Moçam-

bique tem abraçado uma estraté-

gia de crescimento garimpeira. As 

instituições ou regras de jogo pre-

valecentes denunciam uma cultura 

relutante e avessa à criação de con-

dições para uma economia de mer-

cado capitalista produtiva, em vez 

de uma economia de bazar, ou como 

designei em vários momentos, uma 

bazarconomia, assente num capita-

lismo especulativo e de compadrio. 

Para que uma economia de mercado 

capitalista produtiva possa emergir 

seria preciso fazer mais, em prol de 

instituições políticas e económicas 

saudáveis, promotoras do respei-

to pela lei e um quadro jurídico e 

administrativo que valoriza os con-

tratos comerciais voluntários; uma 

economia atractiva de investimento, 

nacional e estrangeiro, capaz de ge-

rar poupança nacional que as pesso-

as não tenham medo de manter no 

seu próprio país. 

Agora, quando começamos a correr 

o risco já não só de falência – esta 

já está aí, seja ela negada ou assu-

mida – mas o risco de resvalarmos 

para um Estado Falhado. Isto, sim 

é gravíssimo. Com conflitos mili-

tares dispersos por em várias partes 

do país; com uma indústria de rap-

tos urbanos, apostada em extorquir 

dinheiro dos empresários e comer-

ciante; adicionado a isto, ao longo 

de 2016, os assassinatos indiscri-

minados, por motivos políticos ou 

ajustes de contas; com tráfico de 

pessoas e de órgãos humanos, bem 

como contrabando de recursos na-

turais, de droga e de armas; enfim, 

com tudo isto junto, se nada signi-

ficativo for feito para reverter esta 

situação, ficaremos a um passo do 

Estado Falhado. De que tipo? Ve-

remos. 

Portanto, se o Estado não for capaz 

de garantir um ambiente de segu-

rança pública confiável, uma admi-

nistração e um sistema de justiça 

célere e protector da integridade 

individual e da propriedade priva-

da, mergulharemos numa situação 

profundamente adversa e hostil à 

conversão do crescimento económi-

co em desenvolvimento económico 

e humano amplo.

António Francisco
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Vários camionistas que es-
caparam da sequência de 
incêndios de camiões de 
longo-curso na EN7, que 

forçou a activação das escoltas 

militares em Junho de 2016, con-

sideram que a trégua de 60 dias, 

entre o Governo e a Renamo, veio 

desanuviar o clima de tensão e de-

volver a “vida” a uma das princi-

pais estradas do país e, em meio a 

incertezas pós 5 de Março, fazem 

rasgados apelos a consensos para 

a paz, para se evitar o retorno a 

episódios mortíferos no “corredor 

de sangue”, referindo-se ao troço 

Vanduzi-Changara.

Entre finais de Maio e princípios 

de Junho de 2016, em apenas uma 

semana, pelo menos 12 camiões de 

transportes de carga, sobretudo de 

transporte de combustível e comida 

para o Malawi, foram incendiados, 

ao longo da EN7, acção atribuída 

pela Polícia ao grupo armado da 

Renamo, o que forçou a activação 

da escolta mais longa de Moçambi-

que, num troço de 270 quilómetros, 

tornando-se num dos lugares mais 

perigosos de se viajar.

“É um alívio voltar a circular sem 

escoltas nesta estrada (EN7) devi-

do à trégua”, precisou Neves Ndau, 

camionista de longo-curso, que tem 

lembranças amargas do troço Van-

duzi-Changara, por três dos seus 

colegas terem ficado em camiões 

em chamas, após ataques.

“Essa trégua devia acabar com a 

guerra para sempre”, observa Ndau, 

num português misturado com chi-

chewa, frisando que muitos amigos 

tombaram ao volante no troço, que 

considera vital para a economia 

de Moçambique e de outros paí-

ses vizinhos, incluindo o Malawi, 

largamente afectada pelo clima de 

insegurança.

“A estrada voltou a ter vida, por-

que o suspense nos corredores de 

ataques terminou. Podes circular a 

qualquer hora como antes, ou seja, 

voltamos a nos sentir moçambica-

nos”, afirmou Victorino Sangula, 

um camionista de longo curso.

Um outro camionista, Evaristo 

Pherui, explica que “aquilo (nas 

colunas) cheirava à morte e a estra-

da ressentia-se disso, porque tinha 

dois movimentos de ida e volta de 

escolta diários. Já não havia aquela 

alegria e entusiasmo ao fazer as via-

gens nas escoltas, mas agora anda-

mos planeando as viagens, sabendo 

que vou dormir na Beira ou no Ma-

lawi, Zâmbia ou Tanzania”.

Com o ronco de milhares de ca-

miões de carga e outras viaturas na 

EN7 a voltar ao ritmo descompas-

sado, sem a disciplina militar for-

çada nas escoltas, Evaristo Pherui 

garante que o cenário vai reavivar 

também os negócios ao longo do 

percurso da estrada, onde as para-

gens eram proibidas.

Suspensão temporária de hostilidades vai na segunda semana

Automobilistas celebram trégua com incertezas 
sobre a paz
Por André Catueira, em Manica

“Voltou a fazer sentido viajar”, su-

blinhou, prosseguindo que durante 

as colunas “o fardo da viagem era 

pesado”, porque não havia rigor 

nos horários de partidas, que várias 

vezes eram canceladas por avarias 

do blindando da escolta ou falta de 

combustível.

“Agora sim, já dá para fazer uma 

viagem. Saímos de Chimoio e che-

gamos em Tete às 9:00 horas, e os 

passageiros podem fazer outras li-

gações. Antes chegávamos às 14:00 

horas, 17:00 horas ou mesmo 22:00 

horas”, disse Eduardo Ernesto, um 

transportador, cuja viatura escapou 

de um ataque a 10 de Dezembro 

último.

Fluxo de passageiros
A trégua também é sentida pelo 

fluxo de passageiros nos terminais 

de autocarros interprovinciais, que 

voltaram a normalizar a dinâmica 

de venda de bilhetes, chegando a 

partir três viaturas por rota diaria-

mente.

“Voltamos à vida, sobretudo eco-

nómica. Agora saem três carros 

para cada rota – Chimoio, Beira e 

Maputo – enquanto que, durante 

as escoltas, com medo de ataques, 

só saia um carro com passageiros 

de Chimoio, Beira e, raras vezes, 

de Maputo”, explicou Zuze Farias, 

gestor do terminal de autocarros de 

Mpadue, em Tete.

O líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, anunciou a 3 de Janeiro 

o prolongamento por sessenta dias 

da trégua temporária declarada ini-

cialmente a 27 de Dezembro, para 

dar tranquilidade às negociações de 

paz em Moçambique. 

Explorar paz
Na senda da avaliação da trégua, a 

população de Manica considera a 

cessação das hostilidades militares 

um caminho andado para paz, mas 

apelou ao Governo e à Renamo a 

explorarem o máximo o cessar-

-fogo para buscarem consensos 

para um terceiro acordo definitivo 

da paz.

“A ideia (da trégua) é que não haja 

pressão militar à comissão mista no 

diálogo para a paz e descentraliza-

ção (política e económica) em Mo-

çambique”, observou João Chicote, 

afiançando que as partes devem ex-

plorar o bom censo para o alcance 

da paz definitiva.

Mesmo celebrando o alargamento 

dos dois meses da trégua, anuncia-

da semana passada pelo líder do 

maior partido da oposição, consi-

derando ser a via para a “ressurrei-

ção política e económica” do país, 

os populares desafiam o executivo 

e o principal partido da oposição a 

buscarem resultados para o sossego 

dos moçambicanos.

“A trégua é essa, e é bem vinda, mas 

gostaria que fosse para sempre. Não 

haver mais guerra, se fosse para pa-

rar para sempre, seria de louvar. Os 

dois dirigentes deviam sentar, e ali-

nhar que dessa trégua, nada mais 

de guerra”, disse Ferbate Conquire, 

um madeireiro que desde que rei-

niciou o conflito não explorou a sua 

concessão numa das zonas tensas 

de Manica.

Um empresário de Manica, Micha-

el Raimundo, disse que os resulta-

dos dos primeiros dias da trégua 

são encorajadores para a economia 

do país, com as transacções a serem 

mais flexíveis, devido ao levanta-

mento das colunas, nas estradas 

sujeitas a escoltas militares obriga-

tórias.

“Se isso continuasse por seis me-

ses, a economia estaria restaurada. 

Só nesta semana de trégua volta-

mos a respirar economicamente, 

porque pessoas e bens já são flexí-

veis na circulação, o que encoraja”, 

afiançou Michael Raimundo, entre 

rasgados apelos para “uma paz defi-

nitiva, uma paz duradoura”.

Corroborando, Cesaltina Américo, 

uma comerciante, disse que “como 

comerciante sentia a dor (do confli-

to). Sempre que saísse de casa, a fa-

mília ficava preocupada e não sabia 

se havia de voltar ou não, porque 

sempre havia ataques (nas estradas) 

e mesmo os produtos estavam a 

preços mais elevados. Agora acre-

dito que as pessoas vão baixar os 

preços, e assim poderemos alimen-

tar a família”.

Considerando a trégua um grande 

alívio, Alberto Cassimo, um outro 

cidadão, disse que “levou-se mui-

to tempo, diálogo, comissão mista, 

muitas discussões que não trouxe-

ram resultados esperados, mas só 

foi na base de um telefonema que 

conseguimos passar as festas nata-

lícias em paz”, afiançando que as 

“chamadas milagrosas” devem ser 

explorados para uma paz em Mo-

çambique.

Violação
Contudo, em documento distribu-

ído à imprensa na semana passada, 

a Renamo denunciou  várias “pro-

vocações em violação das tréguas 

declaradas” em Moçambique, entre 

um homicídio, raptos, roubos, inti-

midações e extorsão. Porém, a Polí-

cia, através do seu porta-voz, Inácio 

Dina, desmentiu tais alegações.  

O centro e norte de Moçambique 

estão a ser assolados há mais de um 

ano pela violência militar, na se-

quência da recusa da Renamo em 

aceitar os resultados das eleições 

gerais de 2014, exigindo governar 

em seis províncias onde reivindica 

vitória no escrutínio.

a acontecer
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Nada de drone, nem de 
pássaro e muito menos 
de qualquer outro tipo de 
objecto voador estranho. 

Nenhum dos itens referidos, nos 
comunicados da Linhas Áreas de 
Moçambique (LAM) embateu-se 
à fuselagem do Boeing da compa-
nhia de bandeira, que fazia a liga-
ção entre as cidades de Maputo e 
de Tete, na tarde da última quinta-
-feira, 05, nas proximidades do Ae-
roporto de Tete. 

Na verdade, a danificação da fusela-

gem do Boeing 737–700 foi causa-

da pelo rebentamento, por si mes-

mo e sem qualquer interferência de 

“objecto externo”.

Esta é a conclusão preliminar do 

inquérito de uma equipa chefiada 

pelo Instituto de Aviação Civil de 

Moçambique (IACM), uma acção 

que se iniciou logo depois do inci-

dente com o aparelho que, estando 

ainda em processo de aquisição via 

leasing, está sendo usado pela com-

panhia nacional de bandeira. Mas 

também o inquérito do IACM é 

posto em causa por alguns especia-

listas do sector e recomendam in-

vestigações mais aprofundadas. 

A aeronave acidentada foi adquiri-

da em Abril de 2014 e iniciou os 

primeiros voos em Maio do mesmo 

ano.

O comunicado da direcção de Co-

municação e Imagem da LAM, pu-

blicado na passada sexta-feira, 06, 

indicava que o incidente tinha sido 

provocado por um objecto externo 

que embateu no avião quando des-

cia em direcção ao Aeroporto de 

Tete.

Esta tese foi contrariada pelo 

IACM que, nesta terça-feira, 10, 

veio a público referir que não teve 

contacto com nenhum objecto ex-

terior.  

O IACM suspeita que o reben-

tamento do radome da aeronave, 

também conhecido por “nariz do  

avião”, tenha a ver com o facto de a 

mesma peça ter sido adquirida, pela 

LAM, em segunda mão. 

Na verdade, considera-se um pro-

cedimento normal a aquisição de 

peças em segunda mão para aco-

plar neste ou naquele dispositivo 

de avião, mas o facto de o nariz 

acoplado ao avião ter passado por 

um processo de “remendo interno” 

e, posteriormente, adquirido pela 

LAM abre margem de suspeita de 

que a peça era obsoleta. 

O IACM diz que os estragos ve-

rificados no aparelho foram origi-

nados por “uma falha de material”, 

por deficiência de reparações ante-

riores. 

O número de vezes em que a peça 

terá sido recondicionada antes de 

ser adquirida pela LAM não foi 

divulgado pelo órgão regulador, 

o IACM, mas sabe-se que foram 

tantas. 

Para chegar a estas conclusões, a 

Comissão de Inquérito, constitu-

ída por técnicos do IACM, LAM 

e Aeroportos de Moçambique, para 

Boeing 737-700 da LAM, adquirido há dois anos, “fura radome” em Tete

IACM desmente LAM sobre causas do incidente
Por Abílio Maolela

além de investigações de carácter 

técnico, os peritos ouviram tripu-

lantes, técnicos, comandante, co-

-piloto, testemunhas e a população 

das proximidades do local da ocor-

rência dos factos. 

A instituição não aceitou partilhar 

com os jornalistas que acorreram à 

conferência de imprensa os valores 

de aquisição da peça, nem os valo-

res que teriam sido desembolsados 

pela LAM, caso tivesse decidido 

pela compra de um nariz novo.

Estas informações também não nos 

foram fornecidas pela LAM, pro-

prietária da aeronave. 

Norberto Mucopa, porta-voz da 

empresa, disse-nos que carecia de 

autorização superior para se pro-

nunciar sobre o assunto e que nos 

contactaria, facto que não se verifi-

cou até ao fecho da edição.    

O IACM classifica de “estranha” 

a danificação tão precoce da peça, 

tendo em conta que era suposto 

que durasse mais tempo. 

O regulador diz que a peça foi 

adquirida pela LAM numa firma 

americana (não foi divulgado o 

nome) e foi montada na África do 

Sul, em Junho do ano passado. Por-

tanto, o nariz recondicionado, com-

prado pela LAM, só resistiu pelos 

parcos seis meses.

O facto é que a decisão da compra 

de uma fuselagem em segunda mão 

visava reduzir custos, poupando 

algum dinheiro, talvez tendo em 

conta a lastimável situação finan-

ceira da companhia nacional de 

bandeira. 
João de Abreu, Presidente do Con-
selho de Administração do IACM, 
explicou que, após a minuciosa 
investigação levada a cabo pelos 
inspectores e técnicos  da LAM, 
IACM e da Aeroportos de Mo-
çambique (ADM), chegou-se à 
conclusão de que o incidente foi 
originado por “falha de material”, 
ou seja, por desgaste no radome, 
que se presume tenha sido subme-
tido a deficientes reparações ante-
riores.
Na altura do acidente, a aeronave 
levava consigo 80 passageiros e seis 
tripulantes. 
“É parecer técnico e factual que 
a aeronave C9’BAQ não colidiu 
com nenhum objecto voador, ou 
seja, objecto atmosférico, nem com 
nenhum drone. Presume-se que 
a causa tenha sido originada por 
falha de material, por deficientes 
reparações anteriores”, esclareceu 
Abreu.
Explicou ainda que caso o relató-
rio final, a ser produzido depois de 
testes a serem realizados na África 
do Sul, confirme “deficiente repara-
ção” e “tempo limite de vida útil”, 
a LAM poderá pedir, à empresa 
vendedora, a devida indemnização 
pelos danos.
É que só pelos dois dias de para-
gem do aparelho, a LAM perdeu 
qualquer coisa como USD20 mil 
(1440 mil meticais, ao câmbio de 
72 meticais por dólar).
João de Abreu referiu que, tendo 
se constatado que a aeronave não 
embateu em nenhum objecto estra-
nho, a comissão de inquérito dedi-
cou toda a atenção ao componente 
e historial do “radome” e apurou-se 
que estava devidamente certificado 
pelo fornecedor e foi instalado no 
avião durante uma grande revisão, 
na África do Sul, em Junho de 
2016.

O 
Tribunal Judicial da 

cidade de Maputo 

(TJCM) condenou, 

nesta quarta-feira, a 

dois anos de pena de prisão 

suspensa, o antigo administra-

dor  financeiro das Linhas Aé-

reas de Moçambique (LAM), 

Jeremias Tchamo, por crime 

de abuso de função.

Recorde-se que o Gabinete 

Central de Combate à Cor-

rupção (GCCC) acusou o an-

tigo administrador financeiro 

de crime de abuso de função, 

após denúncias de existência 

de indícios fortes de práticas 

Ex-administrador da LAM condenado 
a dois anos de pena suspensa

corruptas alegadamente protagoni-

zadas pelo acusado. 

“O gestor, no período compreen-

dido entre 2008 a 2014, aceitou e 

anuiu que a Empresa LAM cele-

brasse com a empresa de constru-

ção civil pertencente ao seu irmão, 

igualmente trabalhador da empre-

sa, 25 contratos de prestação de 

serviços para a reabilitação e cons-

trução de várias infra-estruturas da 

LAM”, acusou o GCCC.

No entanto, nesta quarta-feira, o 

Tribunal condenou Tchamo a dois 

anos de pena de prisão suspensa, 

contrariando vaticínios de observa-

dores que seguem de perto da vida 

da companhia de bandeira. 

De 2008 a 2014, período em que 

Tchamo exercias as funções de ad-

ministrador financeiro, pagou em 

nome da LAM 5.302.034, 64 MT  

à empresa do referido irmão.

Segundo o tribunal, aquelas acções  

configuram crimes de abuso de 

funções bem como de conflito de 

interesse, tendo por isso condenado 

o réu a uma pena suspensa de dois 

anos.

O caso chegou ao tribunal depois 

de uma denúncia feita pela impren-

sa em 2014, num caso onde tam-

bém era citada a antiga adminis-

tradora delegada Marlene Manave. 

No entanto, o GCCC absteve-se 

de acusar Marlene Manave. Acu-

sou apenas Jeremias Tchamo, 

seu administrador financeiro.

O GCCC ainda tem em mãos 

outros casos ligados à LAM. 

Trata-se do processo de paga-

mentos ilícitos de comissões 

na ordem dos USD 800 mil  

na compra de duas aeronaves 

embreares no Brasil, onde es-

tão implicados Mateus Zimba, 

que serviu de intermediário e o 

antigo PCA, José Veigas. Ou-

tro caso está relacionado com 

a compra, venda e aluguer de 

mais duas aeronaves desta fei-

ta de marca Q 400 que ainda 

aguardam pelo respectivo des-

fecho. 
(A. Nhampossa)
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Depois de levantar polémi-
ca, em 2014, pela forma 
problemática como adju-
dicou, à família Guebuza, 

através da Startimes, o milionário 

negócio de migração da radiodi-

fusão analógica para a digital, o 

Instituto Nacional das Telecomu-

nicações de Moçambique (INCM) 

volta a estar no epicentro de mais 

um controverso negócio que, des-

ta vez, para além de manipulações 

que fazem do concurso um simples 

simulacro, coloca em causa a pri-

vacidade dos cidadãos. Conheça 

aqui os contornos de um negócio 

com vencedores à partida e um 

concurso que requer mais tempo 

e esclarecimento público visto que 

irá afectar a vida dos cidadãos. 

Num documento de 12 páginas, 

onde são apresentadas as Especi-

ficações Técnicas do Sistema de 

Controlo de Tráfego de Telecomu-

nicações, o INCM alega que, den-

tro das suas atribuições, enquanto 

Autoridade Reguladora das Comu-

nicações, monitora as actividades 

dos operadores de telecomunica-

ções, entre elas o tráfego nas redes, 

o funcionamento dos serviços com 

vista a garantir uma boa qualidade, 

disponibilidade, concorrência sã e 

maior segurança.

Refere que, como forma de mitigar 

a fraude no tráfego de telecomuni-

cações, proteger os utilizadores de 

serviços de telecomunicações, asse-

gurar a qualidade de serviços e har-

monizar as tarifas de terminação 

internacional, o governo aprovou o 

Decreto n. 75/2014, de 12 de De-

zembro, que regula o controlo de 

tráfego de telecomunicações.

Prossegue indicando que, para as-

segurar uma utilização responsável 

dos serviços de telecomunicações 

pelos cidadãos, foi aprovado o De-

creto 18/2015, de 28 de Agosto, 

que regula o processo de registo de 

cartões SIM. 

Acrescenta ainda que, por outro 

lado, como forma a assegurar uma 

boa qualidade de serviços de tele-

comunicações, foi também apro-

vado o Decreto 6/2011, de 25 de 

Janeiro, que define os parâmetros 

de qualidade de serviço. 

De acordo com o documento a que 

o SAVANA teve acesso, é neste 

contexto que a Autoridade Regu-

ladora das Comunicações pretende 

contratar uma empresa para forne-

cer, instalar e manter um sistema 

de monitoria dos serviços de tele-

comunicações dos operadores de 

telefonia.

Actualmente, Moçambique possui 

um operador de telefonia fixa, no 

caso as Telecomunicações de Mo-

çambique (TDM), três de telefonia 

móvel, nomeadamente, a Moçam-

bique Celular (mCel), a Vodacom 

Aquisição e Implementação de Sistema de Monitorização de Tráfego de Telecomunicações

INCM de volta com mais um concurso problemático
- o SAVANA sabe que o vencedor foi decidido antes do jogo e é um consórcio que envolve a nomenklatura frel
- o objecto do concurso, que envolve  detectar e rastrear interacções electrónicas, mexe com a vida e privacidade dos cidadãos, 
mas está a ser tratado secretamente

Por Armando Nhantumbo

e Movitel e vinte e oito provedores 

do serviço de Internet e vários pro-

vedores de serviços de valor acres-

centado. 

O país possui também dois cabos 

submarinos que permitem a ligação 

de Moçambique ao backbone inter-

nacional de fibras ópticas, incluindo 

a interligação à Internet e serviços 

de telecomunicações. Possui, igual-

mente, infra-estrutura nacional de 

fibra óptica que permite a ligação 

dentro do território nacional entre 

as diferentes redes dos operadores. 

Entretanto, o Sistema para Con-

trolo do Tráfego de Telecomuni-

cações deve estar capacitado para 

implementar o processo de registo 

de cartões SIM, de acordo com a 

responsabilidade do Regulador, in-

cluindo o registo de terminais de 

telecomunicações.

Mas não é tudo. Deve ter capacida-

des para monitorar o tráfego das te-

lecomunicações. Mas o INCM não 

podia ter sido mais claro no objecto 

do concurso, quando afirma que o 

sistema deve “monitorar o uso e a 

qualidade dos serviços de teleco-

municações de forma a detectar e 

rastrear o uso abusivo destes servi-

ços pelos intervenientes na dispo-

nibilização e utilização”.

Aqui está o aval para o governo es-

pionar as interacções electrónicas 

de pessoas colectivas e singulares, 

incluindo as de fórum privado. 

No documento, o INCM é, sim-

plesmente, omisso quanto ao con-

teúdo do que se considera “uso 

abusivo”, mas é fácil perceber que 

é a forma que o governo encontrou 

para seguir e reprimir tudo e todos 

que não lho prestem vassalagem, 

transformando em presas fáceis, 

por exemplo, os críticos incómodos 

e os promotores de manifestações 

contra a governação do dia.

Para tal, está prevista a instalação de 

uma sala de controlo com diferen-

tes screens, onde se apresentem em 

tempo real os relatórios (gráficos e 

tabelas) da monitorização efectua-

dos, de forma que se possa não só 

aferir em tempo real os resultados 

da monitorização, como também 

se possa monitorar outras situações 

possíveis no âmbito dos dados que 

estiverem a ser recolhidos.

Vale lembrar que aquando da apre-

sentação, na última sessão da As-

sembleia da República, da proposta 

de Lei das Transacções Electróni-

cas, o ministro da Ciência, Tecno-

logia, Ensino Superior e Técnico-

-Profissional, Jorge Nhambiu, disse 

que a utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação impõe 

a necessidade de regular e discipli-

nar a interacção realizada com o 

suporte em sistemas electrónicos.

Entretanto, no quadro de outros 

requisitos específicos exigidos, o 

sistema deve ser capaz de medir e 

apresentar resultados do tráfego 

internacional terminado em cada 

um dos operadores de telefonia em 

Moçambique e, ainda, apresentar 

diferentes relatórios relacionados 

com informação de relevo sobre o 

tráfego internacional de cada ope-

rador e outros possíveis de extrair 

dos dados colhidos no âmbito do 

funcionamento do sistema.

Um negócio manipulado
Sintomático é que o concurso está a 

ser tratado em meio a secretismos, 

numa clara estratégia de fuga ao es-

crutínio público de um negócio que 

vai mexer com a vida dos cidadãos.

Primeiro, o anúncio não consta do 

boletim da Unidade Funcional de 

Supervisão das Aquisições (UFSA) 

que é a unidade que regula a con-

tratação de empreitadas de obras 

públicas, fornecimento de bens e 

prestação de serviços aos órgãos e 

instituições do Estado. O anúncio 

foi apenas publicado no diário “O 

País” que, de longe, não é sequer o 

de maior circulação nacional. 

Trata-se de um concurso que se 

quer internacional, mas para além 

de não ter sido publicado no bole-

tim físico da UFSA, não está dispo-

nível na internet para acesso pelos 

interessados que se encontrem fora 

do país. O SAVANA fez uma bus-

ca rápida no endereço da UFSA e 

não achou o anúncio.

Segundo, a publicação foi feita 

na edição de 14 de Dezembro de 

2016, um período “morto” para paí-

ses como Moçambique, em que, re-

gra geral, por essas alturas, poucos 

se dão a jornais, senão a azafama 

das festas e das férias. 

Terceiro, o concurso publicado a 14 

de Dezembro último findou esta 

quinta-feira, 12 de Janeiro, por-

tanto, com cerca de apenas 10 dias 

úteis de vigência, um timing bas-

tante limitado para um concurso 

internacional desta dimensão.

Entretanto, o SAVANA soube que 

quem se posicionou para ganhá-

-lo é um consórcio formado pela 

empresa suíça Societé General de 

Survillence (SGS), pela moçambi-

cana Escopil e pela Global Voice 

Group (GVG), fundada em 1998 

no Haiti e mais tarde adquirida por 

americanos.

A SGS é “um velho conhecido” da 

elite frelimista ligada aos negócios 

e tem, em Moçambique, um histó-

rico de negócios ganhos de forma 

questionável.

Um estudo recente do Centro de 

Integridade Pública (CIP), inti-

tulado “Janela única Electrónica: 

Uma Reforma Comprometida” re-

vela que a SGS assinou, em 2006, 

com as Alfândegas e a Confedera-

ção das Associações Económicas 

(CTA), um acordo secreto que ga-

rantiu que a SGS fosse a conces-

sionária da Janela única Electrónica 

( JUE). 

Trata-se de um negócio nebuloso 

cujos contornos se confundem com 

os do actual: foi anunciado duran-

te dois dias, 28 e 29 de Agosto de 

2009, sexta-feira e sábado. Porém, 

os termos de referência do mes-

mo só poderiam ser adquiridos a 

partir do dia 03 de Setembro, uma 

quinta-feira e as propostas técni-

cas e financeiras deviam ser sub-

metidas até ao dia 06 de Outubro 

às 9h30min. Houve empresas que 

escreveram à Autoridade Tributá-

ria a solicitar a extensão do período 

do concurso, o que não aconteceu, 

num cenário em que o esforço era 

tudo fazer para impedir que poten-

ciais concorrentes apresentassem 

as suas propostas e baralhassem o 

negócio já atribuído à SGS.

Enquanto isso, a Escopil, a “porta 

de entrada” da SGS no negócio da 

JUE, é uma empresa fundada pelo 

ex-ministro da Administração Es-

tatal, José António da Conceição 

Chichava, sua esposa que foi Vice-

-Ministra do Ambiente, Ana Paulo 

Samo Gudo Chichava, e os irmãos 

desta, Rogério Paulo Samo Gudo, 

Joel Paulo Samo Gudo e Olga Pau-

lo Samo Gudo. Mais tarde (2008), 

Olga Paulo Samo Gudo foi subs-

tituída por Vitória Paulo Samo 

Gudo. A Escopil também nada 

tinha a ver com a Janela Única, 

muito menos com o desembaraço 

aduaneiro.
O estudo do CIP conclui que, ao 
invés da redução de custos, que foi 
um dos propósitos que nortearam 
a introdução da Janela única Elec-
trónica, houve aumento dos custos 
de desembaraço aduaneiro com a 
introdução de taxas pagas à empre-
sa privada MCNet, concessionária 
da JUE. A MCNet é constituída 
pela SGS e a Escopil (60%), CTA 
(20%) e pela Autoridade Tributária 
(20%).
É esta história que está prestes a se 
repetir no negócio para Aquisição e 
Implementação de Sistema de Mo-
nitorização de Tráfego de Teleco-
municações, caso medidas urgentes 
não sejam tomadas.
A única diferença residirá nos 
players, que não serão mais a Auto-
ridade Tributária de Moçambique, 
através das Alfândegas e a CTA, 
mas o INCM, a mesma instituição 
estatal que, num negócio com mui-
tas zonas de penumbra, atribuiu, 
em 2014, o negócio da migração 
da radiodifusão analógica para a 
digital, à chinesa Startimes, de que 
Valentina Guebuza, filha do antigo 
presidente moçambicano, Arman-
do Guebuza, era sócia, através da 
Startimes Moçambique de que era 
presidente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) até à data da sua 
morte, 14 de Dezembro, vítima de 

assassinato.

Depois de falhar, em Junho e depois 

Dezembro de 2015, a migração 

digital, por não ter conseguido 
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mobilizar os USD 300 milhões 

prometidos, a Startimes viu o 

negócio, que lhe havia sido atri-

buído pelo governo de Armando 

Guebuza, abortado pelo executivo 

de Filipe Nyusi.

Mas este ano, o INCM voltou a 

adjudicar o negócio, pela segunda 

vez, à StarTimes Software Tech-

nologies Company, Lda., no valor 

de USD156 milhões. A Startimes 

Moçambique é detida em 85% pela 

StarTimes chinesa e em 15% pela 

Focus 21, holding da família Gue-

buza.

Assim, sobre o actual negócio para 

Aquisição e Implementação de Sis-

tema de Monitorização de Tráfego 

Na verdade, a SGS, Escopil e Global Voice 

Group iniciaram, em 2014, a implementação 

de parte dos serviços que integram o pacote 

para o qual foi agora lançado o concurso. O con-

trato com o Instituto Nacional das Telecomunica-

ções de Moçambique foi assinado ainda nesse ano.

Segundo um comunicado de imprensa publicado 

no sítio https://www.newswire.com/press-release/

sgs-global-voice-group-escopil-implemented-

-a-quality-of-service, a 13 de Outubro de 2015, 

“SGS, Global Voice Group e Escopil implemen-

taram uma Solução de Qualidade de Serviço para 

as Autoridades de Telecomunicações de Moçam-

bique”.

Segundo a nota em língua inglesa, “a SGS e a Glo-

bal Voice Group, com seu parceiro Escopil, con-

cluíram recentemente seu contrato com o Institu-

to Nacional das Comunicações de Moçambique 

(INCM)” e “o resultado do mandato da SGS e da 

GVG foi a criação de um sistema de monitoriza-

ção da qualidade das redes de telecomunicações 

em Moçambique”. 

O artigo refere ainda que, em 2011, Moçambique 

aprovou um decreto sobre o Regulamento da Qua-

lidade de Serviço (QoS) dos seus serviços públicos 

de telecomunicações, sendo que a SGS e a GVG 

receberam um contrato para fornecer ferramentas 

de monitoramento de QoS e iniciaram o projecto 

em Novembro de 2014. 

Em Março de 2015, prossegue a nota, a SGS, a 

GVG e seu parceiro, a Escopil, estabeleceram mé-

todos de controlo, procedimentos e ferramentas 

para medição e testes de QoS. 

“Os parceiros também forneceram formação ao 

pessoal do regulador e avaliaram a qualidade de 

experiência dos assinantes, antes de lançarem o 

primeiro piloto de qualidade de serviço na Cidade 

de Maputo. Em poucos meses, a SGS e a GVG 

criaram a base para o monitoramento da QoS em 

Moçambique” refere a nota baseada num comuni-

cado de imprensa emitido pelo consórcio que su-

blinhou que está empenhado em apoiar o INCM 

durante a sua iniciativa de testes para assegurar o 

sucesso do regulador.

Esta terça-feira, entretanto, o director do INCM, 

Américo Muchanga, defendeu, num artigo publi-

cado no Magazine Independente, a transparência 

do concurso. Fez notar que o concurso foi lançado 

apenas para as empresas se apresentarem e não é 

para se anunciar o vencedor. “Vai haver uma se-

gunda fase do projecto, onde as empresas seleccio-

nadas nesta fase vão submeter as suas propostas 

técnicas e de orçamento. Neste período, não será 

preciso elaborar uma proposta técnica e com orça-

mento”, rematou Muchanga. 

Só para inglês ver

de Telecomunicações, observadores 

atentos ouvidos, em Maputo, pelo 

nosso jornal, exigem mais tempo 

do concurso e esclarecimento pú-

blico sobre como irá afectar a vida 

dos cidadãos. 

“É que este assunto mexe muito 

com a vida e privacidade dos cida-

dãos e está a ser tratado de forma 

quase escondida – muito pouca pu-

blicitação e o concurso é aparente-

mente irregular” observam.
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Em aditamento à minha car-

ta que o «SAVANA » teve 

a gentileza de publicar na 

edição de 23 de Dezembro 

de 2016, creio ser pertinente es-

clarecer, ao abrigo do direito de 

resposta consagrado na Lei de 

Imprensa moçambicana, alguns 

pontos por, involuntariamente, 

ter induzido o autor da tréplica, 

Alves Gomes, em interpretações 

menos correctas daquilo que ha-

via sido exposto.  

Embora desconhecendo em deta-

lhe as diligências efectuadas pelo 

ex-oficial da polícia sul-africana 

para identificar o indivíduo que 

aparece em primeiro plano na 

imagem captada por Kok Nam 

em Mbuzini há 30 anos, Alves 

Gomes concluiu que a identifica-

ção havia sido feita “num estalar 

de dedos” e “num piscar de olhos”. 

Vendo as coisas de um ângulo di-

ferente, quem, na África do Sul, 

ou num outro país, quisesse hoje 

identificar as pessoas que apare-

cem na fotografia tirada no mes-

mo local e na mesma data, e que 

serviu para ilustrar a tréplica de 

Alves Gomes, certamente que de 

imediato obteria resposta cabal 

mediante abordagem de entida-

de competente em Moçambique. 

Estando Alves Gomes na posse 

de prova a que atribui importân-

cia extrema, é de facto “espanto-

so” que nada tenha feito ao longo 

de três décadas para esclarecer as 

dúvidas que a imagem lhe susci-

tara. Não obstante, Alves Gomes 

dispõe agora da identificação 

da “intrigante personagem”, do 

nome da unidade a que pertencia 

e onde estava baseada, e das fun-

ções que aí desempenhava. Está, 

pois, devidamente documenta-

do para poder abordar quem de 

direito na África do Sul e assim 

obter resposta às questões que le-

vanta, com a vantagem acrescida 

de Johan van der Merwe, antigo 

comandante da Polícia de Segu-

rança desse país, em nota apensa 

à informação prestada pelo re-

ferido ex-oficial da polícia sul-

-africana, ter dito que “nada tinha 

a esconder e que pessoalmente 

estava preparado a ser submetido 

a um teste sobre esta questão, por 

meio de detector de mentiras”. 

Acrescenta a nota datada de 10 

de Dezembro de 2016: “Poderá 

ser no interesse da verdade con-

seguir que as pessoas que fazem 

alegações acerca do desastre do 

Presidente Samora Machel sejam 

submetidas a testes públicos com 

recurso a detector de mentiras.”

Como que a conferir credibi-

lidade às declarações de Hans 

Louw, o artigo de Alves Gomes 

põe em causa a constatação dos 

investigadores dos três países 

“O signatário não foi quem identificou Max Goulach 
na fotografia tirada por Kok Nam”*
Por João Cabrita

de que o trem de aterragem do 

avião encontrava-se recolhido 

no momento da colisão. Segun-

do Alves Gomes, “quando (os 

investigadores) concluíram sobre 

a configuração do trem no mo-

mento do embate no solo e tantas 

outras coisas, já o local tinha sido 

violado”. Essa conclusão baseou-

-se não apenas na inspecção do 

trem de aterragem, mas também 

na leitura do painel de instru-

mentos do avião. Efectivamente, 

os investigadores dos três países 

foram unânimes na leitura do 

selector do trem de aterragem 

desse painel: “Neutro (recolhido) 

”. [1] Tal como outras constata-

ções efectuadas no terreno, essa 

teve depois de conjugar com o 

que foi extraído do gravador de 

dados do voo, o DFDR (Digital 

Flight Data Recorder), extracção 

essa feita em Moscovo na presen-

ça de membros da equipa tripar-

tida de investigação, dos peritos 

da ICAO, e dos investigadores 

nomeados pelos Estados Unidos 

e Alemanha Federal. O Relatório 

Factual do Acidente depois pro-

duzido é claro: “O avião embateu 

no solo em configuração de voo, 

com o trem de aterragem e flaps 

recolhidos, e o estabilizador em 

posição de cruzeiro”.

A afirmação de Hans Louw de 

que “os pilotos julgavam que es-

tavam a aterrar em Maputo”, 

pressupunha a existência de pista 

devidamente iluminada e de aju-

das à navegação. A transcrição do 

CVR prova precisamente o con-

trário: nos últimos 4 minutos do 

voo os pilotos não conseguiam 

avistar as luzes da pista, e 3 se-

gundos antes da colisão, o Nave-

gador não sabia para onde ir, pois 

não dispunha de nenhuma ajuda 

à navegação, e o Comandante 

também não. [2]

No que se refere à inventariação 

dos corpos e objectos pessoais, 

o formato do relatório de uma 

comissão de inquérito, tal como 

recomendado no Anexo 13 da 

ICAO, não inclui secção relativa 

a bens e objectos identificados 

nos destroços. Cabe à polícia essa 

responsabilidade, conforme o pa-

rágrafo 9.4.3, alínea c) do Docu-

mento 6920 a que Alves Gomes 

alude. O registo fotográfico dos 

corpos e objectos é também tarefa 

da polícia, sendo de presumir que 

todas essas funções tenham sido 

atribuídas à 7ª Unidade da Polícia 

Sul-Africana. De salientar que a 

versão final do Relatório da Co-

missão de Inquérito sul-africana 

refere que dos dados e pareceres 

técnicos que lhe foram apresen-

tados para proceder à análise das 

circunstâncias do acidente, cons-

tavam, para além do Relatório 

Factual do Acidente, “provas, gra-

vadas e por escrito, das testemu-

nhas dos factos; provas médicas; 

numerosas provas documentais e 

reais”, entre outras. [3]

O trecho da carta de Caj Frostell 

citado por Alves Gomes não se 

referia ao então ministro dos ne-

gócios estrangeiros sul-africano, 

Roelof “Pik” Botha, mas sim a 

discussões entre as delegações da 

equipa tripartida de investigação, 

visando encontrar uma forma 

consensual de se extraírem os 

dados contidos nas caixas negras 

da aeronave. Tratou-se de assunto 

controverso desde a primeira reu-

nião da equipa tripartida realiza-

da em Komatipoort a 24 de Ou-

tubro de 1986. Tanto assim é, que 

só foi possível quebrar o impasse 

quase um mês depois do aciden-

te, graças à intervenção de Caj 

Frostell. Foi este quem sugeriu 

ao representante de Moçambique 

acreditado junto do Estado de 

Ocorrência do acidente, Dr. Pau-

lo Muxanga, que a melhor forma 

de satisfazer as expectativas dos 

sul-africanos seria extrair os da-

dos do CVR em país neutro.[4] 

É um facto que houve fricções 

entre Botha, por um lado, e a 

equipa de investigação e o Minis-

tério dos Transportes da África 

do Sul, por outro, em virtude das 

declarações públicas do ex-mi-

nistro dos negócios estrangeiros 

sul-africano. Delas dá conta um 

dos investigadores da parte sul-

-africana em estudo minucioso, 

cuja cópia em tempos o signatário 

fez questão de partilhar com Al-

ves Gomes. Uma leitura atenta do 

estudo demonstra que a postura 

do então ministro sul-africano 

não comprometeu o rigor técnico 

da investigação. Inclusivamente, 

Botha foi posto à margem dos 

trabalhos da equipa tripartida de 

investigação do acidente a seguir 

à alegação por ele feita a 31 de 

Outubro, de que os tripulantes 

haviam ingerido álcool. De sa-

lientar que o Relatório Factual do 

Acidente foi assinado de forma 

unânime pelos três países, e tal 

como os pareceres das comissões 

de inquérito dos Estados de Re-

gisto e de Fabrico do avião não há 

menção de qualquer falha grave 

resultante da postura de Roelof 

Botha.

O signatário não foi quem identi-

ficou Max Goulach na fotografia 

tirada por Kok Nam em Mbuzi-

ni, nem investigou, de forma in-

dependente ou outra, o acidente 

aí ocorrido. A investigação de 

acidentes aéreos é uma área espe-

cializada da aeronáutica, na qual 

o signatário não possui formação 

– nem nessa, nem na do Direito, 

não podendo, portanto, ser refe-

rido como advogado. Com o au-

xílio de pilotos, controladores de 

tráfego aéreo e investigadores de 

acidentes de aviação, estudou os 

factos apurados por quem estava 

habilitado a investigar o aciden-

te, assim como a análise que deles 

fizeram as comissões de inquérito 

dos três países, e as conclusões a 

que ambas chegaram, para assim 

tentar trazer a público, de for-

ma isenta e clara, o sucedido em 

Mbuzini.

Alves Gomes é do sector da avia-

ção. Da leitura do que tem pu-

blicado na imprensa, deduz-se 

ser versado em investigação de 

desastres aéreos. Está, pois, em 

posição privilegiada para poder 

explicar aos leitores em que é que 

a Comissão de Inquérito do Esta-

do de Ocorrência do acidente de 

Mbuzini errou, mormente no que 

se refere às conclusões sobre as 

causas do desastre. Uma explica-

ção que tem, necessariamente, de 

ser prestada acima de quaisquer 

teorias de conspiração.

Ao contrário do que sugere Alves 

Gomes, as investigações não vi-

sam provar a falsidade de teorias 

de conspiração, mas estabelecer as 

causas de uma determinada ocor-

rência. As investigações funda-

mentam-se em factos – as teorias 

de conspiração antecipam-se a 

eles. Parte-se para uma investiga-

ção no intuito de se proceder à re-

colha de todos os dados possíveis, 

para depois serem analisados e 

assim tiraram-se conclusões – as 

teorias de conspiração partem da 

percepção da realidade, excluindo 

factos, e que depois é alicerçada 

pela especulação, pela mentira, 

como a de Hans Louw – ou até 

mesmo pela interpretação surrea-

lista de fotografias, vendo nelas o 

que lá não está.

Com os melhores cumprimentos, 

creia-me

Atenciosamente,

Mbabane, Suazilândia, 3 de Ja-

neiro de 2017

*Título da responsabilidade do 

SAVANA
NOTAS

1. Aircraft Accident Factual Re-

port, 1987-01-16, p. 27.

2.  Report of the Board of Inquiry 

into the Accident to Tupolev 

134A-3 Aircraft C9-CAA on 

19th October 1986, Appen-

dix II, CVR and ATC Trans-

cript, pp. 126-130.

3. Idem, 2. ANALYSIS, (d), (i), 

(j), pp. 77-78.

4.  Caj Frostell, comunicação com 

o autor, 19.12.2014.
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Concurso Público
Serviços de Catering para fornecimento de refeições quentes em Pemba e Palma

O Ministério Federal Alemão para o Desenvolvimento e Cooperação Económica (BMZ), O Governo Norueguês e o Departamento Britânico 

para o Desenvolvimento Internacional (DfID) estão apoiando o programa SOGA – Emprego e Competências em Africa Oriental; iniciativa a 

qual pretende responder às lacunas de competências no sector de extração de recursos naturais como gás e no apoio da preparação de 

uma força de trabalho para as oportunidades vindouras no sector privado. A iniciativa é implementada pela Deutsche Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). GIZ SOGA tem um foco especial nas mulheres e jovens, e tem a sua sede em Pemba.

O serviço de catering que GIZ SOGA pretende contratar é para o período de Fevereiro à Outubro de 2017 em duas localizações. Os be-

Pemba (Processo no. 83248456): 

Fornecimento de um total de cerca de 62.000 refeições quentes no Centro de Formação de Capital Africa na Cidade de Pemba.

Palma (Processo no. 83248662): 

Fornecimento de um total de cerca de 41.000 refeições quentes no Centro de Formação de Capital Africa no Distrito de Palma.

-

são das propostas através do email:  ema.parker@giz.de ou da GIZ Agencia Avenida Francisco O. Magumbwe n° 976, Maputo, 

Telefone 21 491245. Indica a localidade e no. de Processo que é do seu interesse.

O prazo limite de submissão das propostas é dia 19 de Janeiro 2017. 

João Cabrita reclama o di-

reito de resposta por, invo-

luntariamente, poder ter-me 

induzido a fazer “interpreta-

ções menos correctas daquilo” que 

ele expôs. Sinceramente não vejo 

como, pois apenas fiz constata-

ções relativas à essência do meu 

artigo, baseado numa foto obtida 

por Kok Nam, em Mbuzini, so-

bre  “provas ignoradas há trinta 

anos” e que tinha duas vertentes: 

expôr a personagem que se mo-

vimentava entre os escombros de 

cartucheiras na mão, por forma 

a que ela pudesse ser identifica-

da e, mostrar a desordem em que 

se iniciou a investigação no local 

onde ocorreu o acidente da aero-

nave presidencial moçambicana.

Na sua resposta, repito, num es-

talar de dedos e num piscar de 

olhos, dois dias depois do artigo 

publicado no SAVANA, João 

Cabrita obteve de uma fonte po-

licial do antigo regime do apar-

theid a identificação da perso-

nagem das cartucheiras e, mais 

importante, confirmou que ele 

pertencia à famigerada força an-

ti-terrorista desse regime, enqua-

Ainda o dilema da cartucheira
Por Alves Gomes

drada na 7ª Unidade da Polícia 

Sul Africana. Por aí deveria ter 

ficado essa sua contribuição. Mas, 

achou que deveria ir mais além, 

aproveitando para divulgar as 

suas teses interpretativas sobre os 

diferentes documentos, oficiais e 

não oficiais, que na altura se pro-

duziram a respeito das prováveis 

causas do acidente.

Incorrecta foi a sua interpretação 

ao inferir que o meu primeiro ar-

tigo se poderia enquadrar numa 

teoria que ele caracteriza e define 

de “tese de conspiração” , ou que a 

minha intenção fosse a de ques-

tionar e refutar todos os factos 

que nas suas publicações e entre-

vistas tem dado como verdadei-

ros. Desta vez, de forma injusta e 

demagógica afirma que na  minha 

“tréplica” tive intenção de “con-

ferir credibilidade” a alguém a 

quem nem sequer me referi, “pre-

sumir” funções ... e, mais grave, de 

fazer “interpretação surrealista de 

fotografias, vendo nelas o que lá 

não está”.

Interpretação surrealista sobre 

um personagem que até tem 

nome, pertencia a uma Unidade 

Policial de anti-terrorismo do 

apartheid e que, em vez de levar 

uma câmera de vídeo na mão, 

carregava uma “cartucheira” de 

todo o tamanho? 

Pior ainda, é querer impôr, inferir 

e presumir sobre o que penso e 

interpreto a propósito de coisas a 

que não me referi ( por enquanto). 

Quem ler o meu artigo vê de for-

ma clara e inequívoca que não era 

minha intenção fazer qualquer 

referência sobre se o avião tinha o 

trem recolhido, se tinha caído de 

pernas para o ar, ou de procurar 

alguém que estivesse disposto a 

submeter as suas afirmações a um 

dispositivo de detecção de menti-

ras. Não é pois justo que se venha 

misturar alhos com bugalhos, na 

tentativa de “vender” teorias so-

bre as quais ainda não dei opinião 

pública. Cada coisa, cada assunto, 

a seu tempo.

Por último e para pôr ponto final 

a esta questão, lembrar que há já 

um bom par de anos João Cabrita 

me procurou para trocar opiniões 

e pontos de vista sobre o aciden-

te de Mbuzini. A mesma pessoa 

que agora diz ser “espantoso” que 

eu nunca tenha prestado atenção 

ao assunto “ao longo de três déca-

das”. Mera provocação ?

Destroços do avião que transportava Samora Machel e sua comitiva



14 Savana 13 -01-2017Savana 13-01-2017 15NO CENTRO DO FURACÃO

Soares foi um dos principais 
responsáveis pela indepen-
dência das colónias portu-
guesas ou foi ultrapassado 

pelos militares do MFA (que fizeram 
o golpe de Estado de 25 de Abril de 
1974)? “Qual foi o seu papel nesse 
processo? Foi uma figura principal 
ou acabou por ser ultrapassado pelo 
MFA? O assunto é analisado pelo 
jornalista Joaquim Vieira na biogra-
fia “Mário Soares – Uma Vida” de 
que o SAVANA publica excertos do 
capítulo relativo à “descolonização”, 
um termo muito polémico no seio da 
cúpula do movimento de libertação 
de Moçambique.

No seio do governo, Soares partilhava 

esse dossier com o ministro da Co-

ordenação Interterritorial, Almeida 

Santos (que antes da revolução se 

estabelecera como advogado em Mo-

çambique, onde fora destacado oposi-

cionista. […]

Nas suas declarações iniciais como 

ministro, Soares, como já antes fazia, 

passou logo a referir‐se aos territórios 

ultramarinos como «colónias», o que 

– notará Almeida Santos – terá ferido 

alguns ouvidos mais sensíveis: «Esta 

verdade, autenticada por todos os 

registos da ONU, e por todos os sa-

cramentos da opinião universal, teve 

impacto negativo e sabor pecaminoso 

numa grande área da opinião pública 

portuguesa!»

Mas, no mapa de competências, era 

na realidade o presidente e não o go-

verno quem tutelava a diplomacia. 

O mandato que (o general) Spíno-

la (Presidente da Junta de Salvação 

Nacional, uma espécie de Presidente 

interino) outorgara a Soares no pró-

prio dia da sua partida (para se en-

contrar com o PAIGC) era contudo 

limitado, e daí a razão para a apertada 

vigilância de um militar spinolista 

a seu lado, como explicará Almei-

da Santos: «Spínola reuniu‐se com 

Mário Soares para acertar agulhas 

quanto ao comportamento deste em 

Dakar, para onde partiria de imediato 

para se encontrar com Aristides Pe-

reira (PAIGC). Era o primeiro acto, 

o primeiro gesto de boa vontade. O 

presidente deixou bem claro que não 

deveria passar disso. Chá e simpatia. 

[…]

«Eu desconfio desse Soares!», terá 

dito Spínola a Almeida Bruno. «É um 

exilado que nada percebe de África e 

deve estar feito com os comunistas.»

Não era na verdade apenas no pre-

sidente que Soares não encontrava 

receptividade, mas também no pró-

prio executivo: «Spínola não queria 

autorizar‐nos a fechar o acordo com 

o PAIGC: pretendi ainda algum es-

paço de manobra. [Num Conselho de 

Ministros em Belém, presidido por 

Spínola,] enfrentei o general, dizen-

do‐lhe que comprometera já a minha 

palavra quando anunciara ao mundo 

que iríamos descolonizar seriamente 

e que o primeiro passo seria dado na 

Guiné. Perante a desautorização que 

Spínola queria infligir‐me, não teria 

outro remédio senão demitir‐me do 

governo. Fiquei tanto mais chocado 

quanto encontrei muito pouco eco 

no Conselho de Ministros. Recordo‐

Mário Soares e a independência de Moçambique
me mesmo de ter ouvido o próprio 

Cunhal (Partido Comunista Portu-

guês) dizer que era “prematuro” falar 

em independência da Guiné (…) e 

que se deveria avançar, com prudên-

cia, na questão da descolonização! 

Álvaro Cunhal queria tudo menos 

que fosse eu a realizar a descoloniza-

ção. 

Estava em causa optar entre fazer en-

trar automaticamente os territórios 

colonizados num processo de inde-

pendência ou proceder antes à sua 

autodeterminação através de um re-

ferendo junto das populações sobre o 

modelo de governação que escolhiam 

(princípio advogado pelas Nações 

Unidas nos territórios por descolo-

nizar). O então assessor diplomático 

de Spínola explicará que a linha de 

fractura entre Belém (Presidência) 

e as Necessidades (MNE) passava 

precisamente por aí: «Mário Soares 

sempre defendeu a independência, 

Spínola sempre defendeu que isso 

era uma solução neocolonial, já que 

impunha aos africanos um ponto de 

vista que eles podiam não querer. O 

general tinha a experiência da Gui-

né. Portanto, achava que devia haver 

autodeterminação – que podia ou 

não conduzir à independência –, mas 

não independência. A divergência era 

essa: cada um dizia uma coisa dife-

rente.»

O processo moçambicano
Tudo indicava que o processo de ne-

gociação do cessar‐fogo com a Freli-

mo – o movimento nacionalista que 

há uma década combatia em Mo-

çambique –, marcado para Lusaka a 

6 de Junho, sob os auspícios do presi-

dente zambiano Kenneth Kaunda, e 

no qual Soares chefiava de novo a de-

legação portuguesa, iria ser uma cópia 

a papel químico do que se passara em 

Dakar com o PAIGC. Para mais, o 

presidente resolvera enviar outro «vi-

gilante» do ministro: o major Otelo 

Saraiva de Carvalho, que fora o co-

mandante operacional dos golpistas 

no 25 de Abril. «O general Spínola 

conhecia Otelo melhor do que co-

nhecia Mário Soares, dos tempos da 

Guiné, onde ele era oficial da propa-

ganda – o Departamento de Acção 

Psicológica.»

Mas Soares salientará a existência 

de uma nuance, já que a escolha não 

teria sido do presidente: «Foi na pró-

pria manhã da minha partida que o 

general Spínola me preveniu, pelo 

telefone de Estado, que – na sua 

expressão – “os rapazes da [Comis-

são] Coordenadora [do MFA]” lhe 

tinham sugerido que o major Sarai-

va de Carvalho me acompanhasse a 

Lusaka. Comunicava‐me que achara 

bem e que Otelo me apareceria no 

aeroporto. Por estranho que […] pa-

reça, nessa altura não sabia quem era 

Otelo Saraiva de Carvalho! Pedi ao 

meu chefe de gabinete, Victor Cunha 

Rego, que se informasse. Assim fez. 

Já no aeroporto, disse‐me que Otelo 

era um elemento muito importante 

do MFA.»

Saraiva de Carvalho descreverá uma 

missão em tudo semelhante à dos 

anteriores acompanhantes de Soares: 

«Fui chamado de véspera, não sabia 

nada. O Spínola disse‐me: “Você 

vai vigiar esse gajo, que eu não te-

nho confiança nenhuma nele. O que 

é preciso é que traga de lá o cessar‐

fogo.” Lembro‐me de que na escala 

no aeroporto de Nairobi o Mário So-

ares tirou os sapatos e usou o casaco a 

fazer de almofada.»

O abraço de Lusaka
Soares falará de uma amizade cons-

truída com Saraiva de Carvalho du-

rante a longa viagem até Lusaka. Aí 

veio o momento do encontro com a 

delegação da Frelimo, chefiada pelo 

seu líder, Samora Machel. O major 

descreverá o cenário: «Era uma sala 

monstra, estreita mas comprida. Ao 

fundo da mesa, enorme, estava Kaun-

da. De um lado, eu, o Mário Soares 

e o Manuel Sá Machado [diploma-

ta, assessor principal do ministro]. À 

nossa frente, havia umas portas de 

correr, que Kaunda dá ordem para 

serem abertas, e surgem os nove ele-

mentos da delegação da Frelimo, que 

se postam desse lado da mesa.»

Relatará Soares que o presidente 

zambiano estabelecera antes rígidas 

regras protocolares para o momento: 

«O Kaunda, num estilo absolutamen-

te britânico, dissera: “Vocês [os che-

fes de delegação] fazem uma vénia os 

dois, param, fica cada um no seu lugar 

e eu profiro o meu discurso. Eu cha-

mo‐vos e vocês cumprimentam‐se.” 

E eu pensei: “Mas que raio de pro-

tocolo.”» Só que as instruções foram 

subvertidas.

[Lembra Soares]: «Olhei para o Sa-

mora, que eu não conhecia, ele emitiu 

uma enorme gargalhada, avançámos 

um para o outro e demos um grande 

abraço. Houve uma salva de palmas 

bestial. O Kaunda nem fez o discur-

so.»

Almeida Santos garantirá ter‐se con-

tado entre os que defenderam a opor-

tunidade do gesto, então espontâneo 

e irreflectido na aparência, mas que 

Soares justificaria a posteriori: «Foi 

um sinal de fraternidade e de vonta-

de de paz entre os povos que tinham 

lutado, cada um a seu modo, contra o 

fascismo e o colonialismo das ditadu-

ras salazarista e caetanista. (…) Esse 

“abraço” de Lusaka ajudou a preservar 

o bom entendimento, para o futuro, 

dos dois povos. Foi esse o seu signifi-

cado simbólico.»

O inesperado instante, que ficou co-

nhecido como «o abraço de Lusaka», 

seria visto com enorme controvérsia, 

como registou Almeida Santos: «A 

televisão deu‐nos a ver, não o “aperto 

de mão” que eu havia imaginado, mas 

um espontâneo abraço, com palmada 

nas costas e tudo, entre Mário Soares 

e Samora Machel, que a um só tem-

po desfeiteou o protocolo, esqueceu 

o conflito militar ainda em curso e, 

segundo alguns, as próprias conve-

niências. Dividiram‐se as opiniões 

entre os que o acharam excessivo e 

inoportuno e os que o julgaram pre-

monitório.» […]

Otelo
Apesar da carga da imagem, se al-

guém na delegação portuguesa que-

brou a disciplina negocial desenhada 

em Lisboa não foi o ministro, como 

narrará o próprio: «Quem dirigia a 

conferência do lado da Frelimo era o 

[ Joaquim] Chissano [futuro primei-

ro‐ministro do governo transitório 

e depois ministro dos Negócios Es-

trangeiros e presidente de Moçambi-

que]. O Samora só lá ia de tempos a 

tempos, mas tinha a palavra decisiva. 

A Frelimo só queria assinar o cessar‐

fogo contra o seu reconhecimento 

como único interlocutor e a aceitação 

do princípio da independência. Mas, 

de acordo com as instruções de Spí-

nola, eu dizia que primeiro devíamos 

acordar o cessar‐fogo. Então o Otelo 

disse ao Samora: “Você tem toda a ra-

zão.” E para mim: “O senhor doutor 

não pode insistir mais nisso, porque a 

guerra está perdida.” Peço a interrup-

ção da reunião, venho cá para fora e 

ralho com ele.»

Saraiva de Carvalho confirmará, ao 

mínimo pormenor, esta versão dos 

factos: «O Mário Soares só queria 

o cessar‐fogo, cumprindo rigorosa-

mente o que o general Spínola tinha 

dito. Mas o Samora queria garantias 

prévias do novo poder político em 

Portugal, desde o reconhecimento da 

Frelimo como legítimo representante 

do povo moçambicano como o direi-

to à independência e a transferência 

do poder. “Nós sabemos do estado 

anímico das vossas tropas”, dizia ele. 

“Estamos preparados para décadas de 

luta.” Eu, perante o impasse, peço a 

palavra: “Estou aqui como represen-

tante do MFA. A delegação de Mo-

çambique, a Frelimo e Samora Ma-

chel têm toda a razão. Se eu estivesse 

no seu lugar faria o mesmo. Têm todo 

o direito à independência, que faz 

parte do programa do MFA: autode-

terminação que pode levar à indepen-

dência.” O Mário Soares pede logo a 

interrupção: “Você coloca‐me numa 

posição tramada. O cessar‐fogo é 

a determinação do Spínola.” E eu: 

“Mário Soares, eu estou aqui a repre-

sentar o MFA. Assumo em Lisboa 

toda a responsabilidade.”»

Spínola furioso
Prosseguirá Soares o seu relato: «Ver-

berei a posição de Otelo e ameacei‐o 

de, ali mesmo, abandonar as negocia-

ções. Deu‐me razão e desculpou‐se, 

embora insistindo que a situação no 

terreno, por ele descrita, era verda-

deira. Voltámos à sala. As negocia-

ções prosseguiram, mas nenhuma das 

partes cedeu. Ficámos por aí e regres-

sámos a Portugal [após Otelo, sem a 

presença de Soares, se ter encontrado 

ainda na capital zambiana com uma 

delegação do MPLA, chefiada por 

Henrique “Iko” Carreira, futuro mi-

nistro angolano da Defesa]. O mais 

curioso é que, quando chegámos a 

Lisboa, tínhamos um carro à nossa 

espera para nos conduzir diretamen-

te a Belém. Spínola recebeu‐nos, aos 

dois, de imediato. Descrevi‐lhe o im-

passe a que tínhamos chegado, omi-

tindo a intervenção de Otelo. Spínola 

perscrutava‐me com o olhar, descon-

fiado.»

O presidente intuiu, com efeito, uma 

lacuna na narrativa do ministro: «O 

Spínola, que tinha enviado o Otelo, 

pensava que eu não falava verdade. 

“Foi só isso?”, perguntou. E o Otelo: 

“Não, senhor general, há uma coisa 

que o doutor Mário Soares não dis-

se.” O general olha para mim com 

um olhar de quem me queria matar. 

O Otelo continua: “Ele não disse que 

eu disse que a guerra estava perdida.” 

O Spínola fica de cabeça perdida, 

chama traidor a Otelo.» De novo a 

memória de Otelo encaixará com 

a de Soares: «O Spínola perguntou: 

“Então, trazem o cessar‐fogo?” E eu 

respondi: “Não, foi exigido isto pela 

Frelimo e eu dei‐lhes toda a razão.” 

Ficou lixado, fez‐me logo ameaças. 

Acrescentei: “Mário Soares cumpriu 

as suas indicações, mas não têm cabi-

mento.” E o general: “Não aceito isso, 

vou encontrar‐me com o Nixon nos 

Açores e vão ver como é: tropas ame-

ricanas em Moçambique.”»

Depois desta «diatribe, aos gritos, 

incontrolável», durante a qual «Ote-

lo permaneceu impávido», contará 

Soares que o presidente mandou sair 

os dois do gabinete, e já no exterior 

o major ter‐lhe‐á dito: «Senhor dou-

tor, não ligue ao que diz o velho, que 

ele já não manda nada.» Ou, segundo 

outra versão sua: «O general julga que 

tem mais força do que efectivamente 

tem.»

Talvez só naquele momento o líder 

socialista tenha compreendido que o 

verdadeiro poder revolucionário não 

residia em Belém mas na Comissão 

Coordenadora (CC) do MFA, onde 

estavam os responsáveis pela prepa-

ração e execução da rotura operada 

a 25 de Abril pela força das armas. 

Nela, era Melo Antunes, encarregado 

de acompanhar a descolonização, o 

cérebro por detrás das posições pró‐

independentistas que então o MFA 

começava a adoptar, encurralando o 

presidente num beco com cada vez 

menor margem de manobra. […]

Palma Carlos (PM do Governo Pro-

visório), por outro lado, terá visto So-

ares, nessa fase inicial, mais próximo 

de Melo Antunes do que de Spínola: 

«Sabíamos lá o que estava a nego-

ciar‐se! Soares era o cabeça das ne-

gociações. Eu recomendava a Spínola 

que se apoiasse na Lei Constitucio-

nal, que dava ao presidente da Repú-

blica a direcção da política externa 

portuguesa. E ele estava de acordo 

comigo, quando eu lhe dizia: “Olhe 

que o fim da guerra é político. Não se 

trata da entrega pura e simples. Têm 

de ser feitas negociações com vista à 

autodeterminação. Há que encarar 

a hipótese de uma consulta popular 

para esse efeito.” Mário Soares não 

queria saber disso. Tinha o apoio de 

Melo Antunes, nestas soluções radi-

cais extremas.» […]

Soares defende-se
Seja como for, iniciadas as primei-

ras negociações, Soares deixará de 

acompanhar com tanta intensidade 

o processo africano, que passará para 

as mãos de Almeida Santos e, so-

bretudo, do próprio Melo Antunes, 

promovido a 18 de Julho a ministro 

de Estado sem pasta com compe-

tências para a descolonização. Na 

aparência, o ministro dos Negócios 

Estrangeiros não atribuirá na altura 

grande importância ao facto, sendo 

que lhe interessavam mais a definição 

das grandes linhas de acção (estabe-

lecidas no arranque dos contactos) 

do que as maçadoras minudências 

dos textos de acordo, discutidos à 

mesa de negociações até ao porme-

nor de cada vírgula. Essa era antes a 

função de Almeida Santos, que não 

desmentirá ter sido ele o «arguente» 

nas conversas com os nacionalistas 

africanos, enquanto Soares «era o ho-

mem da grande política, dos contac-

tos internacionais». Quanto ao poder 

de Melo Antunes, Soares aceitou‐o 

como natural: «Melo Antunes (…) 

era o representante do MFA, o verda-

deiro detentor de toda a legitimidade. 

Afinal, nós éramos ministros porquê? 

Porque houvera uma revolução que 

tinha querido partilhar o poder po-

lítico com alguns civis, é bom não o 

esquecer.»

Com a aprovação pelo Conselho de 

Estado, a 27 de Julho, da Lei 7/74, 

reconhecendo o direito das colónias 

portuguesas à autodeterminação e à 

independência, Spínola cedia por fim 

à pressão do MFA – a partir de então 

a força dominante na orientação de 

Lisboa sobre o processo descoloni-

zador. Soares ainda irá a Dar‐es‐Sa-

laam a 16 de Agosto, chefiando uma 

delegação com o ministro de Estado 

e com Almeida Santos (que «foi já, 

praticamente, dirigida por Melo An-

tunes»), para prosseguir as reuniões 

com a Frelimo, de novo a Argel dez 

dias mais tarde, para assinar com o 

PAIGC o reconhecimento da inde-

pendência da Guiné, e outra vez a 

Lusaka, a 7 de Setembro (também 

com os mesmos acompanhantes), 

para acordar com Machel o cessar‐

fogo e a data da independência de 

Moçambique (desencadeando‐se 

nesse dia uma revolta de colonos no 

território, em protesto contra os acor-

dos, que se saldará em 100 mortos e 

250 feridos), mas admitirá não ter já 

então mão na evolução dos aconteci-

mentos: «Eu pensava ainda ser possí-

vel avançar, gradualmente, por fases, 

diferenciando as colónias consoante 

as situações no terreno, e envolver 

nos processos as populações através 

de personalidades representativas, 

negras, mestiças e mesmo brancas. 

(…) Teríamos desejado que houvesse 

maior gradualismo (…), uma maior 

busca de consensualidade, menos 

unilateralidade. Mas, nessa altura, o 

MFA – que se considerava ele próprio 

um movimento de libertação de Por-

tugal – sentia‐se a falar com os seus 

homólogos de libertação de Angola 

e de Moçambique. E, naturalmen-

te, privilegiava‐os em absoluto. (…) 

Foram os militares de Abril, oposi-

tores de Spínola e mais próximos d[o 

general Francisco da] Costa Gomes 

[vice‐presidente da JSN, tido como 

mais identificado com a liderança do 

MFA], que, finalmente, conduziram 

a política de descolonização levada a 

cabo por Portugal nas suas fases mais 

decisivas. 

Em rigor, não era esta, porém, a pers-

pectiva que Soares apresentava no 

rescaldo do processo de descoloni-

zação, em 1976, a propósito do caso 

moçambicano: «O principal é saber se 

tínhamos alguma outra saída. Parti-

mos de um dado de facto indiscutível: 

o exército português estava vencido 

no campo de batalha e desmoraliza-

do. Seria possível, como preconizava 

Spínola, adoptar um procedimento 

soi disant democrático: “Um homem, 

um voto?” Era ignorar a realidade 

africana: provocar, em Moçambique, 

uma guerra civil desastrosa, inventan-

do formações políticas para afrontar 

a Frelimo, único movimento repre-

sentativo; empenhar de novo e ine-

lutavelmente o Exército português na 

guerra e preparar uma derrota mais 

desgastante ainda. Não, não havia 

outra escolha senão a de negociar, nas 

melhores condições possíveis, com a 

Frelimo.» […]

Melo Antunes e a Frelimo
Palma Carlos relatará por sua vez: 

«Contou‐me Spínola que, quando 

regressaram de Lusaka – onde se re-

alizou a última conferência relativa 

ao termo da guerra em Moçambique 

–, Mário Soares e Almeida Santos, 

que tinham ido com Melo Antunes, 

foram queixar‐se ao presidente da 

República, explicando que não ti-

nham sido ouvidos para coisa nenhu-

ma. Que tinha acontecido? Tinham 

aprazado a conferência onde iriam ser 

resolvidas, em definitivo, as condições 

em que se faria a paz naquela colónia. 

O encontro estava marcado para um 

determinado dia, de manhã, às tantas 

horas, num tal lugar. Eles, pontual-

mente, compareceram. Só que nem os 

da Frelimo nem Melo Antunes lá pu-

seram os pés. Receberam, por junto, 

Soares e Almeida Santos, indicação 

para regressarem à tarde. E, à tarde, 

apareceu Melo Antunes, dizendo que 

já se resolvera tudo durante a manhã. 

Só faltava assinar o acordo… Ele, 

Melo Antunes, decidira tudo sozi-

nho com a Frelimo. Soares e Almeida 

Santos estavam numa fúria. Spínola 

só bradava: “Se apanho Melo Antu-

nes, mando‐o fuzilar aqui mesmo, no 

Palácio de Belém.”»

Sobre a polémica, que apenas emer-

giria décadas mais tarde, Melo An-

tunes viria a expor uma interpretação 

algo distinta, embora coincidente no 

essencial: «Não tenho quaisquer dú-

vidas em afirmar que foram razões de 

política interna, que têm que ver com 

os ataques de que o próprio Mário 

Soares foi alvo, relativamente ao pa-

pel que teria assumido como desco-

lonizador, que o levaram a branquear 

um pouco a sua imagem de intransi-

gente defensor de princípios que ele 

próprio sempre proclamara. Para po-

der prosseguir a sua carreira política, 

tentou dar a ideia de que teria sido 

ultrapassado por mim e pelos meus 

colaboradores mais próximos. Claro 

está que confirmo que o processo de 

descolonização de Moçambique co-

meçou nessa reunião de Dar‐es‐Sa-

laam [em que Melo Antunes falou a 

sós com a Frelimo, após o «abraço de 

Lusaka»], seguida de uma outra em 

que já vai uma delegação chefiada 

por mim e em que participam Má-

rio Soares, Almeida Santos e vários 

outros elementos. E penso que tam-

bém haverá, por parte de Soares, uma 

certa mágoa pelo facto de, sendo ele 

ministro dos Negócios Estrangeiros, 

ter sido, do seu ponto de vista, su-

balternizado, visto que era eu quem 

chefiava a delegação. Naturalmente 

que, nas condições da época, não só 

pelo facto de ser o elemento da con-

fiança do MFA, mas também como 

ministro de Estado, eu seria o chefe 

natural da delegação. Portanto, de 

facto, as negociações que foram con-

duzidas em Dar‐es‐Salaam, mais a 

parte final dessas mesmas negocia-

ções e o acordo que acabou por ser 

assinado em Lusaka, a 7 de Setembro 

de 1974, tiveram, obviamente, a mar-

ca das concepções que eu defendia e 

da orientação que imprimi, coisa [de] 

que, penso, o Mário Soares não teria 

gostado muito. E acabou, infeliz-

mente, por acolher, ele próprio, certas 

insinuações e, em alguns casos, acu-

sações directas feitas pelo próprio ge-

neral Spínola contra mim no sentido 

de que, no fundo, eu era um traidor à 

pátria, isto é, estava pura e simples-

mente a entregar Moçambique.»

E, no entanto, para a opinião públi-

ca portuguesa – muito por causa do 

clamor da população branca das coló-

nias, que então se sentiu abandonada 

por Lisboa –, Mário Soares passaria à 

História como um dos principais res-

ponsáveis pela descolonização. Pro-

cesso que, apesar das divergências que 

possa ter então tido com o MFA, ele 

no essencial sempre defenderá, não se 

afastando muito das expressões «des-

colonização exemplar» ou «incontes-

tável sucesso» que os detractores não 

mais se cansarão de lhe atribuir. No 

essencial, porque – alegará – quando 

se deu o 25 de Abril já nada havia a 

fazer perante a degradação das condi-

ções em África, da responsabilidade 

do anterior regime, incapaz de pôr 

termo a 13 anos de guerra: «Salazar 

é que é responsável. E culpam‐me a 

mim por fazermos a paz?»”

 O aperto de mão entre Samora Machel e Mário Soares, em Lusaka
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A Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mon-
dlane torna público que estão abertas candidaturas aos 
Mestrados Académicos referentes ao ano lectivo de 2017  
nos seguintes cursos: 
I. MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO 
II. MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO CURRICU-
LAR E INSTRUCIONAL
III. MESTRADO EM EDUCAÇÃO DE ADULTOS
IV. MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NATU-
RAIS E MATEMÁTICA

Podem candidatar-se a estes Mestrados professores, gesto-
res e especialistas nas áreas de administração educacional, 

-
-

ciatura ou equivalente. 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 
Os cursos de Mestrado têm a duração de quatro semestres 
lectivos, três dos quais para aulas e um para a elaboração 
da dissertação.
Apenas o estudante que obtiver média igual ou superior a 

-
rar a dissertação de Mestrado.
O calendário das aulas obedece ao calendário académico 
da UEM. As aulas decorrem das 16:00 às 20:00 horas. 

VAGAS 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
Os candidatos devem produzir e submeter um projecto de 
pesquisa sobre um tema da área a que se candidatam. Caso 
se considere necessário, os candidatos poderão ser subme-
tidos a uma entrevista. 
São critérios cumulativos de selecção: 

-
lente); 

-
cenciatura ou grau equivalente; 
- Curriculum vitae; 
- Equidade regional e de género; 

- Resultados da avaliação do projecto de pesquisa e ou da 
entrevista e da análise dos documentos entregues no acto 
de candidatura. 

PROCESSO DE CANDIDATURA 
-

mz). 

deverão dar entrada no Registo Académico da Faculda-
de de Educação, de 09 a 31 de Janeiro de 2017, das 8:30 às 
16:00horas. 

seguintes documentos: 
-

tura ou grau equivalente; 
- Curriculum Vitae; 
- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE; 
- Carta endereçada ao Director da Faculdade, indicando a 
área de especialização que pretende seguir e disponibilida-

- Duas cartas de recomendação; 
- Projecto de pesquisa sobre um tema da área a que se can-
didata, de acordo com a estrutura fornecida pelo Registo 
Académico da Faculdade de Educação; 

a efectuar na conta Nº 67992830 – BIM, Titular- UEM-FA-
CED-MESTRADOS; 
- Carta de autorização da entidade empregadora, para can-
didatos trabalhadores. 

MATRÍCULAS 

anunciado pela Direcção do Registo Académico da UEM. 

Académico da UEM, os candidatos admitidos deverão 
apresentar: 
- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE; 
- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Cé-
dula Pessoal; 

INSCRIÇÕES E PROPINAS 
-

démico da FACED, estando sujeito ao pagamento de: 
- Taxa de Inscrição, no valor de 7.200,00Mt, paga uma única 
vez no acto de Inscrição, a depositar na conta nº 67992830 – 
BIM, Titular – UEM-FACED-MESTRADOS; 
- Propina de frequência no valor de 7.200,00/mês, paga 

-
rante 22 meses.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

no Registo Académico da Faculdade de Educação, rés-do-
-chão pelos seguintes endereços: 
Campus Universitário, UEM – Maputo 

Email: facedregistoacademico@gmail.com

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
MESTRADOS ACADÉMICOS EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

EDITAL
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CartoonEDITORIAL

Em Junho de 2004, desloquei-

-me à Nicarágua à procura 

de histórias que resgatassem 

os restos do Sandinismo. 

Passavam então 25 anos sobre ‘La 

Revolución’ que havia apeado do 

poder uma das mais longas ditadu-

ras da América Central, encabeçada 

pela família Somoza. 

A Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, liderada por Daniel Or-

tega, estava na oposição desde 1990, 

ano em que uma histórica coligação 

de 14 partidos, a UNO (União 

Nacional da Oposição), a derrotou 

inesperadamente nas urnas.

Entrevistei dezenas de pessoas du-

rante aquele mês em que estive na 

Nicarágua. Entre os entrevistados, 

contou-se o comandante Tomas 

Borges, o único fundador ainda vivo 

da Frente Sandinista. 

Borges, de estrutura franzina, já na 

casa dos 70 e muitos, recebeu-me 

no seu gabinete. Envergando uma 

camiseta com a silhueta de Che 

Guevara, cumprimentou-me efu-

sivamente, naquele estilo informal 

dos revolucionários latino-america-

nos. Nas paredes, a ‘luta continuava’ 

ao rubro, com fotos de encontros 

com grandes revolucionários de 

tudo o mundo. Fidel, Raul, Che, Ho 

Chi Minh, Mao, Lumumba, Nkru-

mah, Chàvez e muitos outros. 

O comandante falou comigo com 

o mesmo entusiasmo com que se 

dirigia às massas naquela agitada 

década de 80, quando era Ministro 

da Defesa do governo Sandinista, 

nos anos em que a pequena e pau-

pérrima Nicarágua desafiava atre-

vidamente o poderio do gigante do 

Norte, liderado por Ronald Reagan. 

Por Mão Própria de Borges para Soares
Por João Vaz de Almada

Contou-me que chegou a ordenar 

a distribuição de milhares de armas 

pela população, à espera de uma 

invasão yankee que nunca chegou. 

De vez em quando, no calor da con-

versa, dava-me um pequeno soco na 

barriga, seguido de um sorriso. Eu 

retribuia, mas ficava, obviamente, 

pelo sorriso. 

Quando, já no final da conversa, se 

deu conta que o artigo era para o 

jornal ‘Expresso’ de Lisboa, inqui-

riu-me: 

- Vais estar com o Mário Soares? 

Eu disse-lhe que não era propria-

mente uma pessoa do meu círculo 

de amigos. Borges, nem quis ouvir 

a resposta. Sacou de uma caneta e, 

sobre um papel timbrado com o seu 

nome, começou a escrever. No final, 

depois de rabiscar “un caluroso sa-

ludo”, explicou: 

- Há uns anos tirámos uma foto-

grafia juntos. Este bilhete é para lhe 

pedir uma cópia dessa foto para eu 

colocar aqui na parede.

Disse-lhe que ficasse descansado 

que eu seria um bom correio. 

E assim fiz. Passado uns meses, li 

no jornal que Soares iria estar, em 

determinado dia, na sua Fundação 

para o lançamento de um livro. Era 

a melhor ocasião para lhe fazer che-

gar a encomenda de Borges. 

No dia agendado desloquei-me à 

Fundação. Abeirei-me de Soares e, 

rompendo por entre um cacho que 

gente que o rodeava, disse: 

- Senhor Dr. tenho uma carta para 

lhe entregar. 

Soares, interrompendo a conversa, 

lançou-me um olhar espantado e 

perguntou: 

– De quem? 

– Do comandante Tomas Borges, 

da Nicarágua. Pede-lhe uma foto 

que tirou consigo há uns anos – es-

clareci.  

E ele: 

– Oh! O Borges é um castiço! 

Agradeceu-me e chamou a secretá-

ria, dizendo: 

– Dê, se faz favor, sequência a este 

pedido do Comandante Borges. 

Borges morreu há mais de quatro 

anos, mas acredito que tenha rece-

bido a encomenda.   

O 
tic-tac do relógio abate-se brutal sobre a nuca do presidente 

Nyusi como se à beira do cadafalso se encontrasse. Passados dois 

anos de governação, há muito acabou o estado de graça e a actual 

trégua – embora possa ter vindo para ficar – para já, é apenas um 

balão de oxigénio numa administração a braços com inúmeros problemas.

Comecemos de início e o início não é o discurso esperança de 15 de 

Janeiro de 2015. Filipe Nyusi é um presidente de compromissos de uma 

Frelimo fracturada, anestesiada por 10 anos de gestão autocrática, con-

frontada com o fenómeno geracional e com o cisma dos equilíbrios re-

gionais.

Neste parto difícil, Nyusi, claramente saiu melhor que a melhor das ex-

pectativas e vaticínios. Tentou gerir, provavelmente com o melhor dos 

instintos tácticos a reconciliação nacional com a Renamo e Afonso 

Dhlakama, mas depois de dois auspiciosos frente-a-frente, caiu-lhe em 

cima a ala mais retrógrada do seu partido que percorreu o país denun-

ciando os perigos da abertura à oposição e às propostas de descentraliza-

ção. Dhlakama, o líder da oposição, sofreu dois atentados em território 

nacional, mas nunca teve uma palavra ou comentário de quem é o garante 

do Estado de Direito.

As mesmas armadilhas esperavam-no na tragicomédia das dívidas escon-

didas. Os doentios compromissos internos no seio da Frelimo enredaram 

Nyusi durante cinco meses e só em Setembro se decidiu finalmente por 

uma auditoria internacional independente ao escândalo das três empre-

sas securitárias montadas a partir de chorudos empréstimos comerciais 

ascendendo a dois mil milhões de dólares. Nyusi não foi o “cérebro” da 

operação, mas é hoje evidente que como ministro da Defesa do anterior 

governo estava a par de toda a operação.

Gerir um país na borrasca da crise económica, com doadores e institui-

ções de Bretton Woods de costas voltadas, míngua de investimento ex-

terno e preços de matérias-primas em baixa nos mercados internacionais, 

é assunto para homens de barba rija. Nyusi procurou dar resposta aos 

desafios, mas com a oposição interna que enfrenta, cada decisão tomada 

pareceu uma eternidade. Inexoravelmente, o relógio dos prazos nunca 

parou. Há um Congresso da Frelimo em Setembro e eleições nos próxi-

mos dois anos.

Nyusi tem de imperativamente melhorar o seu desempenho para ser o 

“candidato natural” em 2019.

Mas o jovem presidente, tem de enfrentar em simultâneo a oposição e o 

bloqueio quase permanente às suas ideias e planos. É natural que a oposi-

ção o pretenda derrubar. Mas é menos plausível, senão mesmo inaceitável 

que as forças de bloqueio à sua acção governativa venham mesmo do seu 

próprio partido. 

E essa é a grande lição que Nyusi tem de tirar de dois anos de dificuldades 

e boicotes. Se quer sobreviver politicamente, tem de resolver os principais 

desafios do país – a paz  e o restauro da credibilidade internacional – mos-

trando quem está ao leme da governação.

Depois há problemas de percurso. Claramente a equipa que o acompanha 

é uma verdadeira manta de retalhos e dá para ver pelas inúmeras mudan-

ças feitas, algumas mesmo contestadas e controversas como são os casos 

dos Recursos Minerais, da Educação e da Autoridade Tributária.

Outro problema de máquina é comunicacional. As mensagens do pre-

sidente não chegam, não passam e os esbirros do passado recente conti-

nuavam até há pouco a campear nas redes sociais e na comunicação do 

Estado, fazendo mais estragos entre as hostes governamentais do que 

propriamente entre a oposição.

Com o tic-tac nos ouvidos, Nyusi tem de fazer da trégua de 60 dias um 

cessar-fogo permanente, tem de encontrar caminhos básicos de entendi-

mento com a oposição, tem de resolver problemas de finanças e tesouraria 

para reestabelecer a confiança nos mercados, nos investidores internacio-

nais e nos doadores que têm um terço do Orçamento de Estado por sua 

conta. Tem de ter mão dura sobre as Forças de Defesa e Segurança para 

que baixem os índices de criminalidade, as redes criminosas e os infames 

esquadrões da morte que abatem as suas vítimas, habitualmente ao cair 

da noite.

Finalmente, tem de ter flexibilidade para encontrar o que melhor se co-

aduna com interesse nacional e partir para negociações económicas que 

se traduzam em riqueza e melhorias para o país e para os moçambicanos.

Os dois anos perdidos são um mau presságio.

Mas se a trégua puder ser usada como talismã, outro galo cantará em 

2019.

Para isso terá de com modéstia escrever no espelho que o enfrenta todas 

as manhãs:

Não desiludir o povo! 

Nyusi: Perdido em combate

Comandante Tomas Borges Mário Soares
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Somos, todos nós, mes-

mo aqueles que se con-

sideram severos críticos 

do senso comum, fre-

guezes permanentes das ideias 

fast-food do tipo genético.

Por exemplo, a concepção de 

existem pensamentos ab initio, 

próprios de certos grupos, de 

certas etnias, de certas comuni-

dades, de certos povos, continua, 

hoje ainda, muito viva. 

Porém, não existem pensamen-

tos puros que nasçam conosco, 

não existem pensamentos em si, 

não existem pensamentos mais 

ou menos pobres geneticamente 

estabelecidos. 

O risco
Os nossos pensamentos, os 

pensamentos sociais, os pen-

samentos colectivamente 

produzidos, estruturados e 

reproduzidos, não são diferen-

tes porque à partida uns são 

mais inteligentes ou capazes 

do que outros, mas são dife-

rentes porque são diferentes 

as condições sociais nas quais 

vivemos. 

Daí o risco de procurarmos 

nas diferenças culturais em si 

- no respeito ou no ódio por 

um Outro apenas cultural-

mente encarado - o coração 

das desigualdades sociais.

O 
Instituto Nacional 

de Estatística (INE) 

realizou, em todo o 

território nacional, o 

Inquérito ao Orçamento Fa-

miliar 2014/15 (IOF 2014/15). 

Aplicado de 6 em 6 anos (em 

1996, 2003, 2008 e 2014), o 

IOF constitui uma pesquisa aos 

agregados familiares, por amos-

tragem, recolhendo um conjun-

to de informações relacionadas 

com a força de trabalho, com 

o rendimento e consumo, com 

o acesso à saúde e educação e 

a diversos bens duráveis, entre 

outros indicadores relacionados 

com o bem-estar.

Os resultados do IOF fornecem 

informação indispensável para o 

acompanhamento da evolução 

das condições de vida da popu-

lação que reside no território na-

cional e servem de suporte para 

a formulação de políticas e pro-

gramas sectoriais do Governo, 

do sector privado e da sociedade 

civil moçambicana em geral. 

Diminuição de que 
pobreza?
Os resultados demonstram uma 

tendência de redução da taxa de 

analfabetismo, diminuindo de 

49,9% em 2008/9, para 44,9% 

em 2014/5. A percentagem de 

agregados com acesso à fonte 

melhorada da água para beber 

aumentou de 40,5% para 50,9% 

e o acesso à energia eléctrica de 

13,9% para 24,8%. A população 

com acesso a saneamento seguro 

(retrete ligada à fossa séptica ou 

latrina melhorada) aumentou de 

16% para 26,9%. Por outro lado, 

assistiu-se a um alargamento da 

utilização de materiais conven-

cionais na cobertura das habita-

ções (de 26,1% para 35%), assim 

como um crescimento geral ao 

nível da posse de bens duráveis, 

como telemóveis (de 23,5% para 

55,8% dos agregados familiares), 

congeladores (3,3% para 12,9%) 

ou motorizadas (3,6 para 8,1).

No relatório final do IOF 

2014/16 procurou-se definir 

uma linha de pobreza a partir da 

capacidade de acesso a um ca-

baz alimentar de 2.150 calorias 

por pessoa e por dia. Os bens 

de consumo e o respectivo valor 

foram identificados a partir dos 

diferentes hábitos alimentares 

existentes em cada região, assim 

como dos preços locais desses 

produtos, tendo neste cenário 

sido definidos 13 valores de li-

nhas de pobreza, num valor mé-

dio nacional de 30 meticais/dia.

Menos pobreza e mais pobres? reflexões 
sobre o IOF 2014/51

João Feijó e João Mosca

Com este método de cálculo 

constatou-se uma diminuição 

da taxa de pobreza, tendo o valor 

oscilado de 54,7% em 2008 para 

46,1% em 2014, particularmen-

te nas Províncias de Maputo 

Cidade e de Maputo Província 

e, mais ligeiramente, nas provín-

cias do Centro do país. Paralela-

mente, registou-se um aumento 

dos índices de pobreza em Nias-

sa, Cabo Delgado e Nampula.

Importa, contudo, realizar um 

conjunto de quatro considera-

ções:

-

breza pode ser considerado 

lento. Em termos percen-

tuais, o decréscimo de cerca 

de 6% da pobreza num perí-

odo de 12 anos (entre 2002 

e 2014), traduz-se numa 

diminuição média anual da 

pobreza de 0,5%. Neste rit-

mo, seriam necessários apro-

ximadamente mais 100 anos 

para acabar com a pobreza 

em Moçambique. 

vive numa situação social-

mente instável. Os resulta-

dos demonstram que o 3º 

e 4º quintil da população 

(portanto, aproximadamente 

40% dos moçambicanos) en-

contram-se muito próximos 

da linha de pobreza defini-

da, pelo que se apresentam 

particularmente vulneráveis 

a pequenos efeitos externos, 

como maus anos agrícolas, 

oscilação dos preços das ma-

térias-primas, (des)valoriza-

ção monetária, entre outros. 

Assim sendo, só o último 

quintil (20% da população 

com maiores rendimentos) 

possui estabilidade nos ní-

veis e modos de vida que 

possuem.

-

breza apresentados afastam-

-se consideravelmente da 

linha de pobreza definida 

pelo Banco Mundial, de 1,25 

USD/dia que, à taxa de câm-

bio de 30 de Junho de 2015 

(1 USD = 38,1 MZM), re-

presentava 47,6 meticais. 

Para Nampula, Sofala e 

Zambézia rurais (onde vive 

aproximadamente metade da 

população nacional) a linha 

de pobreza equivaleria a meio 

dólar por dia, significando, 

por isso, menos de meta-

de do valor definido pelo 

Banco Mundial. Para além 

de dificultar a comparação 

internacional, este método 

traduz-se num nivelamen-

to por baixo na avaliação da 

pobreza nacional, o que pode 

esconder motivações políti-

cas, de camuflagem da real 

situação da pobreza no país. 

Se considerarmos a linha de 

pobreza definida pelo Ban-

co Mundial, constataríamos 

que, exceptuando o extremo 

Sul de Moçambique (Ma-

puto Cidade e Maputo Pro-

víncia), em todas as restantes 

províncias do país apresen-

tam-se valores de receitas 

médias diárias inferiores a 

1,25 USD, particularmente 

em Nampula (0,48USD) e 

Zambézia (0,51 USD) que, 

em conjunto, representam 

cerca de 40% da população 

de Moçambique.

IOF referem-se ao ano de 

2015, portanto a um cená-

rio macroeconómico bem 

distinto do actual. Os dados 

sugerem que, se se conside-

rarem os efeitos da desva-

lorização do metical sobre 

os preços e se for adoptado 

o actual critério de linha de 

pobreza do Banco Mun-

dial (1,9 USD/ dia), 80% 

dos moçambicanos seriam 

considerados pobres. Urge a 

realização de uma actualiza-

ção dos preços dos produtos, 

assim como dos cabazes de 

bens essenciais, de forma a 

definir a actual linha de po-

breza.

Mais pobres, mais assime-
trias sociais
Se os níveis de pobreza de con-

sumo tendem a apresentar, em 

termos percentuais, uma ligeira 

diminuição, assiste-se a um au-

mento de cerca de 700 mil mo-

çambicanos pobres entre 2008 e 

2014. Isto significa que as dinâ-

micas de desenvolvimento não 

têm sido capazes de absorver o 

crescimento demográfico.

Para além do aumento absoluto 

do número de pobres, assiste-se 

a um agravamento das desigual-

dades sociais, particularmente 

nos meios urbanos. Em termos 

absolutos assiste-se a uma forte 

assimetria entre os rendimentos. 

Os indivíduos que compõem os 

20% da população mais pobre 

(1º quintil) realizam um gas-

to médio mensal per capita de 

427 meticais, enquanto os 20% 

da população com despesa mais 

elevada (5º quintil) despende, 

em média, 5.812 meticais per 

capita mensais, valor claramen-

te superior à média nacional 

(1.406 meticais per capita). A 

população do 5º quintil gasta, 

em média, 12,9 vezes mais que 

a do primeiro quintil, quando 

em 2008/9 essa diferença era de 

apenas 6,5.

As assimetrias são particular-

mente observáveis a nível es-

pacial, particularmente entre 

as zonas urbanas e rurais, entre 

as províncias do Norte e as do 

Sul do País, e no seio dos gran-

des centros urbanos. A despe-

sa mensal per capita, a preços 

constantes, foi particularmente 

maior nas zonas urbanas (1.692 

meticais, o que representa um 

aumento de 49% relativamente 

ao inquérito de 2008), do que 

nas zonas rurais (685 meticais, 

constituindo um aumento de 

26,7%). 

Que modelo de 
desenvolvimento?
A concentração do grande in-

vestimento em torno de Maputo 

e em zonas de implementação 

da indústria extractiva, de infra-

-estruturas e do agro-negócio 

(como na província e cidade de 

Maputo, no eixo Tete-Moatize 

ou nos corredores de Nacala e 

da Beira), teve impacto no au-

mento do rendimento médio de 

famílias urbanas. A aposta nos 

grandes investimentos, pouco 

criadores de emprego, espacial e 

sectorialmente concentrados, se-

cundarizou o desenvolvimento 

do meio rural, da pequena agri-

cultura e da produção alimen-

tar em particular, contribuindo, 

desta forma, para o aumento da 

pobreza no meio rural e das as-

simetrias entre províncias, entre 

o meio rural e as cidades. Este 

modelo possui políticas inqui-

nadas, em benefício dos centros 

urbanos (políticas de urban bias) 

e provoca movimentos migrató-

rios para os centros urbanos na 

procura de mais oportunidades 

de obtenção de renda.

Independentemente dos con-

textos, o modelo de crescimento 

em implementação é potencial-

mente gerador de pobreza e de 

desigualdades sociais e territo-

riais. A inversão destas dinâmi-

cas só resultará com reformas 

profundas no Estado, nas políti-

cas macroeconómicas e nas po-

líticas públicas. A agricultura e 

a produção alimentar são pilares 

fundamentais dessas reformas. 

Como mais de 90% da produção 

alimentar é realizada pelo sector 

familiar, não haverá redução sig-

nificativa da pobreza sem polí-

ticas específicas de aumento da 

produtividade e dos rendimen-

tos das famílias no meio rural.

  1Este texto resume o Destaque 

Rural Nº17, uma publicação 

do Observatório do Meio Rural 

(www.omrmz.org).
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Em Chicago, no dia 10 de Janei-

ro de 2017, Barack Obama fez 

o seu último discurso oficial 

como Presidente dos EUA. Um 

discurso que pareceu desafiar os próxi-

mos tempos de Donald Trump como 

seu sucessor na Casa Branca e que, 

entre os vários aspectos, fez referência 

à questão da democracia e ao facto de 

todos serem orgulhosamente cidadãos. 

Neste sentido, a “Nossa democracia 

precisa de vocês. Não apenas quando 

há uma eleição, mas durante toda a sua 

vida”. Esta lembra o nosso Moçambi-

que real, acontecendo o mesmo com 

uma outra passagem que refere que 

“A mudança apenas acontece quan-

do pessoas comuns se envolvem, se 

comprometem e se unem para exigi-

-la. Nossa democracia não irá funcio-

nar sem o senso de que todos tenham 

oportunidades”. Em Moçambique a 

De B. Obama a D. Trump
“democracia existe” quando há eleições e o 

exercício de cidadania precisa de consenso 

na sua interpretação.

Mais do que o discurso de Obama inte-

ressa-nos agora o de D. Trump, a 20 de 

Janeiro, que poderá clarificar a futura 

orientação dos EUA em termos de políti-

ca interna e externa. Há muita expectativa 

sobre a questão da tolerância religiosa, da 

migração, da manutenção ou não do ac-

tual figurino na diplomacia, no comércio 

internacional, entre outros. Como será 

vista a questão da “ingerência” ou “intro-

missão” dos EUA em países por eles tidos 

como estando a ameaçar a paz e segurança 

internacionais? Na Ásia, provavelmente, a 

lupa militar e/ou diplomática se oriente 

fortemente para a Coreia do Norte e Chi-

na. Curvar-se-ão estes diante do poderio 

militar e diplomático dos EUA? 

Sobre o “reinado de Obama”: o que África 

ganhou? Uns defendem não termos ganho 

praticamente nada que alterasse profun-

damente o modo de os africanos fazerem 

política ou mesmo de respeitar os valores 

da democracia. Este ponto de vista parece 

sugerir uma discussão entre estes críticos e 

a administração cessante sobre o conceito 

“ingerência”. Ou seja, deveria Obama ter 

metido pesadamente a sua mão nos assun-

tos internos dos países africanos ao pon-

to de pô-los na linha? Aqui voltamos ao 

próprio discurso de despedida de Obama 

que refere à questão do envolvimento de 

pessoas comuns na mudança de algo que 

as preocupa. O exercício de cidadania em 

África, particularmente na África subsa-

ariana, depende muito de como os diri-

gentes dos vários países interpretam este 

tipo de oportunidade democrática. Acei-

tar tal exercício pode significar, na óptica 

de muitas lideranças políticas, um elevado 

grau de fraqueza. Por isso, muitos conse-

guem aprimorar os métodos repressivos 

do colonizador em busca de reconheci-

mento e admiração cujo conteúdo é a 

criação de um estado de terror e medo 

permanente no seu povo. Os países 

mais pobres (justamente por esse fac-

to) não se coíbem de usar, por exemplo, 

numa manifestação pacífica, balas ver-

dadeiras para dispersar manifestantes a 

partir da lógica do temor pelo abate de 

um e outro. 

Cá entre nós: alguns, acomodados na 

sua profunda insanidade, esperavam que 

Obama não abandonasse o poder por se 

tratar de um afro-americano. R. Muga-

be (Zimbábuè), J. Kabila (RDC), Yahya 

Jammeh (Gâmbia), Teodoro Obiang 

N. Mbasogo (Guiné Equatorial) e tan-

tos outros, devem estar a questionar o 

ADN de Barack Obama. Tem mesmo 

aquele sangue africano?

Na minha meninice, não foi uma, 

nem duas vezes que testemunhei 

casos de violência contra mulhe-

res. 

Antónia (nome fictício), professora do 

ensino secundário, mulher esbelta, de 

sorriso afável, inspirando confiança a to-

dos que com ela privavam, sofreu violên-

cia doméstica. Apesar de ser uma mulher 

educada e que a tantos educou formal e 

informalmente, não tinha o direito de se 

sentar à mesa junto do seu esposo nas ho-

ras das refeições. Antónia tinha de comer 

na cozinha, cozinhar os melhores pratos 

para o seu marido e comer os restos, ou 

comer verduras, carapau frito, salada, pão 

acompanhado de várias chávenas de chá. 

Antónia não podia sequer atender chama-

das telefónicas no seu telemóvel porque o 

esposo não a permitia. 

Qualquer contacto com os seus estudan-

tes, colegas de profissão ou seus familiares 

devia ocorrer nas horas normais de expe-

diente, altura em que o cônjuge estava a 

trabalhar. Nunca compreendi porque ela 

se sujeitava àquela situação inaceitável. 

Para mim ela vivia um autêntico martí-

rio, no entanto nunca cogitou separar-se 

do esposo, alegadamente por ser o pai dos 

filhos.

Teresinha, nome que decidi atribuir à sua 

vizinha, é uma empresária reconhecida na 

praça pelo seu arrojado espírito empreen-

dedor. Teresinha cativa a simpatia de pes-

soas da Frelimo, Renamo e dos outros par-

tidos. Ela é uma mulher sensível, simples 

no modo de estar, apesar de economica-

mente poderosa. Repare que não me per-

mito deixar de lado a sua beleza invulgar, 

Meu ser original Por Ivone Soares*

Violência Contra Mulheres
não obstante estar na casa dos 50. Teresi-

nha é um exemplo de mulher de coragem 

e sem dúvidas que ultrapassa em beleza, 

boas maneiras e disponibilidade para aju-

dar crianças de famílias desintegradas. É, 

como dizia, uma mulher economicamente 

independente, mas cujos ganhos são geri-

dos pelo seu esposo. Ela é outro exemplo 

de mulher que sofre calada.

Todos víamos o sofrimento de ambas, 

no entanto, nunca ninguém conseguiu 

convencê-la de que a agressão física que o 

cônjuge a impingia era crime. Uma autên-

tica violação dos seus direitos.   

Será que os agressores se arrependem nal-

gum momento? Qual será o sentimento 

dessas mulheres agredidas e cujos direitos 

são constantemente violados pelos seus 

parceiros?

Que papel os membros das suas famílias 

desempenham?

Penso eu que as mulheres vítimas de vio-

lência passam situações de desespero. Para 

elas o momento da agressão deve deixá-las 

perplexas. 

No momento da agressão, acredito pia-

mente nisto, elas devem questionar: mas 

este é o mesmo homem por quem apaixo-

nei-me? É que muitas mulheres simples, 

humildes ou até as poderosas que sofrem 

violência doméstica não têm coragem de 

denunciar os seus agressores. Muitas vezes 

é o próprio marido, membros da família, 

ou ainda pessoas próximas.   Por temerem 

o abandono, iniciar uma nova relação, ou 

serem largadas pelos parceiros então pre-

ferem suportar todo o sofrimento em si-

lêncio. Largar aquele homem com quem 

estão e iniciar uma nova relação é algo 

difícil para muitas.

E porque são mulheres e nalguns casos 

com algum poder de influência nos seus 

meios de actividade preferem sofrer cala-

das porque têm vergonha de assumir que 

são violentadas.

Aquele parceiro a quem dissemos , YES I 

DO - SIM EU ACEITO casar-me con-

tigo, que parecia um homem apaixonado, 

dedicado, o melhor dos noivos que qual-

quer mulher poderia sonhar, de repente, 

revela-se um monstro. 

O Homem agressor - No lugar dos beijos e 

abraços habituais enquanto tenta conquis-

tar a parceira, volvidos uns tempos parece 

que se transforma:  abre os olhos como 

se estes fossem sair cá para fora. Estica-a 

chapadas, torce os dedos, pontapeia-a com 

uma agressividade tal que deixa qualquer 

um perplexo. 

Aquele parceiro a quem dedica-se toda 

uma «vida» consegue comer carne, por ela 

preparada, e acabar todos os pedaços sem 

sequer reconhecer que a comida foi bem 

preparada. Deixa de elogiar!

Aquele homem consegue estar sozinho 

à mesa, deixar a Antónia, a Teresinha, a 

Sara, a Mónica (a…) a comer sem talhe-

res, a mão, sozinha ou com os filhos na co-

zinha, uma refeição diferente da dele. E ai 

dela se enquanto cozinha decide atender 

uma chamada e é por ele flagrada.

Aquele homem gentil consegue carregar 

os lucros dos negócios feitos pela Teresi-

nha e ir beber e comer petiscos com outras 

mulheres mais novas.

Noites frias são passadas por várias víti-

mas de violência doméstica. Há mulheres 

que devem estar acordadas a noite intei-

ra à espera que o parceiro regresse para 

(a essa hora que se lembrar que tem uma 

casa) dever cozinhar algo fresco que vai 

servido quentinho.

E as crianças? Quem pensa nos filhos de 

casais que vivem se violentando? As crian-

ças, essas, sofrem o sofrimento das mães. 

Sentem na pele a indiferença que o pai 

oferece àquela mulher que os trouxe para 

este mundo. 
Se a mãe deve sair correndo, em plena ma-
drugada, fugindo de mais uma agressão, 
esses anjinhos seguem desesperados sem 
saber o que fazer. 
E os vizinhos? Uns procuram socorrer e 
levam por tabela, acusados de meterem a 
colher em ceara alheia.  
Nalgumas vezes, outros, simplesmente, 
dizem «esses já começaram». Assistem a 
casos de violência impávidos e serenos. 
Na minha meninice vi casos desses e hoje 
não teria a coragem de ver e ficar calada. 
Hoje, felizmente, os Deputados, esses 
mandatários do povo sofredor, legisla-
ram de tal sorte que violência doméstica 
passou a ser considerado crime público. 
Qualquer pessoa que souber de casos de 
violência doméstica pode denunciar e até 
solicitar anonimato caso tema sofrer re-
presálias. 
Hoje, tendo os conhecimentos que tenho, 
de certeza iria denunciar imediatamente 
esses casos de violência contra essas mu-
lheres moçambicanas e de outras nações, 
mais residindo em Moçambique, mulhe-
res guerreiras que apenas querem ser fe-
lizes.
Se você souber, de algum caso de violência 
contra uma mulher ou contra um homem, 
por favor denuncie!
Homem que é Homem não bate na mu-
lher!
E no final do dia deve prevalecer o amor 
pelo próximo.
Amemo-nos em paz!
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A Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mon-
dlane torna público que estão abertas candidaturas para 
Mestrado Académico em Terapia Familiar e Comunitária,  
referente ao ano lectivo de 2017. 

Podem candidatar-se a este Mestrado psicólogos, psico-
terapeutas, psicopedagogos,  assistentes sociais, médicos, 
agentes da pastoral (religiosos, sacerdotes) com o grau de 
Licenciatura ou equivalente.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
O curso compreende duas componentes de formação con-

Créditos Académicos, o equivalente a 3000 horas. A com-
ponente curricular é constituída por 14 Módulos, o corres-
pondente a 66 Créditos, enquanto a componente prática 
(Estágio, Supervisão e Coaching) é constituída por 24 Cré-
ditos. 
Após a conclusão, com sucesso, dos módulos e da compo-

Familiar e Comunitária. 
Para a obtenção do grau de Mestre o estudante deve elabo-
rar uma Dissertação, a qual equivale a 30 Créditos. 
O calendário das aulas obedece ao calendário académico 
da UEM. As aulas decorrem das 16:00 às 19:00 horas. 

VAGAS 
O número de vagas disponíveis é de 18. 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

pesquisa sobre um tema da área a que se candidatam. Os 
candidatos poderão ser submetidos a uma entrevista. 
São critérios cumulativos para a selecção dos candidatos os 
seguintes: 

-
lente) em Psicologia, Medicina, Assistência Social, ou áreas 

-

-
trevista e da análise dos documentos entregues no acto de 
candidatura. 

PROCESSO DE CANDIDATURA 
-

rios estão disponíveis no Registo Académico da Faculdade 
de Educação e na página Web da FACED (www.faced.uem.

- Os processos de candidatura, devidamente instruídos, 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
MESTRADO ACADÉMICO EM TERAPIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

EDITAL

deverão dar entrada no Registo Académico da Faculdade 
de Educação, de 09 a 31 de Janeiro de 2017, das 8:30 às 
15:30 horas. 

Os processos de candidatura devem ser instruídos com 
os seguintes documentos: 

-

- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou 

- Carta endereçada ao Director da Faculdade, indicando 
-

candidata, segundo a estrutura fornecida pelo registo 

- Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 
Mt a efectuar na conta Nº 67992830 – BIM, Titular- UEM-

candidatos trabalhadores. 

MATRÍCULAS 
O período de matrículas dos candidatos admitidos será 
anunciado pela Direcção do Registo Académico. No acto 
de matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Acadé-
mico da UEM, os candidatos admitidos deverão apresen-
tar: 
- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou 

- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou 

-
te. 

INSCRIÇÕES E PROPINAS 
Após a matrícula, o candidato inscreve-se no Registo 

- Taxa de Inscrição, no valor de 9.000,00Mt, paga uma 

- Propina de frequência no valor de 9.000,00/mês, paga 
-

rante 22 meses. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
-

dos no Registo Académico da Faculdade de Educação, 
rés-do-chão pelos seguintes endereços: 
Campus Universitário, UEM – Maputo 
Tel/Fax: +258 21 49 33 13 
Telefone: +258 21 49 71 74 Extensão 1211. 
Telefone celular: +258 82 7738 383 
Email: facedregistoacademico@gmail.com
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DESPORTODESPORTO

Ex-jogador da selecção nacio-

nal, treinador de vários clubes, 

entre os quais, Liga Desporti-

va de Maputo, Futebol Clube 

de Lichinga, Chingale, Ferroviário 

de Nacala e Costa do Sol, com um 

palmarés invejável (venceu duas su-

pertaças, dois campeonatos nacio-

nais e uma taça da Liga BNI), Sérgio 

Faife Matsolo é a nova aquisição do 

Clube Estrela Vermelha de Mapu-

to, agremiação que tem como meta 

o regresso ao Moçambola do pró-

ximo ano. Ao SAVANA, o técnico 

discorre sobre vários assuntos, como 

a sua saída bastante badalada, diga-

-se, do Costa do Sol e do Ferroviário 

de Nacala, a mentalidade de muitos 

jogadores, que, infelizmente, dão pri-

mazia à bebida no lugar de assumi-

rem uma posição profissional, entre 

outros. Eis as partes mais relevantes 

da conversa.

Quais as perspectivas para o ano 
desportivo que está prestes a iniciar?
-As perspectivas são as melhores 

possíveis e o grande objectivo é fa-

zermos uma grande época, procu-

rando, incansavelmente, regressar 

ao Moçambola. Sabemos que é um 

campeonato difícil, pois há muitos 

candidatos, mas vamos montar uma 

equipa forte, com jogadores de muita 

qualidade para superarmos os nossos 

adversários. Estamos cientes das difi-

culdades que vamos enfrentar, contu-

do, temos de estar preparados.

Concretamente, o que reza o seu 
contrato, condiciona a sua conti-
nuidade no clube à ascensão ao Mo-
çambola?
-O nosso objectivo é de facto le-

varmos o Estrela de volta ao Mo-

çambola, mas não existe nenhum 

condicionalismo, no sentido de que 

só ascendendo ao Moçambola é que 

posso continuar. É claro que o objec-

tivo principal é esse, procurar ven-

cermos a Poule de apuramento, até 

porque temos capacidade para o fa-

zer, mas o futebol é uma caixinha de 

surpresas. Assinei um contrato válido 

por duas épocas e, como disse, sem 

qualquer tipo de condicionalismos.

Estrela Vermelha: um clube 
organizado
O que é que o mister encontrou no 
clube?
-Encontrei um clube e uma equipa 

muito organizados e essa será uma 

das vantagens para alcançarmos os 

objectivos que desenhamos. Também 

essa foi uma das coisas que fez com 

que eu aceitasse abraçar o projecto 

do Estrela Vermelha. Há equipas 

que podem ter muito dinheiro, mas 

se não são organizadas não se pode 

esperar muito delas. A organização é 

a chave para o sucesso.

No ano passado, o Estrela viveu 
momentos de certa instabilidade na 
equipa técnica. O Sérgio Faife está 
preparado para situações similares?
-Está a fazer-me uma pergunta bas-

tante difícil de responder, porque não 

sei o que aconteceu, no ano passa-

do, no Estrela Vermelha em relação 

às equipas técnicas. Sei apenas que 

“Abracei um projecto melhor que de alguns 
clubes do Moçambola”

Sérgio Faife Matsolo, novo treinador do Estrela Vermelha de Maputo, diz que não desceu de cavalo para burro porque...

Por Paulo Mubalo

houve uma equipa técnica que co-

meçou o campeonato e uma outra 

que terminou a prova. Para mim, o 

mais importante é todos estarmos 

focados para o trabalho exigido pela 

direcção e acho que, se nos concen-

trarmos neste aspecto, teremos mais 

possibilidades para alcançarmos a 

nossa meta.

Mas, para se alcançar os objectivos, 

pressupõe-se a criação de condições 

mínimas de trabalho. O que tem a 

dizer em relação a este aspecto?

-As condições de trabalho estão cria-

das, é claro que a maior dificuldade 

é o facto de não termos um campo 

nosso para treinar. Neste momento, 

treinamos no campo do Costa do Sol 

e há condicionalismos em termos de 

hora de treinos, começamos a tra-

balhar às 12:00 horas, muitas vezes 

com temperaturas entre os 38 a 40 

graus, o que acaba sendo desumano. 

Mas, se tivéssemos o nosso campo, as 

sessões de treino iriam decorrer no 

tempo fresco. Agora, no que tange ao 

material para o nosso trabalho, esse 

existe, daí que eu insista em dizer que 

estão criadas as condições para reali-

zarmos um trabalho digno.  

O plantel satisfaz as suas expectati-

vas?

-O plantel está sendo formado, há 

jogadores que fui encontrá-los e há 

os que foram por mim indicados e 

outros ainda que estão em observa-

ção. Diria que o plantel está entre 

80 a 85 por cento, faltando encaixar 

um e outro jogador, até porque dos 

que eu indiquei apenas um ou dois 

é que ainda não assinou, mas espero 

ter uma equipa jovem e à altura das 

nossas pretensões.

Claramente, já está a sentir na pele 

que não é tarefa fácil trabalhar com 

um presidente bastante exigente, ri-

goroso e metódico, como Luís Ma-

nhique. Qual é a opinião?

-Bem, isso acaba sendo muito bom, 

acaba sendo uma exigência boa por-

que se ele deixa as coisas andarem 

dificilmente podem acontecer como 

queremos. Por isso digo que é bom 

termos um presidente exigente, rí-

gido e amigo porque, fora disso, po-

demos sentir dificuldades nas nossas 

actividades.

Tendo em conta o seu background, 

pode se dizer que Sérgio Faife des-

ceu de cavalo para burro, pelo facto 

de estar a treinar uma equipa de di-

visão secundária?

-Eu sou um profissional de futebol 

e o mais importante é trabalhar para 

o futebol e, no caso em apreço, estou 

num projecto sério, com o qual me 

identifico plenamente. Eu conversei 

antes com o presidente Luís Manhi-

que e, como disse, é um projecto que 

tem tudo para andar, um projecto 

melhor que o de alguns clubes que 

estão no Moçambola. Há equipas 

que estão no Moçambola, mas que 

não têm condições iguais às que o 

Estrela proporciona. Eu estou pre-

ocupado em levar a equipa de volta 

ao convívio dos grandes, quero pôr 

todos os meus conhecimentos em 

prática, mesmo tratando-se de um 

campeonato secundário. Pensar que 

só posso treinar uma equipa que mi-

lita no Moçambola não está correcto, 

o mais importante é que eu abraço 

projectos sérios, ambiciosos e objec-

tivos, como este do Estrela, tendo a 

certeza de que vamos todos trabalhar 

para o mesmo fim, a começar pelo 

roupeiro João até ao presidente Luís 

Manhique.

Vícios que tramam os jogadores
Como é que o mister Faife analisa o 

futebol moçambicano?

-O  nosso futebol evoluiu  em termos 

de condições de trabalho e financei-

ros, evoluiu em termos de valorização 

dos atletas, mas baixou em termos de 

qualidade, se fizermos comparação 

em termos de gerações. Há, sim, al-

guns talentos, mas a maior parte dos 

jogadores são viciados e não sabem 

usar o momento certo para se diver-

tirem, refiro-me a vícios na bebida, 

discotecas, etc. Não digo que seja 

proibido beber, mas é preciso saber 

quando e onde e isso é fundamental 

para a valorização do próprio atleta. 

Mas, embora tenha melhorado em 

termos monetários, há jogadores que 

se desleixam ou esquecem que são 

profissionais de futebol e a grande 

máquina deles é o corpo, acabando 

por passar ao lado de uma grande 

carreira.

Qual é a sua opinião em relação à 

vinda, ao país, de treinadores estran-

geiros? Eles constituem uma mais-

-valia para o nosso desporto?

-Bem, se os treinadores estrangeiros 

acrescentam uma mais-valia são bem 

vindos, porque acabamos aprenden-

do com eles, o contrário é que seria 

mau. 

Insisto, tendo em conta a experiên-

cia que o técnico “bebeu” com téc-

nicos estrangeiros, valeu a pena a 

vinda deles?

-Sou a pessoa menos indicada para  

me pronunciar sobre o assunto, pois 

se eu afirmar que estou contra a vin-

da deles, muitos dirão que estou a 

mandá-los embora, ou então, que nos 

estão a roubar o espaço. Para mim, 

qualquer treinador estrangeiro que 

vier ao país deverá fazer coisas me-

lhores relativamente às que nós faze-

mos, deverá fazer diferença. Dando 

exemplo: nos anos em que trabalhei 

com o técnico português Litos, na 

Liga, a começar pelo ano de 2012, 

valeu a pena, pois realizou um tra-

balho excelente. Nesse ano, quando 

pegamos na equipa estava nos últi-

mos lugares, mas terminou o campe-

onato em sexto. No ano seguinte, a 

Liga ganhou o campeonato nacional, 

foi às meias-finais da taça e, noutro 

ano, voltou a ganhar o Moçambola. 

Enfim, se todos os treinadores que 

vierem ao país trabalharem como 

Litos o fez, então são bem vindos 

porque são uma mais-valia para o 

nosso desporto. E, por isso tudo, digo 

francamente que estou grato por ter 

trabalhado com ele.

Há algo que muita gente considera 

um insólito ou caricato. Em 2014, 

Faife foi substituído, na Liga, pelo 

seu adjunto e preparador físico, 

Daúde Razaque, que passou a assu-

mir o cargo de treinador principal, 

em troca com este, a poucas jornadas 

do fim do Moçambola. Conta-nos o 

que ditou esta mudança.

-O mais importante era terminar o 

campeonato, era, acima de tudo, se-

renar o balneário e acho isso águas 

passadas e águas passadas não mo-

vem moinhos.

No mês de Maio, do ano passado, o 

mister foi afastado do Costa do Sol, 

alegadamente, por maus resultados 

e por ter proferido palavras que não 

agradaram a direcção, no caso, o 

facto de ter dito que os adeptos ca-

narinhos só gritavam sem saber que 

o clube não conseguia comprar um 

simples gelo de 20 meticais e que o 

fato de treino que trazia havia re-

cebido da então Liga Muçulmana. 

Está magoado com o Costa do Sol?

-Se me sinto zangado? É claro que 

me sinto frustrado pela forma como 

saí, não ter conseguido atingir os ob-

jectivos preconizados, mas é o que se 

diz no dia-a-dia, quando nos sepa-

ramos de uma mulher e casamo-nos 

com outra não podemos continuar 

falar da outra. Eu não guardo ranco-

res de ninguém, estou triste sim, mas 

a frente é que é o caminho.

Insisto. Se um dia a direcção do 

Costa do Sol o convidar a treinar a 

equipa, aceitaria?

-Voltaria de coração aberto, com 

vontade de vencer e fazer melhor o 

que não consegui na minha primeira 

passagem pelo clube como treinador.

A 
sua passagem pelo Ferroviário de Nacala não foi tão pacífica as-
sim, apesar dos excelentes resultados que conseguiu. No ano pas-
sado, o vice-presidente, Ali Bachir, teria dito à imprensa (jornal 

Domingo) que Sérgio Faife traiu a colectividade, uma vez que havia 
assumido que iria continuar. O que o levou a mudar de ideia?

-Não traí ninguém. Primeiro, é importante perceber que havia adeptos 

que não queriam que eu continuasse. Fiz-lhes ver que o futebol não é 

fruto de umas jornadas e, porque continuei, conseguimos ganhar a taça 

da Liga e foi a primeira vez que o Ferroviário de Nacala conseguiu man-

ter-se no Moçambola. Era justo que, em função do trabalho realizado, 

aparecessem convites de clubes com outro tipo de ambições e estrutura 

e, nesse sentido, fui ao Costa do Sol, mas antes tive de me despedir dos 

dirigentes do clube. Ou seja, se no início houve muito barulho em volta 

da minha pessoa, no fim os adeptos estiveram do meu lado. Mas futebol 

é assim mesmo. De qualquer das formas, trair seria assinar pelo Ferrovi-

ário e depois abandonar o clube. Não foi isso que aconteceu, apesar de, 

no Costa do Sol, as coisas não terem corrido como o esperado.

E a finalizar?
-Quero desejar uma boa época a todas as equipas nacionais e as que 

estão nas Afrotaças e esperar que o Estrela Vermelha apresente boa 

época e no fim consiga voltar ao Moçambola. Ao Ferroviário da Beira 

e à União Desportiva do Songo, faço votos que consigam chegar à fase 

de grupos. 

“Não traí ninguém”

Sérgio Faife: “Estou triste pela forma como saí do Costa do Sol”
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Com uma estreia absoluta no 
evento, sete jogadores dos 
Camarões a rejeitarem a sua 
participação e com o maior 

Estádio do Gabão a ser reprovado, 

arranca, amanhã, em Libreville, ca-

pital gabonesa, a 31ª edição da Copa 

Africana das Nações (CAN).

A prova que caiu na terra de Ali Bon-

go, após ser retirada à Líbia, devido à 

tensão político-militar que se verifica 

naquele país desde o assassinato de 

Muammar al-Gaddafi, é a segunda a 

ser organizada naquele país, depois da 

co-organizada com a Guiné-Equato-

rial, em 2012.

São no total 16 equipas que farão 

parte da maior festa do futebol afri-

cano, das quais 15 procuram impor os 

seus argumentos para “tirar” a Costa 

do Marfim do trono, facto que não se 

advinha fácil.

Entre as selecções que procuram o 

pódio, está o Egipto, sete vezes ven-

cedor da prova e ausente nas últimas 

três edições, devido a problemas in-

ternos; o Gana, quatro vezes campeão 

africano e finalista vencido da última 

edição; os Camarões, também quatro 

vezes vencedores da prova e que não 

chegam a uma final desde 2008; Ar-

gélia; Tunísia; e Marrocos; para além 

dos próprios campeões africanos.

Estas selecções terão pela frente os 

velhos candidatos ao título, mas que 

nunca o conseguiram, como são os 

casos do Senegal e Mali, para além do 

anfitrião Gabão, que deposita as es-

peranças no avançado do Dortmund, 

Pierre-Emerick Aubameyang.

resultado
A Guiné-Bissau é a única selecção 

lusófona e estreante na prova, facto 

que lhe deixa no centro do mundo, 

uma vez que entrará na prova defron-

tando a equipa da casa.

Os “djurtus”, como são conhecidos, 

partiram, esta segunda-feira, para o 

Gabão, confiantes num bom desem-

penho, como confirmou Aldair Bal-

dé, jogador do Olhanense (Portugal) 

e que veste as cores do seu país pela 

primeira vez.

“É a nossa primeira vez, a maior par-

te das equipas não nos conhece, acho 

que temos todas as condições para 

poder surpreender”, disse o avançado, 

citado pelo “sapo.pt”, antes do embar-

que.

Uma moldura humana acompanhou 

os “djurtus”, a pé, do centro da cidade 

até o aeroporto, com cânticos e dan-

ças, quando estes vinham numa ca-

mioneta, e ficou à espera até a partida 

do avião para o Gabão.

“É inacreditável o que temos recebi-

do em termos de apoio. O país tem 

os problemas que tem, mas, quando 

é a selecção, o povo sai às ruas. É ar-

repiante”, notou Sami, ex-jogador do 

FC Porto, citado pela mesma fonte.

Curiosidades e insólitos da prova
Um dos casos quase insólitos da pro-

va está relacionado com a reprovação 

do maior estádio de futebol daquele 

país, o Omar Bongo Ondimba Sta-

dium, devido aos atrasos na sua reabi-

litação, motivados pela violência pós-

-eleitoral, a qual contesta-se a vitória 

de Ali Bongo.

É neste Estádio onde deviam decor-

rer as cerimónias de abertura e de 

encerramento do evento, agora pro-

Entre rejeições, estreias, reprovações e tensão pós-eleitoral

CAN arranca amanhã no Gabão
terá lugar num contexto de morosi-

dade e tensões ligadas à contestada 

reeleição  de Ali Bongo à presidência 

do país, em Agosto último, embora o 

Governo considera que o evento po-

derá ajudar o Gabão a reforçar a sua 

coesão social, segundo disse o minis-

tro das Relações Exteriores, Pacome 

Moubelet Boubeya.

“A segurança está a ser reforçada. 

Actualmente, o mundo vive situações 

complexas, devido ao aumento do 

terrorismo e outros actos de deses-

tabilização. Mas temos a certeza que 

os jogos irão decorrer sem problemas, 

as pessoas não vão ser dificultadas na 

sua entrada nas fronteiras do Gabão, 

as populações e os desportistas virão 

somente festejar e celebrar o futebol”, 

garantiu o governante, citado pela 

Deutsche Welle, canal alemão.

Entretanto, Jean Gaspar Ndoutou-

maye, porta-voz do opositor Jean 

Ping, entende que o pensamento da 

maioria dos gaboneses não vai estar 

nesta “festa” do CAN.

“O CAN deveria realizar-se num 

país calmo e sereno porque é também 

a imagem do país que está em jogo. 

Os problemas políticos que tiveram 

lugar no nosso país, recentemente, 

ou seja, o golpe de Estado eleitoral, 

ainda não foram solucionados”, con-

siderou a fonte, citada pela mesma 

publicação.

Grupos: A (Gabão, Burquina Faso, 

Camarões e Guiné-Bissau); B (Ar-

gélia, Senegal, Tunísia e Zimbabwe); 

C (Costa do Marfim, RD Congo, 

Marrocos e Togo); e D (Gana, Mali, 

Egipto e Uganda).

Primeira Jornada: 
Sábado (Gabão-Guiné-Bissau e 

Burquina Faso-Camarões); domingo 

(Argélia-Zimbabwe e Tunísia-Sene-

gal); segunda-feira (Costa do Mar-

fim-Togo e RD Congo-Marrocos); 

e terça-feira (Gana-Uganda e Mali-

-Egipto). Redacção

Guiné-Bissau é a única selecção lusófona e estreante na prova

gramadas para o Estádio Angondje, 

também na capital gabonesa.

Outro assunto de destaque é a rejei-

ção, de sete jogadores camaroneses, 

de participar na prova, facto que le-

vou o seleccionador nacional a reexa-

minar a sua equipa.

Tensão Pós-Eleitoral
A maior festa do futebol africano 
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A 
cidade dinamarquesa de 
Aarhus, a segunda cidade 
intelectual e cultural des-
te país, foi considerada a 

capital europeia da cultura 2017. É 
nesta cidade onde reside o músico 
Gimo Remane Mendes, antigo 
integrante da emblemática banda 
Eyuphuro. “É a cidade onde sem-
pre vivi e trabalho na escola de mú-
sica já há 21 anos (saiu vencedora 
e reconhecida a nível da Europa 
como a Capital Europeia todo o 
ano de 2017), naturalmente, traba-
lhando com o Conselho Municipal 
local como estrutura política que 
tem a responsabilidade de orientar 
a sociedade em termos de activi-
dades culturais e outros serviços”, 
explica o músico Gimo Remane 
Mendes.

Gimo Remane foi apresentado 

como um músico e professor oriun-

do de Moçambique. “Na abertura 

do ano, é normal a escola de mú-

sica, que é propriedade do Estado, 

fazê-lo com alguns cânticos na 

sala nobre com toda a estrutura 

da Província. Desta vez, fui eu que 

“Não basta a diplomacia político-cultural para dar efeitos”

tive a honra e o privilégio de ser 

apresentado com um compositor e 

cantor de Moçambique. Isso é bom 

para Moçambique, se o país souber 

aproveitar esta oportunidade para a 

criação de um intercâmbio a vários 

níveis. Espero que o ministério de 

tutela e os responsáveis pelo de-

senvolvimento da cultura moçam-

bicana saibam aproveitar este tipo 

de oportunidade e abertura para 

lançar o país culturalmente além-

-fronteira”, frisa Gimo Remane.

O músico considera que as boas 

relações criadas durante os 21 anos 

que se encontra a residir na Dina-

marca, aliadas à entrega do governo 

de Moçambique, iriam sortir bons 

efeitos a todos os níveis. “Tenho 

muitos bons contactos que pode-

riam dar vantagens ao país em ter-

mos de turismo, cultura, desporto e 

outros negócios”, frisa o músico.

Gimo Remane considera que o 

governo tem de ser mais eficaz na 

procura de parcerias que visam o 

desenvolvimento cultural. “Mas é 

necessário que sejamos bons pes-

cadores. O nosso governo devia 

investir em alguns artistas e inte-

lectuais na diáspora a fim destes se 

sentirem assistidos e aconchega-

dos”, aponta o músico.

O manancial cultural nacional é 

uma alavanca para que o país seja 

reconhecido a nível mundial, entre-

tanto, não é devidamente aprovei-

tado pelas estruturas competentes. 

“Moçambique é uma relíquia, mas 

não basta a diplomacia político-

-cultural para dar outros efeitos”, 

remata.

O músico comentou sobre as no-

tícias acerca da tensão político-

-militar que se faz sentir no país. 

“É lamentável a situação que o país 

está a viver. Custou-nos muito al-

cançarmos a paz. A guerra destruiu 

o país, em várias vertentes, que até 

hoje as feridas ainda não sararam. 

Agora, ouvir que o país está a voltar 

àquele cenário triste que vivemos 

num passado recente, é preocupan-

te. Esperamos que as partes envol-

vidas tenham sensibilidade para 

resolver a situação do país”, apela.

Os artistas e a sociedade civil mo-

çambicana têm de mostrar a sua in-

dignação face à situação que o país 

vive. “Os artistas devem desempe-

nhar o seu papel, apresentando o 

seu posicionamento perante o am-

biente que se vive em Moçambique. 

É nestes momentos que os artistas 

devem apelar mais para a questão 

da reconciliação. Em tempos, o ar-

tista sabia desempenhar o seu pa-

pel na sociedade, mas, actualmente, 

a situação é diferente, parece que 

estão indiferentes. Os artistas são 

as figuras que dão voz à sociedade. 

É preciso ter isso em mente. Saber 

cumprir o seu papel do desenvol-

vimento da sociedade. Não é uma 

tarefa fácil. Mas é preciso enfrentar 

os obstáculos e cumprir o seu dever 

perante a sociedade em que vive”, 

remata. A.S

O 
jovem cineasta Dalton 
Cossa afirmou que nesta 
época de crise é preciso 
que os artistas sejam cria-

tivos nas suas produções. “Estive 

recentemente na Holanda onde 

apresentei um trabalho que fiz nas 

ruas de Maputo. O trabalho con-

sistiu em relatar o problema dos 

transportes públicos na cidade de 

Maputo. Andei em várias paragens 

da capital, nas horas de ponta, e 

captei as imagens com que fiz um 

pequeno documentário. Quando 

tive a oportunidade de viajar para 

Holanda, recordei que podia apre-

sentar o meu filme e, quando apre-

sentei o filme, apercebi-me de que 

teve muito impacto no workshop 

em que fui participar”, explica Dal-

ton Cossa.

A apresentação do filme fez com 

que o cineasta participasse numa 

“Precisamos ser criativos na crise”
palestra como um dos oradores. 

“Depois da apresentação, os orga-

nizadores convidaram-me a par-

ticipar numa palestra onde cada 

participante falava sobre o seu do-

cumentário. Fui um dos palestran-

tes que teve muitas questões sobre 

o filme e outras realidades do nosso 

país. Foi uma experiência agradá-

vel”, afirma.

O documentário sobre a proble-

mática dos transportes públicos 

fez com que Cossa fosse desta-

cado com uma menção honrosa. 

“Fui para participar no evento. Não 

contava que o meu trabalho tivesse 

mérito para ganhar algo. Apenas 

pretendia participar. Quando soube 

da menção, isso despertou em mim 

que temos de ser criativos. Mesmo 

naqueles momentos em que não te-

mos inspiração. Isso fez-me traba-

lhar mais, produzir mais documen-

tários”, destaca.

O próximo desafio do cineasta é fa-

lar sobre a problemática da morte 

dos rinocerontes no país. “Ainda na 

Holanda e nas conversas despertou 

em mim a necessidade de realizar 

um documentário sobre a mor-

te dos rinocerontes e elefantes no 

nosso país. Esse desejo surgiu nas 

conversas informais que ia tendo 

com outros convidados. Agora es-

pero ter algum patrocínio para re-

alizar esse documentário, tendo em 

conta que o mesmo deverá percor-

rer locais de difícil acesso. Para tal, 

preciso de ter algum financiamento. 

Espero encontrar instituições com 

sensibilidade para patrocinar este 

trabalho. Se não tiver vou procurar 

outros assuntos que sejam perti-

nentes para a nossa sociedade e 

para o mundo no geral”, finaliza.

A.S

A 
Assembleia da Re-
pública – AR – apro-
vou, na generalidade, 
no passado dia 03 de 

Outubro de 2016, a Propos-

ta de Lei sobre Audiovisual 

e Cinema, fruto de amplo 

debate público levado a cabo 

pelo Ministério da Cultura e 

Turismo, envolvendo cineas-

tas nacionais e diversas insti-

tuições governamentais. 

Recentemente, o Presidente 

da República promulgou a Lei 

sobre Audiovisual e Cinema.

O esforço visa, essencialmen-

te, impulsionar medidas edu-

cativas que veiculem os valores 

da tolerância, solidariedade, 

altruísmo e respeito pela di-

versidade, como alicerce se-

guro para a construção da paz 

e o futuro das novas gerações, 

bem como valorizar o indiví-

duo e incentivar a elevação e 

promoção das suas virtudes 

e qualidades, promovendo 

PR promulga Lei sobre 
Audiovisual e Cinema

investimentos públicos e 

privados na área de infra-

-estruturas de suporte ao de-

senvolvimento equilibrado e 

harmonioso do País.   

A lei pretende preencher um 

vazio legislativo que se veri-

fica no desenvolvimento da 

actividade audiovisual e ci-

nematográfica em Moçam-

bique e dar corpo e sustenta-

bilidade legal às atribuições 

do Instituto de Audiovisual 

e Cinema, conferidas pelo 

Decreto nº 41/2000 de 31 de 

Outubro. 

Pretende legislar e discipli-

nar a prática da actividade 

audiovisual e cinematográfi-

ca no país, proporcionar um 

ambiente atractivo para o 

investimento na área do ci-

nema, criar um fundo para o 

fomento à produção cinema-

tográfica nacional, combater 

a contrafacção de obras au-

diovisuais e cinematográfi-

cas. A.S
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PUTIN QUERER SER AMIGO DO TRUMP...
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Abdul Sulemane (Texto)

Júlia Manhiça (Fotos)

Chegou o novo ano. É tempo para organizar e priorizar os desafios que 

nos esperam. Há quem encara os futuros desafios com um sorriso, ou-

tros com seriedade.

Mesmo com os desafios que alguns sectores de produtividade prioritária en-

frentam, temos visto dirigentes que encaram isso com algum sorriso. Gostaría-

mos de saber qual é o segredo para tal. Quem sabe se forem viáveis podem ser 

aplicados por quem mais necessita?

Digo isso por causa do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, um dos 

cargos que tem concentrado muitos olhares.

O Conselho Municipal de Maputo e muitos outros têm muitos desafios. Mas 

pelos sorrisos partilhados pela Ministra dos Recursos Minerais e Energia, Le-

tícia Klemens, o Presidente do Município de Maputo, David Simango, e o filho 

primogénito de Samora Machel, Samora Machel Júnior, parecem espelhar um 

futuro risonho. Assim esperamos.

Nesta segunda imagem, vemos que os semblantes são de extrema seriedade. 

Os desafios que estes gestores vão encarar deixam-lhes com um ar de preocu-

pação. Reparem como o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, fala 

com seriedade. Deve ser dos desafios que vai encarar no ministério que dirige. 

Vai precisar de muito campo de manobra para levar a cabo o desenvolvimento 

da cultura e turismo nacional. Vai precisar de muito jogo de cintura. Pelo tom 

de fala, Silva Dunduro deixou a Governadora da Cidade de Maputo, Iolanda 

Cintura, pasmada.

Sabemos que o desporto em geral no nosso país continua a encarar muitos 

problemas que, muitas vezes, não são superados. Mas, nem com isso, deixa os 

dirigentes preocupados. Parece que tudo anda às mil maravilhas.

Falando a propósito, vejam o diálogo entre o Presidente da Federação Moçam-

bicana de Futebol, Alberto Simango Júnior, e o Presidente da Liga Moçambi-

cana de Futebol, Anánias Coane. Pelos vistos, os seus objectivos para o desporto 

rei estão no caminho certo. Mesmo com o recente assalto nas instalações da 

FMF, onde foram furtados computadores.

Falando ainda das lides desportivas, nesta quarta imagem, vêem-se algumas 

figuras ligadas ao futebol nacional com motivos para sorrisos. Vejam o treinador 

do Clube Chingale de Tete, Mussa Osman, que dialoga com o antigo jogador 

de futebol e actual dirigente desportivo do Ferroviário de Maputo, António 

Fidalgo, mais conhecido por Tonecas, que, por sua vez, sorri para disfarçar a 

preocupação do treinador.

Nessas épocas, há quem aparece para dar dicas sobre como proceder em algu-

mas áreas. Há quem procura convencer com o que considera ser a melhor forma 

para alcançar o sucesso. Vejam como o adido de imprensa da Presidência da 

República, Arsénio Henriques, cativa o promotor de eventos, Bang. Este chega 

a ficar de olhos fechados de tanto fascínio. 

Será que o Arsénio Henriques está a tentar convencer o Bang para aceitar os 

seus trabalhos de assessoria de imprensa. Até parece um daqueles pastores des-

sas igrejas a tentar persuadir um crente a aderir à sua congregação.

O que vimos nestas imagens são situações que nos deixam entre risadas e se-

riedade?

Quem sabe? Talvez de alguma forma. 

Entre risadas e seriedade
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A 
chefe da bancada da Re-
namo na Assembleia da 
República, Ivone Soares, 
terminou, nesta quinta-

-feira, uma visita de duas semanas 

aos Estados Unidos da América 

(EUA), com “a diplomacia parla-

mentar” no topo da agenda. 

Soares foi recebida em várias insti-

tuições norte-americanas.

Soares abordou a situação sócio-
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Ivone Soares em diplomacia 
parlamentar nos EUA

africano.

À margem destes encontros 

com as autoridades norte-ame-
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(Redacção)  

Ivone Soares e Todd Haskell, subsecretário-
assistente dos EUA para os Assuntos 

Africanos
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quem disse que não gostaria de entender o significado de “monitorar o 
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O 
banco Barclays e a em-
presa de orientação Sta-
rups Techstars lançaram, 
recentemente, um con-

curso para startups de tecnolo-
gias financeiras, denominado 
Barclays Accelerator. 

Aberto igualmente para todas 

as starups moçambicanas, esta 

iniciativa visa descobrir a próxi-

ma empresa revelação no sector 

financeiro, através do trabalho 

com excepcionais e inovadores 

empresários da área de fintech 

(tecnologias financeiras), da in-

dústria de serviços financeiros do 

Continente Africano, incluindo 

Barclays lança concurso para 
Starups moçambicanas

Moçambique. 

A colaboração entre o Barclays 

Africa e a Techstars oferece uma 

oportunidade de mudança estra-

tégica para as 10 startups fintech 

que se qualificarem. A posterior, 

as finalistas poderão participar 

num programa de 13 semanas 

com início em Maio deste ano, a 

ter lugar no “Rise fintech innova-

tion hub” em Woodstock, na Ci-

dade do Cabo, na África do Sul.

O Barclays Accelerator estreou-

-se no continente africano no 

início de 2016 e foi um grande 

sucesso, tendo o Barclays Africa 

assinado acordos de colaboração 

inicial com sete das 10 startups 

que faziam parte do programa, 

nesta primeira edição e estenden-

do agora a competição ao resto do 

continente. Yasaman Hadjibashi, 

líder da agenda de inovação do 

banco, afirma: “África tem um 

enorme potencial por explorar, 

não só para se tornar pioneira nas 

suas próprias soluções criativas, 

de acordo com o seu contexto, 

mas também na criação de solu-

ções que o resto do mundo pos-

sa adoptar para os seus próprios 

contextos”. De acordo com o 

Relatório Disrupt Africa African 

Startups de 2015, 29% do investi-

mento em startups de tecnologia 

africana vai para aquelas focadas 

em fintech, sugerindo uma opor-

tunidade substancial para empre-

endimentos inovadores no sector. 

Dentre as várias orientações que 

tiverem, as startups finalistas te-

rão a oportunidade de entrar ou 

expandir sua presença no merca-

do africano através das equipas 

de cliente, produtos e tecnologia 

do Barclays Africa Group. O 

Barclays Accelerator oferece às 

empresas participantes uma van-

tagem sobre muitos outros, pois 

estas passam a ter um currículo 

comprovado e o acesso vitalício à 

rede global Techstars, que inclui 

mentores, investidores e acesso a 

capital de risco. Yossi Hasson, Di-

rector Administrativo da Techs-

tars, diz: “Eu acredito realmente 

que fazer parte da Techstars dá às 

empresas uma vantagem, quan-

do se trata de crescimento a ní-

vel global. O nível da experiência 

que a equipa Techstars e a rede 

global de mentores possuem, ao 

trabalhar e investir em mais de 

900 startups, é sem precedentes 

em todo o continente africano. 

O Barclays Accelerator permite 

alcançar os resultados de um ano 

em apenas três meses. No final, a 

sua empresa não será a mesma, 

independentemente do seu está-

gio inicial.”

(E.B)
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O 
número de estudantes fi-
nalistas a beneficiarem do 
programa de férias desen-
volvendo o distrito redu-

ziu de 950 para 650 benificiários, 
segundo a Associação de Estu-
dantes Finalistas Universitários de 
Moçambique (AEFUM). 

A informação foi avançada nesta 

segunda-feira, em Maputo, aquan-

do da realização dum seminário de 

capacitação de estudantes finalistas 

e recém-graduados, sob o lema “um 

distrito, um estudante, uma oportu-

nidade”, que durou dois dias. 

Esta redução de benificiários ao 

programa de férias desenvolven-

do o distrito teve a sua razão pela 

redução do financiamento para o 

mesmo, mas falando na abertura 

do seminário, o ministro da Ciên-

Programa de férias desenvolvendo o distrito

Reduz número de estagiários

cia e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico-Profissional, Jorge Nham-

biu, reafirmou o compromisso do 

governo em apoiar o programa, 

como forma de contribuir para a 

meros mostram uma significativa 

redução em relação ao ano tran-

sacto que envolvia 1500 estudantes 

dos quais 950 foram seleccionados. 

A decorrer em todas as capitais 

provinciais, o objectivo do progra-

ma é de promover oportunidades 

existentes no distrito para inserção 

no mercado de trabalho, através de 

emprego, empreendedorismo ou 

auto-emprego. 

Nhambiu instou os jovens finalis-

tas e recém-graduados a encara-

rem o país com realismo e estarem 

disponíveis para trabalhar onde as 

oportunidades existirem ou forem 

exequíveis de criação, pautando por 

atitudes de humildade, honestida-

de, criatividade, paciência e profis-

sionalismo, respeitando os saberes, 

hábitos e costumes locais onde es-

tiverem integrados.

Foram entregues nesta segun-
da-feira, ao estabelecimento 
penitenciário da Machava, 
na província de Maputo, 12 

viaturas para reforço da capacida-
de institucional do Ministério da 
Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos (MJCR).

São 11 viaturas de marca Toyota 

Land Cruiser e um mini-bus da 

mesma marca, destinadas ao siste-

ma de Registo Civil e Estatísticas 

Vitais (RCEV), um investimento 

orçado em cerca de 369 mil dólares.

As viaturas foram adquiridas no 

âmbito do programa do Governo 

de Moçambique em parceria com 

a Organização Mundial da Saú-

de (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), 

com benefício da assistência do 

Canadá.

Recorde-se que, em Maio passado, 

Canadá entrega viaturas ao MJCR

no MJCR foi firmada uma parceria 

entre as entidades. O acordo visa 

contribuir ao reforço dos sistemas 

nacionais de registo civil e estatísti-

cas vitais em Moçambique. Através 

dessa contribuição disponibilizou 

19.5 milhões de dólares canadia-

nos, para um período de cinco anos.    

Falando na ocasião, o representante 

do UNICEF, Marcoluigi Corsi, re-

feriu que a contribuição do Canadá 

tem como objectivo impulsionar a 

implementação do plano operacio-

nal que foi elaborado com base nas 

recomendações obtidas pelo inqué-

rito compreensivo de Registo civil 

e estatísticas vitais, realizado pelo 

governo.

Por sua vez, o ministro da Justiça, 

Assuntos Constitucionais e Reli-

giosos, Isaque Chande, destacou a 

importância do apoio que irá res-

ponder ao desafio de maximizar a 

acção e os resultados dos registos 

de nascimento, aumentando as ta-

xas actuais de 48% para 80% em 

2020.

“A entrega de doze (12) viaturas 

adquiridas no quadro das excelen-

tes relações de amizade e coopera-

ção, sendo 11 com tracção às qua-

tro rodas, vai emprestar uma maior 

eficiência nas campanhas móveis 

de registo de nascimento, tradicio-

nalmente financiadas pelo Unicef ”, 

disse Chande.

Refira-se que Moçambique definiu, 

como sua meta para 2017, o arran-

que do sistema electrónico para o 

registo civil de nascimentos e óbi-

tos. O financiamento do Canadá 

irá permitir em 2017 a instalação 

do sistema electrónico de registo 

civil em 26 distritos do País e a 

produção de estatísticas de morta-

lidade em 61 hospitais. 

A 
Dresser-Rand, unidade 
de negócio da Siemens, 
ganhou um contrato para 
o fornecimento de duas 

unidades de compressores para um 

posto de recolha de gás em terra 

(onshore) no Gana, África. Trata-

-se da primeira vez que a unidade 

Dresser-Rand vende um compressor 

DATUM acionado por uma turbina 

a gás da Siemens. Esta encomenda 

representa, portanto, um significa-

tivo marco de integração e mais um 

testemunho importante da sinergia 

entre os negócios da Dresser-Rand e 

da Siemens.

 O cliente, Eni Ghana Exploration 

and Production Limited, uma sub-

sidiária da petrolífera italiana Eni 

SpA, que opera o projecto OCTP 

(Offshore Cape Three Points) no 

Dresser-Rand ganha contrato para 
fornecimento de compressores

Gana receberá a primeira unidade de 

compressor em Setembro de 2017. 

A segunda entrega está prevista para 

Outubro de 2017. A instalação deve-

rá estar totalmente operacional em 

Fevereiro de 2018.
Os dois compressores centrífugos 
DATUM, modelo D10R8B, da 
Dresser-Rand, serão acionados, cada 
um, por uma turbina a gás SGT-400 
da Siemens. 
De acordo com o director de New 
Equipment Worldwide da Dresser-
-Rand, Jesus Pacheco, “a linha de 
compressores centrífugos DATUM 
tem mais de 20 anos de experiência 
operacional e as turbinas a gás SGT-
400 mais de 15 anos. A combinação 
das tecnologias de alta fiabilidade do 
negócio da Dresser-Rand e da Sie-
mens permite-nos oferecer uma forte 
proposta de valor e a melhor solução 

aos nossos clientes.” 

redução dos índices de desemprego 

dos graduados do Ensino Superior 

e a insuficiência de técnicos com 

formação superior nos distritos.

Nesta 12ª edição, o estágio terá lu-

gar entre 16 de Janeiro a 17 de Fe-

vereiro do corrente ano, envolvendo 

cerca de 1200 finalistas e graduados 

do Ensino Superior, onde apenas 

650 serão seleccionados. Estes nú-

O mesmo responsável refere ainda 

que “o projecto garante o cumpri-

mento de todos os requisitos locais 

do país”.  

O equipamento será instalado no 

posto ORF (onshore gas receiving 

facility) da Eni Ghana, localizado 

na região oeste do País, perto da al-

deia de Sanzule. O posto ORF rece-

be o gás enviado pelo posto no mar 

(offshore), comprime-o e injecta-o 

na rede nacional de gasodutos para 

distribuição nacional. O projecto 

OCTP, cujo objectivo é fornecer uma 

fonte limpa e sustentável a longo 

prazo de produção de energia, é de 

importância estratégica para o Gana. 

Refira-se que existem mais de 1000 

compressores DATUM e de 300 

turbinas a gás SGT-400 a funcionar 

com grande sucesso em todo o mun-

do.

A 
InterCement Moçambi-

que (Cimentos de Mo-

çambique) conta, desde 

finais do ano passado, 

com os primeiros auditores in-

ternos, sendo nove no total, na 

sequência de uma acção de trei-

namento externo sobre “Certifi-

cação de Auditores Internos da 

Norma ISO 19011”. 

O objectivo principal do treina-

mento foi dotar os participantes 

(pontos focais de diversas áreas) 

com conhecimentos sobre o Sis-

tema de Gestão da Qualidade, de 

competências pessoais e técnicas 

de actuação como auditores de 

processos.

Cimentos de 
Moçambique conta 
com auditores internos

Como parte de um processo global 

de melhoria do sistema de gestão 

da qualidade da empresa, os audi-

tores irão fazer com que a empre-

sa tenha capacidade de realização 

de auditorias internas de vários 

processos, identificação de não-

-conformidades e tratamento das 

mesmas em tempo útil.  

A acção de formação culminou 

com a realização de uma auditoria 

interna na Fábrica da Matola 2, em 

Dezembro do ano findo, no âm-

bito do processo de preparação e 

admissão da fábrica na certificação 

externa da qualidade da produção 

gerada pela InterCement Moçam-

bique.
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A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC informa 
aos alunos, pais, encarregados de educação e ao pú-
blico em geral, que ainda tem vagas para matricular 
novos ingressos da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe 
por 500,00 meticais. Podendo obter mais informações 
na secretaria daquela escola sita na sede do bairro 
Luís Cabral, entrada a partir da Junta ou Maquinague 
ou pelos telefones: 847700298 ou 826864465 ou ainda 
871232355.

Matrículas para 2017

ALUGA-SE

Aluga-se, a partir de 02 de Janeiro de 2017, 

à Polana (predio Zitamar, Supermercado 
LM).


