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A 
saga no Movimento 

Democrático de Mo-

çambique (MDM) 

parece estar ainda lon-

ge do fim. Um mês depois de o 

membro da Comissão Política 

do Partido ter lavado roupa suja 

em público, denunciando perse-

guições internas no partido, de-

vido à sua intolerância contra a 

corrupção, o contundente edil de 

Nampula não retira o pé do ace-

lerador. Com a mesma frontali-

dade de há um mês, Mahamudo 

Amurane, em exclusivo ao SA-
VANA, reitera que o que disse, 

publicamente, é aquilo mesmo e 

remete qualquer esclarecimento 

ao presidente do MDM, Daviz 

Simango. O edil deixou claro 

que, para ele, o interesse público 

é mais importante que o MDM 

e esse é que tem sido o princípio, 

pelo menos, no município que 

dirige. “Isso é lógico, é visível, 

tenho trabalhado assim e vou 

continuar”, afirma, frisando que 

o Estado nunca pode ser parti-

darizado. Critica os servidores 

públicos que, em nome de disci-

plina partidária, encobrem actos 

que lesam o interesse público em 

benefício de agendas partidá-

rias. “Temos de nos contradizer, 

sim, quando se justifica. Temos 

de nos posicionar com frontali-

dade para defender os interesses 

da maioria”, diz Amurane, para 

quem esse é o caminho que este 

país precisa de seguir, ao invés de 

se estar amarrado a questões po-

líticas. Interpelámo-lo, semana 

finda, em Tete, onde durante dois 

dias participou da III Sessão Or-

dinária da Associação Nacional 

dos Municípios de Moçambique 

(ANAMM). 

Que balanço, que ilações des-

Mahamudo Amurane ao SAVANA

“O povo é mais importante que o MDM”

ta III Sessão Ordinária da 

ANAMM?

Nesta terceira sessão, trouxemos 

debates sobre assuntos que preci-

samos aprofundar. Mas para real-

mente avançarmos com processos 

de defesa dos associados, é preciso 

que a Associação liberte-se por 

completo do Governo central. É 

preciso que mesmo as suas estru-

turas emirjam dos seus associados, 

não tem de ser um processo em que 

se está muito acoplado ao Gover-

no porque fica muito difícil fazer 

toda a pressão necessária para in-

teresses dos associados que são os 

municípios. Mas esta mensagem 

ficou clara e registada e espero que 

ao longo dos próximos tempos, 

quando já estivermos a avançar as 

nossas ideias em termos de deba-

tes no nosso Congresso, possam 

estas ideias serem afloradas, de tal 

forma que a Associação Nacional 

dos Municípios se constitua, real-

mente, numa organização que de-

fende os interesses dos municípios 

porque há muitas questões que 

precisam ser tratadas. 

Como quais?

Repare que, neste mandato em 

que faltam dois anos para o seu 

término, nós vínhamos com a 

expectativa de termos os serviços 

de saúde e educação primários já 

transferidos e, neste momento, já 

estaríamos noutro patamar. Inclu-

sive foram convidadas as partes 

do Governo que lidam com esta 

matéria das autarquias, através da 

Direcção Nacional da Adminis-

tração Estatal e Função Pública, 

para que pudessem vir explicar 

por que motivos ou qual é o es-

tágio da aplicação da Lei que re-

gula sobre todo o processo de 

transferência dessas competências 

e das funções a nível da educação 

primária e da saúde primária (mas 

gazetaram). Mas fora estes temas, 

há vários aspectos candentes que, 

ao nível dos associados, precisa-

mos de fazer toda a pressão, de tal 

forma que, os interesses sejam, re-

almente, acautelados e resolvidos, 

atempadamente, e sem problemas 

maiores em termos de paixões po-

líticas porque nós estamos a falar 

de defesa dos interesses dos muní-

cipes que são moçambicanos. Não 

estamos a falar de um outro povo, 

estamos a defender o mesmo povo 

que o Estado tem a obrigação de 

prover todo o tipo de serviços. 

Então, existe esta autonomia ad-

ministrativa e financeira ao nível 

dos municípios, mas é preciso que 

os serviços sejam descentraliza-

dos. E há também uma questão 

que importa: a falta de capacidade. 

Este é um discurso apenas de bode 

expiatório que não constitui a ver-

dade porque não somente nós, ao 

nível das autarquias, os técnicos 

que temos, alguns deles, vieram 

de várias instituições do Esta-

do, como Saúde, Obras Públicas, 

Saúde e a maior parte deles já se 

integrou nos municípios. Signifi-

ca que quando forem transferidos 

os serviços da saúde primária e da 

educação primária, naturalmente, 

nós vamos trabalhar com estes 

técnicos que lá estão. Naturalmen-

te, vamos orientar segundo aquilo 

que são os programas da direcção 

que lá estiver, nesse caso, depen-

dendo daquilo que foi o manifesto 

eleitoral em cada uma das autar-

quias. Portanto, não constitui ver-

dade que não haja competência; o 

país tem capacidade em termos de 

técnicos, então, tendo esses servi-

ços, nós vamos absorver esses téc-

nicos e, naturalmente, vamos en-

caminhar aquilo que são as nossas 

orientações e esperamos que eles 

possam acatar para o cumprimen-

to cabal daquilo que são as nossas 

promessas junto das nossas popu-

lações. 

Está a dizer que a ANAMM não 

tem sido um verdadeiro defensor 

dos interesses dos municípios?

Mas é claro que não tem tido esse 

papel, não tem essa força, justa-

mente, por estar demasiado de-

pendente do Governo central. O 

que nós estamos a dizer é que esta 

Associação assuma o seu papel e 

que as suas estruturas emirjam dos 

próprios associados, desde toda 

a composição até ao presidente 

que deve ser um indivíduo que 

defenda, efectivamente, os inte-

resses dos municípios e não ir lá 

com capa de que vai defender os 

interesses dos municípios, quando 

tem outra agenda ou é obrigado a 

assumir outra agenda porque não 

se pode contradizer com o Gover-

no central. 

Tirar camisa partidária e de-
fender interesse público
Até que ponto as cores partidá-

rias têm falado na ANAMM?

Falam muito, lógico. Como po-

dem perceber, a composição do 

próprio secretariado da presi-

dência tem a ver com as cores 

partidárias, justamente, porque 

a maior parte das autarquias es-

tão nas mãos da Frelimo e a sua 

(ANAMM) estrutura foi com-

posta na base dessa lógica. Mas o 

facto de um presidente de muni-

cípio ser do partido A ou B… ele 

deveria deixar a sua camisa parti-

dária e ir defender aquilo que são 

interesses dos municípios. Eu, por 

exemplo, fui eleito, como sabem, 

por um partido, mas quando lá 

cheguei, a lógica é essa: defender 

os interesses dos munícipes. E 

tenho trabalhado com todos os 

munícipes, independentemente, 

de qual for o partido a que per-

tencem e a ANAMM também 

deveria olhar esta composição. 

Por exemplo, se há um presiden-

te que os associados julgam que é 

melhor ou capaz de ir apresentar 

as questões que tem que ver com 

o interesse do município, aí não 

tinha que a ver a lógica de qual o 

partido que mais governa. Tinha 

de ser uma eleição ao nível dos 

associados que devem chegar à 

conclusão de que o presidente do 

município X ou Z tem melhores 

condições para defender interes-

ses dos associados. Portanto, nós 

temos de deixar essa lógica de que 

eu sou o partido tal, então, tenho 

de defender a posição daque-

le partido. Esta sociedade nun-

ca vai evoluir, nunca vai avançar, 

justamente, se nós não tirarmos 

essas camisas partidárias quando 

estamos nas posições governati-

vas. Nós temos é que olhar aquilo 

que é o interesse dos munícipes, 

no caso dos municípios e, quan-

do você é um governante de nível 

nacional, tem de ser o interesse 

nacional, independentemente, de 

que partido você é. O que está a 

contar, neste momento, no nosso 

país, é que não podemo-nos con-

tradizer em relação às posições 

dos nossos partidos. Isso, na mi-

nha opinião, é muito errado. Nós 

temos de nos contradizer, sim, 

quando se justifica essa contradi-

ção. Temos de nos posicionar com 

frontalidade para defender os 

interesses da maioria, do povo, 

Por Armando Nhantumbo

- o membro da Comissão Política do partido e edil de Nampula diz que a sociedade nunca vai evoluir enquanto não se tiram as camisas 
partidárias 

Nós temos de deixar essa lógica de que eu sou do partido tal, então, tenho de 
defender a posição daquele partido, Mahamudo Amurane
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para o desenvolvimento desta so-

ciedade. E é esse o caminho que 

este país precisa de levar, ao invés 

de se estar amarrado a questões 

políticas porque a política, na ver-

dade, serve quando já é apresenta-
do um programa, a partir do mo-
mento em que a pessoa é eleita, no 
caso do município, então, é preciso 
olhar quais são os interesses para 
o desenvolvimento da cidade, para 
trazer melhores oportunidades de 
emprego, a cultura, o desporto e 
tudo que tem a ver com o desen-
volvimento sócio-económico de 
uma comunidade e de um país no 
geral. 
Dito por outras palavras, no 
município de Nampula, por 
exemplo, o interesse público é 
mais importante que o próprio 
MDM. Ou não?
Muito maior. Isso é lógico, é visí-
vel, tenho trabalhado assim e vou 
continuar, tanto é que, quando 
eu lá cheguei, procurei as pesso-
as mais competentes possíveis e 
convidei todos eles, inclusive da 
Renamo, para fazerem parte do 
meu Governo, mas não para faze-
rem política, mas sim para mostrar 
aquilo que poderiam ser as suas 
capacidades. Eu estou a trabalhar 
com gente da Frelimo, gente do 
MDM, do PAHUMO não temos 
nenhum elemento, mas não olho 
qual é o partido da pessoa, olho 
sim que é técnico, é competente, 
para levar a cabo uma determina-
da situação em termos de provisão 
de serviços aos munícipes e é isso 
que os governantes deste país pre-
cisam de fazer.
E não teme que isso crie fractu-
ras internas no MDM e fragilize 
o próprio partido, numa altura 
em que se afinam as máquinas 
para as próximas eleições?
Mas temer porquê? O partido já 
apresentou uma proposta nesse 
sentido de que temos de trabalhar, 
primeiro, em despartidarizar o 
Estado. O Estado nunca pode ser 
partidarizado e essa é a lógica que 
toda a comunidade, tanto nacio-
nal, como internacional, tem vin-
do a apelar. Então, Moçambique 
precisa é de técnicos, completa-
mente, distanciados daquilo que é 
a posição do partido. A lógica em 

Moçambique e na África em ge-

ral tem de ser esta: nós estamos lá 

para prover serviços que, realmen-

te, são do interesse da maioria.

Mas desde aquela entrevista na 

qual denunciava perseguição no 

seu partido, alegadamente, por-

que não compactua com corrup-

ção, na opinião pública, comen-

ta-se que está de saída do MDM. 

Sim ou não?

Não vou responder a essa pergun-

ta. É uma pergunta traiçoeira. Já 

há especulações, a nível nacional, 

e o senhor já está fazendo essa 

especulação, por isso, eu não vou 

responder. Em relação aos meus 

pronunciamentos, que o senhor 
terá acompanhado, são esses e eu 
defendo tudo o que mencionei 
naquela entrevista e, portanto, vai 
continuar a ser. Agora, não vou 
responder se sim, se não, se aonde, 
se aquele, todas essas especulações 
não existem. Se quer saber algu-
ma coisa a respeito do Mahamu-
do Amurane, em relação àquelas 
matérias, vai naquela entrevista e 
o senhor interpreta como julgar 
melhor. 
Porquê não participou da recen-
te Sessão da Comissão Política 
do MDM, que decorreu, justa-
mente, na cidade em que é edil 
e eleito em nome deste mesmo 
partido?
Pergunta ao presidente do MDM. 
Tudo que tem a ver com as ma-
térias que eu veiculei, que eu já 
deixei claro, o senhor querendo 
analisar, investigar sobre aquelas 
matérias, vá àquela matéria, estude 
e faça as suas interpretações. Não 
cabe a mim.
Agora referimo-nos à sua ausên-
cia do conclave do partido e não 
à entrevista?
Eu não vou comentar essa per-
gunta. Não vou comentar, nem 
vou responder.
Enquanto o edil não responde, o 
que está a acontecer é que se está 
a estabelecer uma ligação de cau-
sa e efeito entre as suas declara-
ções, uma semana antes, e a sua 
ausência na Sessão. 
Você é que está a interpretar nesse 
sentido.
Neste mês de Março assinala-se 
o nono aniversário da constitui-
ção do MDM, em 2008. O que 
acha dos nove anos deste partido 
que surgiu de desentendimentos 
políticos entre o presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, e o 
edil da Beira, Daviz Simango, na 
altura pela Renamo?
Não vou responder essa pergunta, 
não sou presidente do partido, sou 
muito novo, então, essa pergun-
ta você coloca ao Daviz Simango 
que ele vai saber responder…
Perguntamos-lhe na qualidade 

de militante do MDM.

Por isso que estou a dizer que co-

loca essa pergunta ao senhor Da-

viz Simango, ele vai saber respon-

der essa pergunta. E o meu muito 

obrigado.

Então, voltemos à ANAMM. No 

primeiro dia desta III Sessão, 

disponibilizou-se a liquidar a 

dívida de mais de um milhão de 

meticais que o município da Ilha 

de Moçambique, governado pela 

Frelimo, tem com a ANAMM. 

Achou inteligente a recusa da 

Ilha?

Falemos da paz. Há quem defende que a 
ANAMM devia estar presente no actual 
debate sobre a descentralização. É da mes-
ma opinião?

Mas é claro, a ANAMM é uma estrutura que 

representa os municípios e, sendo os municípios 

parte integrante desta sociedade e que segundo 

estatísticas, 35% da sociedade moçambicana está 

na cidade, faz sentido que em toda a discussão 

política sobre a descentralização, os municípios 

sejam envolvidos e, neste caso, quem nos representa 

é a ANAMM. E é por isso mesmo que acabei de 

referir que a ANAMM tem um problema que 

precisa ser resolvido que é a dependência muito 

forte do Governo central e ela, provavelmente, não 

esteja lá por causa deste motivo: a dependência. Se 

fosse uma agremiação que, na verdade, representasse 

os municípios e independente, poderia colocar lá as 

suas posições de forma independente, colocando 

as opiniões a nível das comunidades em primeiro 

lugar e em segundo lugar a nível dos associados. 

Portanto, é esta questão que nós estamos a defender 

em como a ANAMM precisa de ser muito 

proactiva e ter uma capacidade mais alargada em 

termos de defesa dos interesses dos municípios.

Por falar da descentralização que, na verdade, 

é uma das pedras angulares para a paz em 

Moçambique, como é que tem acompanhado 

os últimos passos dados pelo presidente da 

República e o presidente da Renamo sobre estas 

matérias?

Eu tenho acompanhado com preocupação porque 

o debate deve ser levado com muita seriedade, 

envolver toda a sociedade moçambicana, todas 

as forças vivas para que realmente encontremos 

uma plataforma que satisfaça a maior parte dessas 

partes que compõem a sociedade moçambicana. 

Não pode, em nenhum momento, por exemplo, 

haver debate de duas forças políticas, no caso, a 

Frelimo e a Renamo. Este não é um modelo muito 

adequado e esse seria o envolvimento de todas 

as forças e haver discussão desapaixonada desta 

questão e avançarmos com clareza o que de facto 

é necessário fazer-se, neste país, porque esse é um 

facto e toda a gente sabe e acha que, realmente, a 

lógica para o melhor funcionamento deste vasto 

território passa realmente pela descentralização. 

Não é só uma questão política, é que a nível 

administrativo não funciona. Você pode ter uma 

empresa multinacional, mas se ela é gerida de 

forma centralizada, isso não funciona. Há decisões 

que são tomadas a nível local e há assuntos que 

são tratados a nível local. Então, a questão da 

descentralização, não é só política, do ponto de 

vista de funcionalidade, é também uma questão 

administrativa para que este país possa funcionar 

melhor. Porquê nós não avançamos? Porque a Lei, 

no modelo actual, não permite a descentralização, 

seja a nível político, administrativo e financeiro. 

Então, é preciso tocar no instrumento legal, que é 

a Constituição da República, para que possamos 

acomodar esses elementos da descentralização. 

Precisamos de ir mais longe. A questão de eleição 

dos governadores, esta tem de ser uma realidade. 

Agora o modelo que eu tenho acompanhado 

sobre se a Renamo precisa, neste momento, a 

indicação dos seus 6, não sei 4, ora 5 governadores, 

isso não funciona. Não é de um modelo baseado 

na indicação que nós precisamos porque não vai 

resolver, antes pelo contrário, vai adiar a solução. 

Vamos ao ponto essencial: discutirmos, alterarmos 

a Lei e aí avançarmos às eleições e eleição directa 

dos governadores para que haja Assembleias 

também funcionais a nível das províncias.

Nem a recente integração de diplomatas baseados 

em Maputo trará resultados?

Não terá resultados se for no sentido de satisfazer a 

reivindicação da indicação de governadores. Com a 

indicação de governadores, fica claro que, afinal de 

contas, não é para defender interesses da maioria, 

é para defender interesses de grupo, ou seja, de 

partidos, neste caso, da Renamo e da Frelimo 

e não da Nação. Mas é preciso usarmos esta 

oportunidade, já que também houve a cessação das 

hostilidades, para que se apresente clareza ainda 

nesta legislatura. Agora, é verdade também que os 

nossos parceiros internacionais, mesmo parceiros a 

nível interno, que estão a fazer um bom trabalho, 

em termos de pressão, continuem para que, de facto, 

o Governo venha a ter a sensibilidade de avançar 

com estas matérias que são extremamente sérias 

para o funcionamento da nossa sociedade. Por isso, 

eu continuo a acreditar que a melhor forma de nós 

avançarmos é a descentralização efectiva.

A receita para a paz

Precisamos de ir mais longe 

Não vou comentar se é inteligen-

te ou não. Você interpreta e você 

transmita essa opinião ao público 

em geral. O meu acto foi aquele, 

sempre defendendo interesses co-

lectivos. Agora, o que aconteceu a 

posterior, você então poderá dar a 

matéria e cada um vai interpretar 

como julgar melhor.

Porque não redireccionar o mes-

mo apoio para o município do 

Gurúè, que está nas mãos do 

MDM e também com dívidas 

para com a ANAMM? Aliás, no 

caso do Gurúè, a factura será 

menor ainda, porque a dívida é 

de quase metade do que a Ilha 

deve.

Também não vou comentar essa 

pergunta porque o meu acto, e 

eu já expliquei, é uma situação 

histórica que nos deve levar à 

consciência moral de que a Ilha 

de Moçambique, primeira capital 

e que ostenta o nome deste país, 

esteja naquela situação de um dos 

maiores devedores e que tem dos 

problemas maiores, não fica bem. 

Então, eu naquele momento pen-

sei nesse sentido e é por isso que 

eu tomei aquela posição e, natu-

ralmente, levaria à Assembleia 

Municipal e esperava que fosse 

aprovado e julgo que poderia ser 

aprovado e, naturalmente, nós irí-

amos resolver alguns problemas e, 

neste caso, aconteceu uma inver-

são contrária e você vê, interpreta 

e conclui o que terá acontecido à 

noite para se mudar essa posição 

porque se fosse questão de haver 

recurso (como defendeu o edil 

da Ilha), ontem mesmo teria sido 

indicado que “nós estamos pre-

parados para honrar com aquilo 

que são as nossas obrigações”, mas 

acontece 24 horas mais tarde, en-

tão, o senhor pode colocar toda a 

situação e interpretar como julgar 
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Está instalado o braço-de-
-ferro entre o Governo e a 
Associação Moçambicana 
de Empresas Petrolíferas 

(AMEPETROL). Em causa estão 

os preços dos combustíveis pratica-
dos actualmente pelas gasolineiras, 
definidos pelo executivo. 
As empresas petrolíferas dizem que 
o preço actualmente praticado pe-
las gasolineiras está muito longe de 
responder aos custos de importação. 
A situação atinge contornos dramá-
ticos pelo facto de o Governo não 
conseguir honrar com os seus com-
promissos.

É que, para colmatar o défice resul-
tante da desvalorização do metical, 
o executivo aprovou um subsídio 
para as gasolineiras não actualizarem 
constantemente os preços dos com-
bustíveis. Porém, o apoio dificilmente 
chega aos visados e, neste momento, 
estima-se que o executivo moçam-
bicano tem dívidas na ordem dos 70 
milhões de dólares com as gasolinei-
ras.
Nesta terça-feira, 07, uma missiva de 
duas páginas, elaborada pela AME-
PETROL, deu entrada no gabinete 
do Primeiro-ministro (PM), Carlos 
Agostinho do Rosário.
Antes de chegar ao PM, a missiva foi 
dirigida à ministra dos Recursos Mi-

nerais e Energia (MIRENE), Letícia 

Klemens.      

Na carta, a AMEPETROL diz que 

se dirige ao Governo de Moçambi-

que para reiterar a difícil situação 

que o sector e, por consequência, o 

país, chegou, alertando para a pos-

sibilidade da ruptura de produtos 

petrolíferos nos diferentes terminais 

marítimos, caso não sejam envidados 

esforços no sentido de ser alterado 

o actual sistema de compensação de 

preços de combustíveis, que obrigam 

a que os mesmos sejam fixados abaixo 

do seu custo.     

As gasolineiras dizem que o que 

acontece actualmente com as com-

panhias gasolineiras é o mesmo que 

comprar, por exemplo, um produto 

por 100 meticais para depois vender 

por 50 meticais.

Na sua explanação, a associação das 

empresas petrolíferas frisa que a re-

gulação dos preços de venda dos 

combustíveis, ou seja, o facto dos 

mesmos não serem objecto de altera-

ção regular em função das oscilações 

de preços verificados ao nível dos 

mercados internacionais de produtos 

refinados, tem vindo a fazer com que 

a indústria petrolífera venha, há vá-

rios anos, a não suportar com recur-

sos próprios a importação. 

Dizem as gasolineiras que a diferença 

que o Governo paga para manter o 

preço está muito abaixo das reais des-

pesas, facto que está a causar enormes 

prejuízos à tesouraria das empresas.

“As perdas suportadas pela indústria 

a partir de Junho de 2016 e no início 

do ano de 2017 já apresentam um va-

lor acumulado bastante danoso para a 

sustentabilidade financeira da indús-

tria”, lê-se na missiva ora na posse do 

Primeiro-ministro.

Sublinham que a descapitalização 

actual das empresas resulta, em gran-

de parte, da falta de actualização dos 

preços dos combustíveis, situação que 

até esta data já originou para indús-

tria um crédito no valor aproximado 

de 70 milhões de dólares americanos 

a serem pagos pelo Estado. 

Acrescentam que, mensalmente, este 

valor cresce entre sete a 10 milhões 

de dólares.

Perante este cenário, as gasolineiras 

dizem que é urgente que o Governo 

pare de esticar a corda e deixe que o 

mercado tome conta dos preços dos 

combustíveis porque, se o actual sis-

tema de subsídio continuar nos mes-

mos moldes, a indústria petrolífera 

vai colapsar, criando danos incalculá-

veis para a economia do país.

Entende que o Governo, ao manter o 

actual sistema, está a violar o Decreto 

45/2012 de 28 de Dezembro aprova-

do pelo próprio executivo. 

O Decreto 45/2012 de 28 de De-

zembro estabelece a necessidade de 

revisão dos preços de venda ao públi-

co, numa base mensal, sempre que se 

verifique uma variação do preço base 
superior a 3%, ou caso haja uma alte-
ração ao nível dos impostos.
O referido Decreto inclui uma fór-
mula para a fixação de preços que 
engloba vários factores tais como 
variação da taxa cambial e de preços 
dos produtos refinados no mercado 
mundial. 
A última vez que o Governo actuali-
zou os preços do combustível foi em 
Outubro de 2016, onde o litro de ga-
solina passou de 47 meticais para 50 
meticais, enquanto o gasóleo passou 
de 36 para 45 meticais o litro.
Por essa via, as gasolineiras apelam, 
com extrema urgência, ao Governo 
para que corrija as ilegalidades e apli-
que a legislação em vigor de forma a 
garantir a sustentabilidade da indús-
tria para que possa assegurar o nor-
mal abastecimento de combustíveis.
Lembre-se que, no passado mês de 
Janeiro, Moçambique confrontou-se 
com uma falta de combustível em 

várias cidades, com maior incidência 

em Maputo, capital do país. 

Na altura, o Governo, através do di-

rector nacional de Hidrocarbonetos e 

Energia no Ministério dos Recursos 

Minerais e Energia, Moisés Paulino, 

reconheceu a falta do produto, mas 

negou que tenha derivado da ruptuta 

de stock. 

Gasolineiras dão ultimato ao Governo 

Arrancou na última se-
gunda-feira a nova fase 
das negociações entre o 
Governo e a Renamo 

rumo ao alcance duma paz efec-

tiva. 

Entretanto, diferentemente dos 

anteriores processos, o novo mo-

delo negocial decorre longe dos 

holofotes da imprensa e tem um 

mês como horizonte temporal 

para que todo o pacote sobre a 

descentralização seja debatido e 

aprovado pela Assembleia da Re-

pública (AR).

O processo do diálogo político 

também abrange questões mili-

tares, sobretudo na vertente da 

desmilitarização dos homens ar-

mados da Renamo. 

O líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, anunciou, na passada 

sexta-feira, a prorrogação da tré-

gua militar por mais 60 dias, perí-

odo que vai até 4 de Maio. 

Os cordos selados via telefónica 

no eixo Maputo - Serra da Go-

rongosa entre os dois líderes per-

mitiram a criação de dois grupos 

especializados para tratarem de 

matérias sobre a descentralização 

e questões militares. 

Depois de se terem reunido se-

mana passada com o chefe de Esta-

do, as duas equipas juntamente com 
o grupo de contacto, composto por 
sete embaixadores e altos comissários 
acreditados em Moçambique, manti-
veram esta segunda-feira, numa es-
tância hoteleira da capital do país, o 
seu primeiro encontro a sós.  
A agenda tratada naquele encontro 
não é do domínio público, pois ha-
via ordens expressas para não deixar 
a comunicação social nas proximida-
des. 
O grupo de contacto é chefiado 
pelo embaixador da Suíça, Adrian 
Hadorn, tendo como adjunto o em-
baixador dos Estados Unidos, Dean 
Pittman.
Integram o grupo os embaixadores 
da China, Li Chunchua, e da Norue-
ga, Anne Lene Dele, e ainda os altos 
comissários do Botswana e do Reino 
Unido, Thuso Ramodimoosi e Joanna 
Kuenssberg, respectivamente, e ainda 
o representante da União Europeia, 
Sven Kuhn Burgsdorff. 
O grupo de contacto não participa 
directamente nas negociações, mas 
tem à sua responsabilidade o finan-

ciamento da logística necessária para 

o curso normal do processo. Con-

tudo, o grupo deverá ser informado 

através de canais apropriados sobre o 

curso das negociações.  

Depois de anunciar a trégua por mais 

60 dias, o líder da Renamo acredita 

que desta vez estão criadas as condi-

ções para que este processo tenha o 

sucesso desejado. 

Justificou que o processo está em pé 

e mais forte do que nunca, para que 

a paz não seja um simples calar de 

armas, pois o povo anseia por uma 

paz verdadeira, na qual o direito à li-

vre expressão, circulação e promoção 

de um desenvolvimento económico 

equilibrado seja uma realidade no 

país. 

Segundo Dhlakama, as partes estão a 

envidar esforços para que o grupo da 

descentralização trabalhe arduamen-

te para que conclua o mais rápido 

possível as propostas de leis inerentes 

a este assunto para que sejam subme-

tidas à AR, onde serão transformados 

em leis até Maio, mês em que termi-

na a trégua e a V sessão daquele órgão 

legislativo.

“Vamos puxar muito porque já per-

demos 60 dias de Janeiro a Março 

apesar de sabermos que muitos esta-

vam de férias”, disse. 

Concluída esta fase, prosseguiu o lí-

der da Renamo, deverá seguir a cria-

ção de condições para a assinatura do 

acordo de cessação das hostilidades 

para que a paz seja definitiva. 

Sublinhou Dhlakama que um dos 

ganhos da descentralização é o facto 

de a população de cada província pas-

sar a eleger o seu governador. 

Apontou também a autonomia fi-

nanceira que vai ajudar no desenvol-

vimento local. Ou seja, através da lei 

das finanças provinciais, vai se esta-

belecer uma percentagem que cada 

governo provincial, depois de cobrar 

taxas e impostos,  vai partilhar com o 

Governo central.

No que diz respeito aos assuntos mi-

litares, diz que, numa primeira fase, 

o foco vai somente para o enquadra-

mento dos seus homens nos cargos de 

chefia ao nível das Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique (FADM), 

sendo que na Polícia da República de 

Moçambique (PRM) e nos Serviços 

de Informação e Segurança do Esta-

do (SISE) fica para mais tarde. 

Entende Dhlakama que a questão do 

enquadramento dos seus homens é 

menos complexa, pois é um assunto 

antigo e muito conhecido, uma vez 

que resulta do não cumprimento do 

Acordo Geral de Paz (AGP) assina-

do em 1992. 

Durante os 60 dias da trégua ter-

minada semana finda, o líder da 

Renamo reportou duas violações, 
mas assegura que tudo está rela-
tivamente calmo.
Disse que a primeira violação 
verificou-se em Nhapassa, no 
distrito de Báruè, na província 
de Manica, quando as tropas go-
vernamentais foram atacar a sua 
base. A segunda diz ter aconte-
cido na última semana de Feve-
reiro, na mesma província, mas 
no posto administrativo de Ma-
chipanda, tendo dois dias depois 
as forças governamentais pedido 
desculpas pelo sucedido.
Responsabilizou as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) pelos 
roubos de produtos que se têm 
verificado nos mercados locais, 
extorsão aos automobilistas na 
via pública. Apesar destas situa-
ções, Dhlakama louva a postura 
de Nyusi nesta matéria e diz que 
este é um problema específico das 
FDS e não do seu líder, pois esse 
tem se desdobrado em emanar 
ordens para mudar o cenário.   
“Este problema é típico das 
FADM e não de Nyusi, não sei 
como são treinadas, mas não têm 
disciplina. Roubam galinhas e 

cabritos, sobretudo em Manica e 

Sofala”, conclui.  

Governo e Renamo negoceiam longe dos holofotes

Extratos da carta enviado ao Primeiro-ministro pela Associação 
Moçambicana de Empresas Petrolíferas   
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Vinte das 53 autarquias do 
país não cumprem com as 
suas obrigações estatutá-
rias enquanto membros da 

Associação Nacional dos Municí-
pios de Moçambique (ANAMM). 
Devem, ao todo, 4.661 mil Meti-
cais, uma dívida que corresponde 
a 69% da receita própria anual da 
ANAMM e, por as quotas serem a 
principal fonte de receitas, a agre-
miação está mergulhada numa gra-
ve crise financeira.

A lista dos devedores, que corres-
pondem a 38% dos membros da 
ANAMM, é liderada pela Ilha de 
Moçambique (governada pela Freli-
mo), na província de Nampula, com 
uma dívida de 1.290 mil Meticais. 
Na segunda posição está Gurúè, na 
Zambézia (MDM), com uma dívi-
da de 716 mil Meticais; em terceiro 
Manica, na província com o mesmo 
nome (Frelimo), com 670 mil Me-
ticais; em quarto o município de 
Montepuez (Frelimo), que deve 265 
mil Meticais, só para citar alguns. 
Como resultado do não pagamen-
to de quotas, por exemplo, a receita 
própria que a ANAMM conseguiu 
mobilizar, no ano passado, apenas 
serviu para cobrir 27% das despesas 
de funcionamento mínimo da Asso-
ciação e pagamento de parte das dí-
vidas de arrendamento de escritório 
e dos anteriores secretários gerais.
Para a ANAMM, a acumulação da 
dívida de arrendamento dos escritó-
rios e a dificuldade de mobilização 
de recursos para a conclusão de um 
edifício próprio, colocam a organi-
zação numa situação bastante críti-
ca.
A sustentabilidade financeira da 
Associação Nacional dos Municí-
pios, que era apenas um, dentre uma 
extensa lista de temas para a III Ses-
são Ordinária da agremiação, havi-
da de 2 a 3 de Março corrente, na 
cidade de Tete, acabou dominando 
os dois dias do encontro que reuniu, 
à mesma mesa, presidentes dos 53 
municípios e Assembleias munici-
pais do país, incluindo parceiros de 
cooperação e outros convidados.
Logo na abertura do evento, o presi-
dente da ANAMM, Tagir Carimo, 
vincou que os preocupantes níveis 
de insustentabilidade financeira em 
que a Associação se encontra limi-
tam a capacidade da agremiação na 
prestação de serviços aos associados 
e até para o seu normal funciona-
mento.
De acordo com o também edil de 
Pemba, só com a contribuição de 
todos os seus associados é que a 
ANAMM se tornará mais robusta 
e presente na vida dos municípios 
que, ao todo, albergam 35% do total 
da população moçambicana, ou seja, 
cerca de 8 milhões de moçambica-
nos.
“Temos falado com os nossos co-
legas devedores, mas não há resul-
tados”, lamentou o presidente. Ao 
que soubemos, apenas o município 
de Gurúè já se comprometeu junto 
da ANAMM a liquidar a sua dívida.
Localizado no extremo norte da 
província da Zambézia, Gurúè, co-

nhecido também como a terra do 
chá, é presidido pelo menos mediá-
tico edil do MDM, Orlando Janei-
ro. Homem de baixa retórica, Janei-
ro foi eleito, em Fevereiro de 2014, 
numa fratricida segunda volta, de-
pois de o Conselho Constitucional 
(CC) ter anulado a eleição de 20 de 
Novembro de 2013 por diversas ir-
regularidades na contagem de votos 
que tinham dado vitória a Hussen 
Jussub, então candidato da Frelimo.
Olho por olho com os edis dos mu-
nicípios devedores, Tagir Carimo, 
descrito como dos poucos buldozers 
da Frelimo, à semelhança de Calisto 
Cossa, da Matola, chegou a admi-
tir a hipótese de vir a negociar com 
o Governo central para a retenção, 
logo na fonte, do que os municípios 
devem, nomeadamente, através dos 
fundos que Maputo canaliza, anual-
mente, às autarquias. 
Tagir deu exemplo de algumas as-
sociações congéneres da ANAMM, 
mesmo ao nível da região, que são 
robustas e apontou o comprometi-
mento dos associados como o se-
gredo.
Aos parceiros, o presidente disse que 

não é mais tempo de se dar peixe à 
ANAMM, mas, isso sim, ensinar a 
Associação a pescar.
“Apoiem-nos para que nos façamos 
ao mar e pescar. Dar-nos tractor é 
bom, mas se nos ajudarem a forta-
lecer a nossa base tributária, é bom 
para ficarmos mais sustentáveis”, 
apelou. 
Agrava também a situação finan-
ceira da ANAMM a suspensão de 
desembolsos do Contrato-Progra-
ma, cujo valor era de cerca de 12 
milhões de Meticais, devido à crise 
económico-financeira que o país 
atravessa.
Por mexer com tudo e todos, a paz 
foi incontornável no discurso de 
abertura de Tagir Carimo, que disse 
que a história prova que os conflitos 
armados em Moçambique afectam 
mais os municípios. Por isso, des-
tacou, os municípios devem ser os 
mais interessados pela paz porque 
os conflitos passados mostraram 
que os centros urbanos quase que 
rebentam pelas costuras, por causa 
do êxodo rural, com as comunida-
des a fugirem do campo à busca de 
locais seguros nas cidades.

O velho braço-de-ferro entre os 

municípios e a Electricidade de 

Moçambique (EDM), empresa pú-

blica acusada de não honrar os seus 

compromissos, no que diz respeito à 

transferência da Taxa do Serviço de 

Gestão de Resíduos Sólidos, vulgar-

mente conhecida por Taxa de Lixo, 

foi outro tema candente na reunião 

em Tete.

De acordo com o secretário-geral da 

ANAMM, Eduardo Nguenha, que 

apresentou o quadro geral da situa-

ção, depois de um rastreio realizado 

nas autarquias, a irregularidade no 

repasse, pela EDM, da taxa de lixo, 

cuja cobrança é efectuada pela em-

presa pública de electricidade por 

estar indexada na factura de energia, 

tem sido uma insatisfação recorrente 

ao nível das autarquias. Em resposta, 

a EDM disse tratar-se, fundamen-

talmente, de problemas burocráticos 

que é preciso ultrapassar.

Os desembolsos do Fundo de Es-

trada para as autarquias mereceu 

também atenção dos participantes, 

com os municípios a queixarem-se 

de atrasos gerados pelos próprios 
técnicos do Fundo de Estradas. Em 
resposta, o novo presidente do Fun-
do, Ângelo Macuácua, empossado 
em Janeiro último, disse ter tomado 
nota das preocupações dos municí-
pios e que merecerão o devido tra-
tamento.
Um dos temas fracturantes agenda-
dos para a reunião da semana finda 
era o estágio e perspectivas do pro-
cesso de transferência de funções e 
competências pelo Governo central 
para as autarquias, mas, à última da 
hora, o Ministério da Administra-
ção Estatal e Função Pública (MA-
EFP), que lida com assuntos autár-
quicos, informou que não faria parte 
do encontro. 
Ficou assim adiado um assunto que 
está no topo das preocupações dos 
municípios, particularmente os ge-
ridos pela oposição, que vêem na 
recorrente justificação de falta de 
condições de gestão para a descen-
tralização de serviços básicos como 
saúde e educação primárias, como 
um falso argumento que visa apenas 
salvaguardar a hegemonia da Freli-
mo, através dos redundantes pode-
res estatais nas autarquias.
Ainda no conclave dos edis, o Ins-
tituto de Estudos Sociais e Econó-
micos (IESE) apresentou o “Baró-
metro da Governação Municipal 
(BGM)”, um instrumento que, de 
acordo com explicações do pesqui-
sador Salvador Forquilha, pretende 
medir o estágio de governação mu-
nicipal e identificar as necessidades 
de capacitação para uma melhor 
governação.
Na hora de encerramento da Sessão, 
Tagir Carimo disse ter acolhido a 
recomendação de fazer com que a 
ANAMM passe de simples porta-
-voz para defensor dos interesses 
dos municípios. 

Edis e presidentes de Assembleias municipais, em foto família, em Tete

Municípios não pagam quotas

Um dos momentos insóli-

tos da III Sessão Ordi-

nária do Conselho Na-

cional da ANAMM, que 

decorreu sob o lema “celebrando o 

20º aniversário da municipalização 

em Moçambique”, foi a recusa, 

pelo Conselho Municipal da Ilha 

de Moçambique, da ajuda finan-

ceira disponibilizada pelo Conse-

lho Municipal de Nampula.

Presidido por Saíde Gimba, da 

Frelimo, o município da Ilha de 

Moçambique é o líder na lista dos 

devedores à ANAMM, com uma 

dívida que ultrapassa um milhão 

de Meticais. 

Eis que, ao tomar conhecimento 

do facto anunciado na Sessão de 

Tete, o edil de Nampula, Maha-

mudo Amurane, vindo do Mo-

vimento Democrático de Mo-

çambique (MDM), manifestou 

disponibilidade da sua edilidade 

para liquidar a dívida da Ilha, me-

diante uma carta-pedido que o 

elenco de Saíde Gimba teria de 

remeter ao Conselho Municipal 

de Nampula.

O documento teria de ser subme-

tido à aprovação da Assembleia 

Municipal de Nampula, segundo 

explicou Mahamudo Amurane, 

que se disse convencido que o ór-

gão daria um parecer favorável.

Estava assim aberta uma linha 

verde para a Ilha de Moçambique 

sair da ingrata posição de maior 

devedor da ANAMM, uma linha 

que pecou por vir da oposição e os 

preconceitos dos intolerantes ca-

maradas frelos acabaram por falar 

mais alto.

De acordo com o edil da chamada 

capital do norte de Moçambique, 

pesou para o seu gesto uma razão 

histórica, nomeadamente, o facto 

de a Ilha de Moçambique ter sido 

a primeira capital moçambicana. 

Para Amurane, não fica bem que 

uma cidade histórica como aquela, 

que graças à sua rica história foi 

até considerada, pela Organização 

das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), 

em 1991, como Património Mun-

dial da Humanidade, figure no 

topo da lista de devedores.

Mas o anúncio criou um mal-estar 

no seio dos edis da Frelimo que, 

logo que Mahamudo Amurane 

concluiu a sua alocução, largaram 

por instantes os seus telemóveis, 

onde estavam entretidos nas redes 

sociais, sobretudo o whatsapp, para 

incitarem que “a boa vontade” do 

edil de Nampula não passava de 

um “espezinhar” da “gloriosa” Fre-

limo pelo MDM.

Uma vez que, no dia do anúncio, 

a Ilha de Moçambique não reagiu, 

os edis eram unânimes em afirmar, 

nos corredores, que “eu não acei-

taria” o “presente envenenado” de 

Nampula.

Dito e feito, a noite que se seguia 

foi decisiva, até que, no segundo 

dia, veio uma Ilha de Moçambique 

que dispensava a ajuda financeira.

Saíde Gimba, o zeloso edil da Ilha, 

justificou que, na noite anterior, se 

tinha reunido, via skipe (platafor-

ma online de comunicação entre 

pessoas afastadas, através de men-

sagens instantâneas, chamadas de 

voz e videochamadas), com o seu 

elenco e, por unanimidade, decidiu 

prescindir do apoio disponibiliza-

do por Mahamudo Amurane. 

O edil, que no dia anterior se 

manteve em silêncio, alegava, en-

tão, que a sua edilidade já tinha 

um plano para o pagamento de 

todas as suas dívidas, incluindo da 

ANAMM. 

Convidado pelo SAVANA para 

comentar sobre a recusa, Maha-

mudo Maurane, para quem o seu 

acto foi em defesa de interesses 

comuns, disse que “…iríamos re-

solver alguns problemas e, neste 

caso, aconteceu uma inversão con-

trária e você vê, interpreta e con-

clui o que terá acontecido à noite 

para se mudar essa posição porque 

se fosse questão de haver recurso, 

ontem mesmo teria sido indicado 

que ´nós estamos preparados para 

honrar com aquilo que são as nos-

sas obrigações´, mas acontece 24 

horas mais tarde”.

Os camaradas de orgulho ferido pelo MDM
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Oito meses depois da in-
trodução do subsídio às 
panificadoras para im-
pedir a subida do preço 

do pão, alimento básico para a 

população residente nas grandes 

cidades, o Governo diz que está 

cada vez mais insustentável conti-

nuar a subsidiar este produto. 

Dados em poder do SAVANA 

indicam que o Governo gastou, de 

Julho de 2016 a Janeiro de 2017, 

mais de 330 milhões de meticais 

no apoio às panificadoras e agora 

encara a situação como insupor-

tável. 

Ao SAVANA, Zulmira Macamo, 

directora nacional do Comércio 

Interno no Ministério da Indús-

tria e Comércio (MIC), reconhe-

ceu que os incentivos às panifica-

doras constituem um grande fardo 

para as contas do Governo e que o 

mesmo é praticamente insustentá-

vel para a realidade económica do 

país e já se avança com a hipótese 

do corte. 

Contudo, Macamo contorna os 

factos e diz que o Governo está a 

pensar em retirar o subsídio de pão 

às panificadoras, por ter concluído 

que as razões que nortearam a sua 

introdução foram superadas.

De acordo com a nossa entrevis-

tada, em Julho de 2016, altura em 

que o subsídio foi introduzido, 

registavam-se enormes instabili-

dades da taxa de câmbio exterio-

rizadas por uma desvalorização 

acentuada do metical em relação 

às principais moedas de referência, 

mormente o dólar americano e o 

rand.

Por seu turno, o preço de trigo no 

mercado internacional também 

estava em alta, facto que até certo 

ponto sufocava os fabricantes de 

pão.

Foi nesse contexto que, para que as 

panificadoras não imputassem os 

custos de produção ao consumi-

dor, o executivo decidiu dar o seu 

contributo para manter o saco de 

50 quilogramas de trigo nas moa-

geiras  a 1250 meticais. 

Sucede que, nos últimos tempos, 

o preço do trigo no mercado in-

ternacional está a cair e as taxas 

de câmbio a mostrarem sinais de 

estabilidade.

“Em Janeiro de 2016, cada tone-

lada de trigo era adquirida a 190 

USD no mercado internacional 

e, em meados de Julho do mesmo 

ano, cada dólar era cotado a 80 

meticais. Hoje, a tonelada de tri-

go custa 122 USD e um dólar está 

abaixo de 70 meticais. Perante es-

tes factos, concluímos que alguns 

factores que encareciam os custos 

de produção do pão minimizaram-

-se”, disse.

Zulmira Macamo referiu que a 

outra situação prende-se com a 

falta de honestidade de algumas 

panificadoras.   

Conta que o Governo introduziu 

o subsídio na farinha de trigo para 

as panificadoras manterem o preço 

e o peso do pão. Isto é, um pão de 

250 gramas devia continuar a cus-

tar 7,50 meticais e de 200 gramas 

seis meticais.

Sublinhou que, neste processo, 

nem todas as panificadoras fo-

ram abrangidas pelos subsídios. 

A prioridade foi para as padarias 

dos bairros onde vive a maioria 

da população de baixa renda. As 

panificadoras montadas em zonas 

de classe média-alta não foram 

abrangidas, porque se presumiu 

que os consumidores têm poder de 

compra.

Sucede que os panificadores 

abrangidos pelos incentivos não 

cumpriram com os acordos e man-

tiveram o preço, mas diminuíram 

o peso.

“Nas inspecções feitas pelos nossos 

colegas da Inspecção Nacional das 

Actividades Económicas (INAE) 

foi possível concluir que muitas 

padarias subsidiadas tinham di-

minuído o peso do pão e enga-

navam o consumidor. Também 

notámos que as padarias que não 

recebiam incentivos praticavam o 

mesmo preço com o peso real. Isso 

agastou-nos de tal forma que con-

cluímos que algumas panificadoras 

estavam a ser desonestas”, disse.

A nossa interlocutora sublinhou 

que, para além de reduzir o peso e 

manter o preço, algumas panifica-

doras produzem pão, mas não ven-

dem no circuito formal. Para ludi-

briar a fiscalização, metem o seu 

produto no circuito informal onde 

se vende a preços especulativos, 

chegando a custar nove meticais.           

Frisou que, por causa dessas irre-

gularidades, algumas padarias fo-

ram severamente sancionadas, mas 

as más práticas ainda continuam.

Referiu que as irregularidades das 

panificadoras não se limitam ao 

peso. 

Apontou a questão da inobservân-

cia das normas mais elementares 

de higiene no processo de produ-

ção de pão, o que põe em causa a 

saúde pública.

A violação de normas de higiene 

já desaguou no encerramento de 

algumas padarias em todo o país.   

Em contacto com o SAVANA, 

Victor Miguel, presidente da As-

sociação Moçambicana dos Pa-

nificadores (AMOPÃO), referiu 

que a sua organização ainda não 

foi formalmente notificada sobre 

a intenção ou possível retirada de 

subsídios governamentais, porém, 

em caso do corte materializar-se, a 

sua organização vai avaliar a nova 

realidade e de acordo com a con-

juntura irá tomar a decisão ideal.

Miguel diz que não acredita que 

os factores de produção permitam 

manter o actual preço sem subsí-

dios porque, mesmo com incenti-

vos, os custos de produção conti-

nuam altos e muitas panificadoras 

mantêm a actividade por questões 

sociais, visto que como negócio há 

muito que deixou de ser rentável.

Victor Miguel classifica de má-

-fé a informação governamental, 

segundo a qual, as panificadoras 

subsidiadas estão a comportar-se 

de forma desonesta na medida em 

que reduziram o peso de pão.

Para o presidente da AMOPÃO, 

as informações não são realísticas 

para além de que a questão do peso 

do pão é relativa e por várias vezes 

não dependente da vontade hu-

mana e isso já foi explicado e de-

monstrado aos fiscais do Governo

 
A comercialização agrícola é uma 

das questões que preocupam a po-
pulação moçambicana, sobretudo 
aquela que tem a agricultura como 
principal fonte de sobrevivência.
Em muitas zonas do país, a pro-
dução agrícola é enorme, mas o 
escoamento é deficitário, facto que 
culmina com a deterioração dos 
produtos enquanto noutras regiões 
está-se a morrer à fome.
Por exemplo, na província de Ma-
nica produz-se com muita abun-
dância várias culturas com maior 
enfoque para o milho. Porém, na 
vizinha província de Gaza, as co-
munidades morrem de fome por-
que a produção de Manica não é 
escoada para Gaza, que fica mes-
mo ao lado devido à falta de con-
dições de transitabilidade.
Questionada sobre os factos, a 
directora nacional do Comércio 
Interno reconheceu os factos, mas 
diz que esforços estão a ser feitos 
no sentido de minimizar esta triste 
realidade.
De acordo com Zulmira, no Plano 
de Acção para Produção de Ali-

mentos defendido pelo presidente 

da República como prioridade, o 

MIC, em coordenação com outros 

sectores, definiu o Plano Opera-

cional da Comercialização Agrí-

cola 2017.

Trata-se de um instrumento que 

irá garantir a absorção da produ-

ção agrária pelo mercado interno, 

assegurar a comercialização de 

todo o excedente agrícola, evitar 

perdas de produção excedentária 

por falta de compradores e assegu-

rar a distribuição regular de pro-

dutos agrícolas, para além de fazer 

a ligação entre os produtores e as 

grandes superfícies que actuam nas 

zonas urbanas.

Zulmira Macamo diz que para a 

presente campanha agrícola, da-

dos do Ministério de Agricultura 

e Segurança Alimentar (MASA) 

prevêem um excedente de produ-

ção de milho na ordem de 2.200 

mil toneladas.

Estas quantidades deverão sair das 

zonas de produção nas províncias 

de Niassa, Cabo Delgado, Nam-

pula, Tete e Manica para as regiões 

onde a produção é deficitária.

Para que tal aconteça, segundo 

a nossa entrevistada, o Governo 

criou uma equipa multissectorial 

que inclui técnicos dos ministérios 

dos Transportes e Comunicações, 

Obras Públicas, Agricultura e da 

Indústria e Comércio.

Cada um destes sectores deverá 

fazer a sua parte no sentido de se 

conseguir a complementaridade da 

cadeia de valores.

Também falou do “projecto Sus-

tenta” recentemente lançado pelo 

PR, na província de Nampula, e 

referiu que foram identificados 

distritos com maior potencial pro-

dutivo, zonas carenciadas, vias de 

acesso prioritárias para o transpor-

te do excedente das zonas de pro-

dução para as zonas de consumo, 

linhas de financiamento à comer-

cialização agrícola, bem como o 

mecanismo de transporte que será 

usado e que não acarrete muitos 

custos aos intervenientes.

Segundo a entrevistada, para evitar 

problemas no escoamento, deci-

diu-se que a produção da região 

norte deverá ser comercializada na 

região norte e em países vizinhos, 

mas de forma organizada.

Também foram contactadas várias 

entidades produtoras para apostar 

na matéria-prima de produção na-

cional, redes de supermercados e o 

que restar será adquirido pelo Ins-

tituto de Cereais de Moçambique 

(ICM).

A mesma operação irá se verificar 

na região centro onde a produção 

será colocada nos mercados da re-

gião centro e sul, bem como nos 

países vizinhos e o excedente será 

absolvido pelo ICM na qualidade 

de comprador do último recurso.

Para responder a este grande de-

safio, o Governo, em parceria com 

sector privado, está a investir no 

melhoramento de infra-estruturas 

de armazenamento, conservação, 

logística e transporte.

Governo engasgado 

Zulmira Macamo
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Desde ano passado que 
a sociedade civil pede 
integração nas conver-
sações para a paz em 

Moçambique, por entender que 

o tema é demasiado importante 

para ser reduzido apenas à Freli-

mo e à Renamo, mas as partes não 
abrem a mão. Pelo contrário, este 
ano, optaram por chamar a comu-
nidade internacional para fazer 
parte de um novo roteiro de paz. 
Atenta aos factos, a sociedade ci-
vil, reunida naquele que é conhe-
cido como o Painel de Monitoria 
do Diálogo Político para a Paz, 
diz que a Frelimo e a Renamo in-
correm em grave erro histórico ao 
considerarem que as capacidades 
dos moçambicanos limitam-se ao 
que existe nos seus partidos e que 
fora destes, somente estrangeiros 
são capazes de abordar problemas 
nacionais com sabedoria. 

É mais um contundente repúdio 
daquele Painel, desta vez dirigido 
não só à Frelimo e à Renamo, mas 
também à Comunidade Interna-
cional.
Na nota enviada, esta segunda-
-feira, à nossa redacção, o Painel 
começa por dizer que é com um 
misto de esperança e apreensão 
que vem acompanhando os últi-
mos desenvolvimentos nas con-
versações sobre a paz no país. 
Esperança porque a escalada de 
guerra e os assassinatos a oponen-
tes políticos, população inocente 
e cidadãos de diferentes opiniões 
sobre os mais diversos assuntos 
nacionais, amenizou. Apreensão 
devido ao dilema de um diálogo 
que se mantém num formato e 
agenda excludente aos principais 
factores de instabilidade política e 
militar em Moçambique.
“Ao limitar as discussões a um 
grupo de militantes da Frelimo e 
da Renamo, com apoio de estran-
geiros, excluindo largos segmentos 
da sociedade moçambicana, entre 
os quais outros partidos parla-
mentares e extra-parlamentares, 
organizações da sociedade civil 
(religiosas, empresariais, socio-
profissionais e outras), a Frelimo/
Governo e a Renamo, teimam em 
manter o mesmo espírito de exclu-
são que resultou no fracasso total 
das tentativas anteriores (desde as 
negociações de Roma) para uma 
paz genuína e duradoura entre os 
moçambicanos”, refere o Painel, 
em documento assinado, dentre 
vários membros, pelo economista 
Roberto Tibana, pela presidente 
da Liga Moçambicana dos Direi-
tos Humanos (LDH), Alice Ma-
bota e Salomão Muchanga, presi-
dente do Parlamento Juvenil (PJ), 
a ruidosa organização que hospeda 
o Painel.

Aqueles representantes da socie-

dade civil consideram que se está 

perante uma atitude consonante 

com a estratégia dos beligerantes 

de excluir, das discussões, outros 

Painel de Monitoria do Diálogo Político reage ao novo roteiro de paz

Por Armando Nhantumbo

interesses económicos ligados aos 

recursos naturais em detrimento 

dos moçambicanos.

“O gás pode residir no mar, mas 

o Governo que a ele dá acesso 

é o Governo de Moçambique”, 

lembra, encorajando assim aos re-

presentantes dos governos estran-

geiros envolvidos neste processo a 

respeitarem a soberania do povo 

moçambicano e assumirem, objec-

tivamente, o sentido mais profun-

do da sua missão que é de consoli-

dar a amizade entre os povos, pois 

enquanto os Governos passam, os 

povos ficam.

O Painel, para quem o presidente 

da República e o presidente da Re-

namo continuam a fazer da paz um 

“filme” de suspense, em processos 

negociais, é imprescindível o lugar 

do povo, aquele que um dia Filipe 

Nyusi apelidou como seu único e 

exclusivo patrão, representado pe-

las forças vivas da sociedade, para 

avivar o que chama de estatuto 

moral de Moçambique.

“Lembramos novamente aos be-

ligerantes e à comunidade inter-

nacional que só com a inclusão 

nacional pode-se fazer a paz de-

finitiva e só assim se pode acabar 

com a pobreza virulenta e entor-

pecente que assola Moçambique, 

adiando rendimentos e sonhos de 

gerações inteiras”, frisa o docu-

mento, que acrescenta que só com 

a paz podemos construir um país 

de progresso e justiça social.

assuntos importantes da Nação, 

cujo tratamento, na óptica da Fre-

limo e da Renamo, lhes pode re-

tirar o monopólio dos processos e 

poderes políticos no país.

Trata-se de assuntos como o sis-

tema eleitoral, cujos defeitos e 

manipulação sistemática, estamos 

a citar o Painel, tem sido uma 

das causas imediatas dos ciclos de 

instabilidade política e militar no 

país.

Mas é através do sistema eleitoral e 

das respectivas leis e regulamentos 

que se tem efectivado a exclusão 

de muitos moçambicanos do exer-

cício do seu direito constitucional 

de participar, plenamente, na vida 

do país, anota.

“Não é credível a proposição se-

gundo a qual as equipas criadas 

têm capacidade e competência 

para considerarem outras opiniões, 

visto que o presidente da Repúbli-

ca e o presidente da Renamo têm, 

sistematicamente, ignorado pro-

postas genuínas de formas alterna-

tivas e inclusivas de levar a cabo o 

diálogo pela paz, tal como a pro-

posta a eles formalmente enviada 

em Dezembro de 2016” critica.

Não comercializem a paz
Por outro lado, o Painel diz que 

é de preocupar que representan-

tes diplomáticos de importantes 

países estrangeiros, baseados em 

Moçambique, tenham anuído em 

participar e legitimar um processo 

excludente e tão prenhe de limita-

ções, uma anuição que enfraquece 

a confiança que os moçambicanos 

possam ter no papel positivo que a 

comunidade internacional poderia 

desempenhar para assistir Mo-

çambique na fase crucial do seu 

desenvolvimento político, social e 

económico.

 “O Painel repudia com veemência 

a subalternização dos moçambi-

canos na procura de soluções para 

os seus problemas, bem como a 

mentalidade subserviente dos que 

assim procedem. Tanto a Frelimo 

como a Renamo incorrem em gra-

ve erro histórico ao considerarem 

que as capacidades dos moçam-

bicanos limitam-se ao que existe 

na orgânica dos seus partidos, e a 

visão de que fora destas, somente 

estrangeiros são capazes de abor-

dar os problemas nacionais com 

sabedoria e forjar soluções susten-

táveis” condena.

Posto isto, o Painel chama aten-

ção para se evitar o que chama de 

comercialização da paz em Mo-

çambique, dando-se primazia a 

 Painel de Monitoria do Diálogo Político acusa Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama de continuarem 

A 
semana foi ainda mar-

cada pelo repúdio do 

Parlamento Juvenil, um 

movimento de advoca-

cia em prol dos direitos e priori-

dades da juventude, contra o que 

chama de recorrente falta de ética 

e probidade pública que tem sido 

demonstrada pelo ministro dos 

Transportes e Comunicações, 

Carlos Mesquita.

Mesquita é dono da “Transportes 

Carlos Mesquita, Lda.”, a empre-

sa que, recentemente, ganhou, por 

ajuste directo, um polémico con-

curso do Instituto Nacional de 

Gestão de Calamidades (INGC) 

para a prestação de Serviços de 

Transporte e Carga para a Zona 

Centro, com um orçamento de 20 

milhões de Meticais.

Em carta aberta ao presidente da 

Comissão Central de Ética Pú-

blica, na qual o PJ pede ainda a 

tomada de posição por parte do 

presidente Fiilipe Nyusi, aquele 

movimento da sociedade civil, 

que tem sido uma autêntica pedra 

no sapato das autoridades gover-

namentais, diz que o “caso Mes-

quita” é repugnante, mas também 

não surpreende.

No documento de seis páginas, o 

PJ menciona vários casos de con-

flitos de interesses em que o mi-

nistro está envolvido, incluindo a 

sua manifesta tolerância perante 

casos de corrupção em empresas 

sob sua tutela, como as Linhas 

Aéreas de Moçambique (LAM), 

para depois exigir que Carlos 

Mesquita se demita do cargo de 

ministro dos Transportes e Co-

municações. 

Exige anulação da adjudicação 

por ajuste directo à Empresa 

“Carlos Mesquita Transporte 

Lda.,” e a suspensão para verifica-

ção preventiva da legalidade dos 

memorandos de entendimento 

que estabeleceu com as conces-

sionárias a si associadas, como a 

Cornelder, com quem, ano passa-

do, na qualidade de ministro do 

pelouro, celebrou contratos sob 

regime de exclusividade para a 

exploração dos Portos da Beira e 

de Quelimane.

Mas o PJ exige também que seja 

iniciado um processo profundo 

de verificação das denúncias, re-

forma e restabelecimento da con-

fiança no sector dos transportes, 

particularmente, nas LAM.

O Parlamento Juvenil quer que a 

Comissão Central de Ética Públi-

ca determine medidas apropria-

das para a eliminação de situações 

que configurem conflito de inte-

resse, incluindo a apresentação de 

queixa ou participação criminal 

junto ao Ministério Público.

“Num país em que há crise para 

a maioria e tudo para a minoria 

elitista predadora, os gritos in-

conformistas de milhares de mo-

çambicanos, veiculados quer atra-

vés das redes sociais, quer através 

dos media, não podem continuar 

a merecer total desprezo por parte 

das entidades a quem compete a 

garantia da ética e da probidade 

na gestão da coisa pública. Este 

é o espelho do Moçambique 

que não queremos”, indica o do-

cumento assinado por Salomão 

Muchanga.

O Moçambique que não queremos
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As mulheres e as raparigas merecem ter acesso à informação, 
aos contraceptivos e ao aborto seguro

Por: Nazira Vali Abdula, Ministra da Saúde, Irina Schoulgin Nyoni, Embaixadora da Suécia e Pascalle Grotenhuis, Embaixadora dos Países Baixos

As mulheres e as raparigas devem ser livres de decidir se querem, 
-

o bem-estar de cada mulher e cada rapariga, para o seu desenvol-
vimento pessoal, para alcançar a igualdade entre os géneros, para o 

-

como raparigas precisam estar cientes de que os sinais da puberdade 
e sobre o direito de decidir se eles estão prontos para uma relação 

Acesso aos contraceptivos é uma das maiores inovações contra a po-

decidir sobre o calendário da sua primeira gravidez e o espaçamen-
to entre gestações, elas podem continuar a sua educação, ganhar um 

-

-

acesso aos cuidados de aborto seguro é considerado uma parte de um 
-

de materna e reprodutiva pelos principais organismos e organizações 

-

-
-

bém a disponibilidade de serviços amigáveis para os adolescentes e 

-

-
do, e deve ser realizado com o consentimento unilateral da mulher 

-

-

ços compreensivos de aborto seguro  serão implementados em todo 

-

-

-

-
vido a um aborto inseguro, o que representa cerca 2 mulheres e/ou 

-

ser quase totalmente evitadas assegurando o acesso a uma educação 

as mulheres e as raparigas tenham acesso a cuidados de aborto segu-

-

-

 

-

-

-
-

-

-
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O 
formato usado pela 
Aliança Africana para 
a Revolução Verde 
(AGRA), através da 

janela de apoio empresarial em 
África, para o financiamento de 
projectos ligados a inovações tec-
nológicas e agro-negócios em Mo-
çambique, está a preocupar os go-
vernos das províncias abrangidas 
pelas iniciativas da organização.

Durante o simpósio de investimen-

tos em firmas e organizações liga-

das à inovação e desenvolvimento 

rural em Moçambique, um encon-

tro que constituiu oportunidade 

para interacção entre doadores in-

ternacionais, Governo e empresá-

rios ligados ao desenvolvimento 

rural, os Governos das províncias 

de Nampula, Zambézia, Manica 

e Inhambane foram unânimes em 

afirmar que as iniciativas desenvol-

vimentistas da Africa Enterprise 

Challenge Fund (AECF) são bem 

vindas para o país. 

Acrescentaram que as iniciativas 

estão em linha com os objectivos 

do Governo de promover o desen-

trabalhar com a AGRA há alguns 

anos e, como resultado dessa parce-

ria, há projectos notáveis que estão 

a ser desenvolvidos naquela provín-

cia.

Dzucula apontou como exemplo 

a existência de três empresas que, 

através de um financiamento da 

AEFC, estão envolvidas na produ-

ção, processamento e comercializa-

ção de moringa, frangos e ovos.

São projectos cuja concepção e ins-

talação contou com o apoio do Go-

verno. Contudo, quando chegou a 

linha de financiamento da AEFC o 

Governo foi excluído do processo, 

visto que, apesar de ser parte inte-

ressada, não foi comunicado.

De acordo com Dzucula, financia-

mentos do género devem ser comu-

nicados ao executivo para efeitos de 

monitoria e acompanhamento.

Dzucula queixou-se também de 

que os financiamentos da AEFC 

limitam-se apenas a projectos de-

senvolvidos por empresas estran-

geiras, ignorando iniciativas de 

agricultores nacionais.

“Acho que não é saudável para uma 

boa parceria o Governo ser chama-

do para estudos, atribuição de li-

cenças, planificação e elaboração de 

projectos e quando chega o finan-

ciamento ser preterido. Nós, como 

Governo, sentimos que só servimos 

para reboque, isso deve acabar”, 

sentenciou Dzucula.

Dzucula destacou as potencialida-

des da província de Nampula, com 

os seus quatro milhões e quinhen-

tos mil hectares de terra arável, mas 

dos quais quase metade está sub-

-aproveitada.

Apontou a produção de milho, soja 

e mandioca como culturas mais fa-

voráveis.

Dzucula apelou à AEFC para que 

não limite os seus financiamentos 

ao desenvolvimento de iniciativas 

produtivas, mas também apoie no 

desenvolvimento de infra-estru-

turas de irrigação e de acesso a 

mercados, como forma de permitir 

completar a cadeia de valor.

Filomena Maiópue, directora pro-

vincial de Agricultura de Inhamba-

ne, revelou que tinha ficado surpre-

endida ao tomar conhecimento de 

iniciativas empresariais financiadas 

pela AECF na sua província. 

Segundo Maiópue, o Governo 

provincial representa a autoridade 

central da administração do Estado 

naquele ponto do país e é respon-

sável pela preparação, supervisão, 

direcção, execução e controlo do 

Programa do Governo.

Nessa senda, todo o projecto que é 

encaminhado para a província deve 

ser do conhecimento das autorida-

des locais. 

Sublinhou que só uma boa comu-

nicação entre as partes pode abrir 

espaço para uma parceria saudável 

e sem desconfianças.

João de Lima, director provincial 

dos Recursos Minerais e Energia 

de Manica, disse que soube na-

quele encontro que a AECF está 

também a financiar projectos de 

desenvolvimento de iniciativas ino-

vadoras com maior enfoque para a 

produção de fontes alternativas de 

energia.

Sucede que na província de Manica 

há muitos empreendedores que es-

tão com actividades paralisadas ou 

deficitárias devido à falta de fundos 

para o desenvolvimento dos seus 

projectos.

Apelou aos gestores da AEFC para 

que, antes de desenvolver qualquer 

projecto de financiamento, contac-

tem os Governos locais porque es-

tes é que têm a base de dados sobre 

as empresas que se dedicam a esta 

ou aquela actividade, as suas difi-

culdades bem como a localização. 

“Na província de Manica há agri-

para incentivar o desenvolvimento 

de iniciativas privadas.

Segundo Chand, toda a matéria-

-prima usada pela sua companhia 

é importada porque no mercado 

interno não existe.

No entanto, o Governo não dá 

nenhum incentivo e a tabela fiscal 

iguala-se a de outros produtos.

Anup Chand falou também da bu-

rocracia exagerada na tramitação de 

processos. 

“Tudo o que a Curechem impor-

ta como maquinaria e produtos 

químicos visa garantir a produção 

de adubos que são posteriormen-

te vendidos aos agricultores. Po-

rém, mesmo assim, o Governo não 

toma em conta esses aspectos e, por 

fim, o produto final fica mais caro, 

prejudicando o agricultor que não 

tem poder de compra bem como 

o fabricante que fica sem mercado. 

Pedimos para rever essas situações”, 

apelou.

Lamentou a morosidade da banca 

nacional na transferência de valo-

res aos seus fornecedores, facto que 

quebra a confiança existente entre a 

firma e os seus potenciais fornece-

dores no estrangeiro.

A morosidade no reembolso do 

IVA é outra preocupação dos inves-

tidores do sector de agro-negócios.

Por seu turno, Boleslaw Stawicki, 

gestor de programas da AEFC, ex-

plicou que era objectivo principal 

do simpósio ouvir diferentes sen-

sibilidades a fim de reorientar as 

acções visando melhorar a renda e 

a vida da população.

Sublinhou que a AECF tem como 

foco o desenvolvimento sustentá-

vel, cujas premissas de actuação es-

tão alinhadas ao Plano Quinquenal 

do Governo de Moçambique, no 

que concerne à assistência às famí-

lias de baixa renda.

Acrescentou que, com as firmas 

a operarem em pleno, os campo-

neses do sector familiar nas zonas 

rurais terão facilidades e uma das 

atribuições da AECF é estimular 

o desenvolvimento e a utilização de 

tecnologias acessíveis em benefício 

dos necessitados nas zonas rurais.

AECF é um dos maiores financia-

dores de desenvolvimento rural em 

África e vem desde o ano de 2011 

apoiando firmas e organizações na 

área da inovação em Moçambique 

tendo investido cerca de 10 mi-

lhões de dólares americanos.

Financiamentos da Aliança Africana para a Revolução Verde ao sector privado para agro-negócios inquietam executivo  

Governos provinciais queixam-se de exclusão  
Por Raul Senda

volvimento, contudo, apontaram 

que as mesmas não estavam a ser 

inclusivas.

Representados pelos respectivos 

directores provinciais de Agricul-

tura; de Terra, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural bem como 

dos Recursos Minerais e Energia, 

os Governos das quatro províncias 

referiram que o Governo tem já 

definida a estratégia de desenvol-

vimento económico do país e que 

todas as iniciativas privadas ou de 

parceiros de cooperação devem ser 

feitas em coordenação com o exe-

cutivo. Para tal, há necessidade de 

uma boa comunicação.

Sob o lema: “Investimentos em em-

presas inovadoras que contribuem 

para a transformação sustentável 

e sócio-económica em Moçambi-

que”, o encontro que decorreu sob 

auspícios da AECF, organismo que 

faz parte da AGRA, incluiu uma 

visita dos participantes a alguns 

campos de produção na província 

de Maputo. 

Paulo Dzucula, director provin-

cial da Agricultura em Nampula, 

referiu que a sua instituição está a 

cultores que apostaram na produ-

ção da jatrofa para biocombustível, 

mas que neste momento estão com 

sérios problemas devido à falta de 

mercado e fontes de financiamen-

to”, disse, acrescentando que pro-

jectos desse género são bem vindos, 

mas devem ser bem coordenados 

para evitar situações em que se es-

colhem alguns em detrimento de 

outros.

Os representantes dos governos 

provinciais falaram também do 

ambiente de negócios, afirmando 

que o Governo central criou um 

ambiente saudável e encorajador 

para o desenvolvimento de inicia-

tivas privadas.

Apontam como exemplo as me-

lhorias na legislação bem como nos 

incentivos fiscais.

No entanto, a classe empresarial li-

gada ao sector de agro-negócios diz 

que as aludidas melhorias não são 

sentidas no seio dos investidores.

Anup Chand, director executivo do 

Curechem Group, uma firma dedi-

cada à produção de agroquímicos 

na província de Manica, disse que o 

Governo moçambicano pouco faz 
João de Lima

Paulo Dzucula Filomena Maiópue

Anu Chand

O desenvolvimento de projectos agrários e o empoderamento das comunidades rurais é uma das apostas do AECF 
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SOMOS O BANCO GLOBAL
QUE SERVE ÁFRICA HÁ MAIS DE 100 ANOS

152 ANOS DE EXISTÊNCIA
PRESENTE EM 76 PAÍSES
30 MILHÕES DE CLIENTES
148.300 COLABORADORES

É com imenso pesar e consternação que a família Ta-
mele comunica o falecimento do seu esposo, pai, ir-
mão tio avó e bisavo, Lâzaro Zacarias Tamele, ocorri-
do no dia 7 de Março de 2017, no Hospital Provincial 
de Maputo, cujo funeral será realizado no dia 11/3/17 
no Cemitério da Moamba. Que o senhor o receba na 
sua eterna glória e que descanse em paz entre os es-
plendores da luz perpétua.

LÂZARO ZACARIAS TAMELE

FALECEU

Necrologia   Necrologia   Necrologia   Necrologia  Necrologia  

A 
Société Générale (SG) 
aposta na banca móvel 
como a melhor forma de 
inclusão financeira para 

o país, defendeu Alexandre May-
mat, o responsável para África do 
Grupo que se deslocou a Moçam-
bique para inaugurar a nova sede 
do banco,  instalada num dos novos 
“arranha-céus” da Julius Nyerere.

Por seu turno, o Administrador 

Delegado do banco, Laurent Thong 

Vanh, referiu que a ambição do SG 

MOÇAMBIQUE é oferecer a me-

lhor qualidade de serviço aos seus 

clientes, sendo uma das prioridades 

do banco em Moçambique as ac-

tividades da Banca Corporativa e 

Banca de Investimento, áreas em 

que considera ter vantagem compe-

titiva devido à reputação e estabili-

dade do Grupo a nível mundial. O 

SC é consultor financeiro da Ana-

darko, uma das empresas de gás en-

lações que tiveram a presença do 

ministro da Economia e Finanças, 

Adriano Maleiane,  Maymat reafir-

mou ainda que o compromisso do 

Grupo SG com Moçambique é sé-

rio e que “este novo edifício é sím-

bolo da decisão do Société Généra-

le se desenvolver em Moçambique 

a longo prazo e que podemos fazê-

-lo porque somos um grande ban-

co, muito sólido, um dos maiores 

da Europa e um dos três principais 

bancos internacionais em África.”

O Société Générale, um dos maio-

res grupos bancários mundiais, de 

origem francesa, é hoje o accionis-

ta maioritário do The Mauritius 

Commercial Bank (MCB), com 

65% do capital social. Este feito 

surge na sequência da assinatura 

de um acordo de parceria entre o 

grupo e o MCB, a 18 de Março 

de 2015.  A operar em Moçambi-

que desde 3 de Outubro de 2015, o 

seu portfolio congrega uma variada 

com um resultado líquido de 4000 

milhões de Euros. O total dos acti-

vos representam 1.335.000 milhões 

de Euros e o património líquido é 

de 63.000 milhões de Euros.

Faz parte do grupo dos 30 “glo-

bal systemically important banks” 

(bancos globais sistemicamen-

te importantes) e “too big to fail” 

(grande demais para falhar) que 

têm obrigações adicionais de capi-

tal pela definição do Financial Sta-

SG aposta na banca móvel
bility Board. 

Com mais de 148.000 funcioná-

rios, com sede em 76 países, dos 

quais 17 africanos, o grupo acom-

panha diariamente 30 milhões de 

clientes em todo o mundo.

volvidas nas operações da bacia do 

Rovuma.

O banco, até agora ocupando um 

sector “niche” no mercado mo-

çambicano, associado historica-

mente ao desenvolvimento açúcar 

de Marromeu e à participação nas 

importações de combustíveis para 

Moçambique, quer crescer para 

uma quota de mercado de 10%, o 

que só é possível a curto prazo com 

a aquisição de outro banco no país.

Porém, Thong Vanh negou que o 

SG esteja interessado na aquisição 

do Mozabanco embora o nome da 

sua instituição figure entre os sete 

potenciais compradores do ban-

co. O responsável África do gru-

po, durante a estadia em Maputo, 

avistou-se com os responsáveis do 

banco central e teve também um 

encontro com o presidente da Re-

pública, Filipe Nyusi. 

Na inauguração das novas insta-

gama de soluções personalizadas 

aos seus clientes, no apoio aos seus 

projectos de investimento.

Baseado num modelo de banca 

universal diversificado, o grupo SG 

que combina a solidez financeira 

com a estratégia de crescimento 

sustentável, é uma referência única 

no mercado nacional, por apresen-

tar redes internacionais bem desen-

volvidas.

Não obstante a isso, o grupo em 

Moçambique está empenhado em 

acompanhar o crescimento econó-

mico do país, desenvolvendo servi-

ços bancários universais, orientan-

do clientes empresariais, bem como 

clientes particulares. Para tal, já in-

vestiu 3 milhões de Euros (225 mi-

lhões de meticais) na modernização 

da sua plataforma informática.  

Com renome internacional, o gru-

po teve, em 2015, um facturamento 

anual de 26 mil milhões de Euros 
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Nos últimos anos, sobr-

etudo, durante aquilo que 

podemos chamar de seg-

unda e terceira guerras civis 

(2012-2014 et 2015_?), para utilizar 

a terminologia do historiador francês 

Michel Cahen, vimos com insistência 

que há uma extrema reivindicação da 

descentralização, ou melhor, de par-

tilha de poder da parte da Renamo, 

dos intelectuais e das organizações da 

sociedade civil. Essa reivindicação é 

justificada segundo diferentes razões 

ou motivações dentre as quais, mais 

democracia, mais poder do “povo”, 

mais partilha do poder, entre outras. 

Não podemos deixar de dizer que 

grande parte dessas reivindicações 

não são actuais, ou melhor, não são 

exigências nem da Renamo, nem dos 

hodiernos intelectuais ou das organi-

zações da sociedade civil, mas, sim, 

defendo um processo histórico que 

ultrapassa  a Frelimo  e que não pode 

ignorar ou pretender distanciar-se 

dele, pois o considero ontologica-

mente constitutivo de um projecto 

que se chama Moçambique. Ou seja, 

não sendo produto apenas de velei-

dades ou oportunismos do present-
ismo ou, extensivamente, de tácticas 

dos diferentes actores  que são parte 

integrante da economia política da 

produção do discurso ou de captação 

de capitais de diferentes tipos, é um 

ônus que a história de Moçambique, 

país imensamente plural, imensa-

mente arbitrário em termos de sua 

composição, impõe-nos. Historica-

mente não há outra solução para 

Moçambique, pelo menos se quiser-

mos ser cônscios da nossa história, 

que não seja repensar-se enquanto 

espaço política e humanamente plu-

ral, para usar palavras do filosofo 

Levinas, onde as soluções passam  

por se reconceptualizar o próprio 

projecto político de Moçambique. 

Tudo que pensarmos hoje para solu-

cionar o nosso drama não pode ex-

cluir uma redefinição daquilo que 

chamaríamos de espaço nacional, 

onde a Frelimo deixaria de ser a úni-

ca produtora e gestora desse espaço. 

A Renamo igualmente não se pode 

considerar a única alternativa ao pro-

jecto repetindo as mesmas práticas 

do seu maior adversário, a Frelimo.  

Minha pretensão neste ensaio é, por 

um lado, desenvolver uma reflexão 

sobre o que é que há de fundo em 

todas essas reivindicações da descen-

tralização, sobretudo, aquelas feitas 

pela Renamo e refutadas pela Fre-

limo, por outro lado, retirar algumas 

consequências sobre a forma como 

estamos a pensar ou reivindicar a dita 

descentralização. Uma das perguntas 

que me parece pertinente seria o que 

é que pretendemos com a descen-

tralização num contexto em que não 

nos estamos a colocar a questão da 

construção e de formação do Estado? 

O que é que será discutir a questão 

a descentralização sem pensar na re-

fundação do Estado (Agbese e Kieh 

Jr.,2007)? Porque é que tenho a im-

pressão que a questão da descentrali-

zação parece mais uma reivindicação 

conjuntural que estrutural, uma 

questão  de divisão dos bens terri-

toriais ou do Estado entre as partes 

envolvidas? Como é que podemos 

descentralizar sem desconstruir a 

própria estrutura administrativa e 

territorial do Estado? A Frelimo, não 

sendo o Estado, reconhecendo a sua 

arrogância histórica de que o Estado 

é a Frelimo, porque reduzir a descen-

tralização enquanto apenas divisão do 

poder? Não será um excesso pensar a 

descentralização de Moçambique en-

quanto interesse da Frelimo e Ren-

amo, considerando que Moçambique 

em que a sua existência funda-se 

ou deveria fundar-se numa vontade 

colectiva de fundar uma comunidade 

política que seria socialmente útil 

para os seus membros? Tenho a per-

cepção que há  um afunilamento em 

modelos que são historicamente lo-

calizados e, por extensão, têm tempo-

ralidades e regimes de historicidades 

diferenciados (Hartog, 2013), como é 

que podemos estar convencidos que 

esses modelos propostos são respos-

tas às questões culturais e politicas  

da nossa sociedade? Vimos durante 

muito tempo a tentativa de implantar 

práticas decalcadas de países como 

Portugal para um contexto tão con-

troverso como Moçambique. Não 

tenho a intenção de responder a estas 

questões, neste ensaio, mas pretendo 

tentar fazer uma reflexão interdisci-

plinar, se assim podemos dizer, sobre 

essa questão. Entendo que algumas 

vezes o debate sobre a descentrali-

zação tem vindo a ser tecnicizado, 

juridicizado, ou seja, há uma tendên-

cia a pensar que a descentralização é 

uma questão de arranjo institucional 

ou apenas de consagração jurídica de 

revindicações políticas (A. Varinelo). 

Há algumas excepções nesse desvio 

do essencial quando abordamos a 

questão da descentralização.

Dos fundamentos da descentrali-

zação em Moçambique: Porque é 

que descentralizamos?

Em quase todas as discussões que são 

feitas sobre a necessidade de descen-

tralização em Moçambique, seja da 

parte dos partidos seja dos intelec-

tuais ou membros da sociedade civil, 

em toda a sua diversidade, constato 

que há ausência de um dos aspectos 

essenciais de todo esse processo, a 

questão da construção e formação do 

Estado. Ou seja, não vi em nenhuma 

circunstância interrogações que colo-

cassem a questão da descentralização 

como parte de um processo vasto de 

construção e formação do Estado em 

Moçambique mesmo que tenham 

havido algumas insinuações ou re-

flexões nesse sentido. É nestes termos 

que julgo pertinente afirmar que a 

questão da descentralização coloca-

se, para mim, não apenas como uma 

solução para um problema imediato, 

mas ele permite-nos interrogar igual-

mente pensar-se no tipo de Estado 

que temos, o tipo de divisão adminis-

trativa ou o tipo de divisão territorial 

que temos (Chevalier, 1986; Poggi, 

2014) e por consequência o que é 

que justificaria a descentralização. 

Não se pode pensar a descentrali-

zação enquanto substantivamente 

solucionadora dos nossos problemas. 

Em Janeiro de 2017, dois politólogos 

franceses publicaram o seu “sociologie 
politique du pouvoir local” (Sociologia 
política do poder local_ tradução livre) 
(Lefebvre e Douillet, 2017), onde um 

dos argumentos centrais é o facto de 

considerarem que a questão da de-

scentralização é uma questão política 

de grande dimensão, pois, acrescento 

eu, ela não toca apenas com a forma 

como o poder (enquanto dominação 

e controlo de espaços físicos ou não 

físicos, humanos) é exercido, partil-

hado, organizado. Para além disso, 

é um aspecto que toca igualmente 

questões ligadas à forma como o ter-

ritório é organizado. Então, ao pen-

sarmos a descentralização é preciso 

igualmente importante repensar-se 

a forma como o próprio território é 

estruturado política e administrati-

vamente. Muitos trabalhos seja na 

ciência política seja na sociologia ou 

mesmo antropologia política têm 

demonstrado que as motivações para 

a descentralização podem ser de vária 

ordem, mas duas têm sido invocadas 

de forma permanente, pelo menos, 

pelos que pressionam ou estruturam 

as agendas das reformas da  descen-

tralização. A primeira é a questão da 

eficácia da gestão da coisa pública e 

a segunda é a democratização. Ou 

seja, a descentralização é assim apre-

sentada como um progresso para a 

democracia, pois considera-se que ela 

atribui mais poderes aos eleitos locais 

e que permite mais partilha do poder 

(Rosavallon,2015; Gauchet, 2017, re-

duzindo assim problemas associados 

aos centralismos políticos e adminis-

trativos. Podemos igualmente acresc-

er que a questão da descentralização 

enquanto democratização é vista 

como aquela que cria os contra-po-

deres em relação ao centro (Poupeau, 

2015). Essas duas racionalidades em 

relação à descentralização visam no 

essencial, na teoria do Estado ou na 

sociologia das reformas, permitir 

que as relações entre as periferias e 

o centro sejam menos de imposição 

mas de negociação. No contexto de 

Moçambique, tenho a impressão que 

o que tem sido utilizado para justi-

ficar a todo custo a descentralização 

é  o facto de se olhar para ela como 

uma porta para democratização e de 

criação de mais proximidade entre os 

cidadãos e os seus servidores públi-

cos. Essa segunda reivindicação não 

é apenas feita pela Renamo ou pelo 

resto da sociedade (mormenente as 

organizações da sociedade civil e os 

intelectuais), mas igualmente pelos 

ditos parceiros de cooperação. Mas, 

será necessário tomar como dogma 

a descentralização como base para 

a democratização de um país, ou 

ainda será a descentralização o único 

mecanismo institucional e político 

para partilhar o poder? Tenho mui-

tas dúvidas mesmo que historica-

mente ela tenha mostrado virtudes 

para tal. As minhas dúvidas levam-

me igualmente a pensar que muitos 

dos argumentam nesse sentido estão 

dominados por uma lógica do banco 

mundial, portanto, neoliberal, em 

relação à própria concepção de de-

mocracia e de eficácia de gestão da 

coisa pública. Tendo dito isto, julgo 

importante dizer que as duas razões 

acima citadas são as que  alimentam 

aquilo que são os  “mitos reforma-

dores” (Desage e Godard, 2005), o 

que não quer dizer que não produzem 

seus efeitos no funcionamento das 

nossas sociedades. Ora, em relação a 

Moçambique, é necessário ter muita 

atenção em relação às justificações 

públicas ou aquelas que são passa-

das pelo discurso político dominante 

seja da Renamo ou ainda da Frelimo, 

principalmente. Ou ainda, é muito 

complicado ver uma discussão que 

articulasse as reais possibilidades de-

mocratizadoras da descentralização 

num contexto em que  liberalização 

política tem sido esvaziada. 

Toda a exigência de mais democracia 

em Moçambique via descentralização 

não é recente, mas sabemos igual-

mente que foi sempre um dos pontos 

mais complicados do processo mais 

amplo da construção do Estado pos-

colonial. Tenho a percepção que a 

justificação de mais descentralização 

tendo como fundo de justificação 

a questão da democratização não é 

muito convincente, pois, historica-

mente, nem a Renamo nem a Frelimo 

já viram a descentralização como es-

sencial enquanto um verdadeiro pro-

cesso de transferência  de competên-

cias  do Estado central para o local 

ou colectividades locais dotando-as, 

assim, de uma certa autonomia ou de 

mais capacidade de acção. Penso que 

o que está na base da “vontade” de de-

scentralização, pelo lado da Frelimo, 

é a tentativa de levar a cabo reformas 

falsamente descentralizadoras para 

dar a impressão de que há vontade de 

modernizar o Estado e abertura para 

a democracia e uma outra racionali-

dade que, na minha opinião, impul-

sionou a Frelimo a proceder com  a 

descentralização, mesmo que parcial, 

consiste na ideia de que é preciso de-

scentralizar para conservar o poder 

de forma menos autoritária. É por 

isso que a Frelimo não descentraliza, 

ou raramente, os serviços públicos, 

a cobrança de impostos, sobre onde 

é possível arrecadar muitos recur-

sos, que de uma forma ou de outra 

reforçaria os poderes e elites locais. 

Por esta razão que penso que toda a 

análise sobre a descentralização que 

não a análise como parte integrante 

do processo de construção do Estado 

é menos profunda ou pelo menos não 

toca no que deveria ser verdadeira-

mente ser discutido, no seio de outras 

questões pertinentes, como as colo-

cadas por Nuvunga na sua recentre 

entrevista neste jornal. Essas moti-

vações são igualmente acompanhadas 

pela preocupação de antecipar ou re-

sponder a problemas de acomodação 

dos seus membros leais, o que permite 

o esvaziamento de todo o potencial 

emancipador que poderia ter a de-

scentralização enquanto uma trans-

formação das estruturas políticas de 

Moçambique. Nestas motivações, é 

impossível ver a vontade de dar mais 

poder ao local, permitir a emergên-

cia de elites locais autônomas, mais 

participação de pessoas entre outros 

elementos que acompanham a id-

eia mesmo de democracia (Todorov, 

2012). Em relação à Renamo, penso 

que as suas motivações não sendo 

necessariamente de mais democra-

cia, elas buscam no argumento de-

mocratização para reivindicar a  de-

scentralização, o que não  quer dizer 

que ela não acredite totalmente num 

Moçambique diferente do que temos 

hoje. Mas o que é que há verdadeira-

mente por detrás das suas exigências, 

que são legítimas, sob o pano de 

fundo? Penso que uma das questões 

fundamentais que justifica o discurso 

de mais descentralização por parte 

da Renamo é sua impossibilidade de 

aceder ao poder central ou ao Estado 

e sua administração a todos os níveis, 

que sustenta o seu pedido de mais 

descentralização. Sociologicamente, 

podemos dizer que o que está a mo-

tivar a Renamo é a questão do acesso 

ao Estado e, entrementes, ao poder. 

A questão da democracia aparece 

como um argumento para mobilizar 

a sociedade à sua vontade de poder. 

Vontade de poder não de per si il-

egítima por parte de um partido, al-

iás, é esse o seu fundamento, mas se 

ela não apresenta um verdadeiro pro-

grama de reformas do Estado, dúvi-

das ficam sobre o que é que ela pre-

tende. Todavia, penso que quer seja 

a Frelimo quer seja a Renamo são 

anti-democráticas no que concerne 

à forma como Moçambique deve ser 

gerido, mas ambos precisam desse ar-

gumento, mesmo que seja para inter-

esses diferentes, para se posicionarem 

dentro da sociedade. A grande preo-

cupação da Frelimo é a conservação 

do poder sobre o Estado e a Renamo  

é aceder ao Estado. Ambos partilham 

de forma implícita a não democrati-

zação do país, mas por motivações 

que lhes coloca em oposição. 

É nestes termos que é não menos 

importante referir que em todas as 

suas discussões, nenhum deles esta 

verdadeiramente a discutir, por ex-

emplo, a reforma administrativa ou 

territorial, que seria essencial, para 

que a descentralização respondesse 

ao imperativo democrático (Le goff, 

2005) ou ainda que novos mecanis-

mos levariam os cidadãos a ser deter-

minantes na gestão da coisa pública, 

para usar uma ideia exposta de Sev-

erino Ngoenha exposta neste jornal e 

na sua intervenção na STV. Nenhu-

ma descentralização com a estrutura 

administrativa que Moçambique tem 

pode levar à democratização, mor-

mente enquanto partilha alargada do 

poder, diminuição da arrogância dos 

partidos, mais participação dos ci-

dadãos, mais independência do siste-

ma de administração da justiça entre 

outros aspectos. Ela pode permitir a 

partilha de poder entre os partidos, 

mesmo que isso não signifique mais 

democracia dentro desses mesmos 

partidos ou dos espaços geridos por 

eles. Toda a descentralização com o 

actual modelo de Estado (admin-

istrativamente ultra-centralizado) 

e mesmo de administração só pode 

fortificar as máquinas partidárias, 

torná-las mais distantes do ideal de 

democracia, desapossar toda a cria-

tividade local à favor de um central-

ismo à todos os níveis. 

O filósofo, escritor de origem Hún-

gara, naturalizado francês, Tzvetan 

Todorov num dos seus mais em-

blemáticos livros “Les ennemis intimes 
de la démocratie” (2012) (Os inimi-

gos íntimos da democracia-tradução 

livre) mostra que as democracias não 

são apenas destruídas pelos outros, 

os de fora, mas os de dentro, aqueles 

que falam em nome da democracia, 

são os inimigos mais íntimos desta 

última, sobretudo, quando isso per-

mitir que giram o poder enquanto 

possessão. Olhando para o compor-

tamento de ambos partidos, não me 

restam duvidas que tanto a Renamo 

como a Frelimo são estruturalmente 

a mesma coisa, pelo menos no que 

concerne à sua relação à descentrali-

zação e à democratização. Reinventar 

Moçambique com a descentralização 

sem reinventar mecanismos que for-

tifiquem a capacidade de intervenção 

dos cidadãos e de indivíduos fora 

dos partidos pode resultar num cen-

tralismo dominado por dois ou mais 

partidos, o que destitui a própria id-

eia de democracia, pelo menos no seu 

significado mais radical, governo dos 

destituídos de capitais (político, so-

cial, cultural) (Dardot e Laval, 2016)

Porque é que a Renamo e Frelimo 

coincidem no seu ideário íntimo em 

relação à descentralização?

Esta questão é essencial porque as 

consequências da anti-democratici-

dade das revindicações de ambos par-

tidos de mais democracia concerne 

a todos nós enquanto país. Se para 

mim é impossível um pensamento 

ou uma reflexão séria sobre a de-

scentralização sem um pensamento 

rigoroso sobre o Estado e sua admin-

istração, penso igualmente que é um 

imperativo intelectual tentar com-

preender as partes mais íntimas das 

reivindicações e posturas da Renamo 

e Frelimo, não que Moçambique seja 

interpretado apenas segundo o para-

digma Frelimo-Renamo, paradigma 

que considero menos operante para 

compreender o Moçambique actual 

se não complexificarmos, mas é pre-

ciso reconhecer que essas duas forças 

estruturam de uma certa forma a for-

ma como os processos políticos estão 

a decorrer. Um dos aspectos centrais 

da reivindicação da descentralização 

pela Frelimo, mesmo que de forma 

diferente, e da Renamo, como já 

aludimos mais acima, é a questão 

do poder. Não é a partilha do poder 

com a pluralidade dos grupos que 

constituem a sociedade moçambica-

na. Aí é que está o essencial do seu 

programa no que concerne às  políti-

cas de reformas da descentralização. 

Seja a Frelimo seja a Renamo estão 

de acordo, mesmo que seja de forma 

menos explícita, com um modelo de 

Estado em que o controlo dos recur-

sos estatais, pouco importa o nível 

em que tal ocorre, lhes permite o 

controle das lealdades, o esvaziamen-

to de elites locais aptas a desafiar a 

autoridade das estruturas partidárias 

ou dos seus líderes. Ademais, ambos 

estão de acordo que a descentrali-

zação não signifique mais poder para 

o local enquanto espaço de formação 

de novas lideranças mais conectadas 

às dinâmicas locais sem necessidade 

de aparelhos partidários para o seu 

sucesso, pois reduziria a capacidade, 

mente o mesmo, muitas vezes, o seu 

programa é não ter programa con-

sistente sobre Moçambique. É pre-

ciso entender que ambos os partidos 

entraram para uma menopausa em 

termos de produção ou reinvenção 

do imaginário nacional. A questão da 

descentralização entra directamente 

no coração daquilo que podemos 

chamar de projecto e imaginário na-

cional. Como é que podemos confiar 

a esses dois indefereciáveis partidos 

na sua etiologia, substância um pro-

jecto tão profundo como esse, rein-

ventar Moçambique?

Descentralizar para responder a que 

tipo de perguntas?

Estamos quase todos em Moçam-

bique, em uníssono, a dizer que a 

descentralização é a solução para os 

nossos problemas, para as nossas de-

savenças ou perturbações. Não com-

preendo como é que podemos em 

toda uma sociedade de aproximada-

mente 26 milhões de pessoas acordar 

sobre a pertinência da descentrali-

zação como solução para um prob-

lema que pode ser maior que o que se 

pretende. Como um indivíduo (senti-

do estritamente iluminista do termo) 

de tendência intelectual marxista, sou 

defensor de uma mais larga partici-

pação das classes que não controlam 

a máquina estatal em todos os pro-

cessos de uma sociedade. Portanto, 

a democratização não me é indifer-

ente. Entretanto, sob o fundo não 

estou contra a descentralização ou a 

democracia, mas não estou de acordo 

que toda uma sociedade aceite sem 

preliminarmente interrogar-se que a 

descentralização é útil ou inútil para 

o nosso caso. Será a descentralização 

um imperativo para resolver o que 

temos como problema? Se o é, quais 

os elementos sociais, antropológicos, 

políticos ou outros que estão a ser dis-

cutidos, para além do discurso da de-

mocratização, ou como alguns dizem 

da maior participação do dito “povo”? 

Não estou contra que os membros da 

sociedade civil ou os intelectuais pos-

sam emitir suas opiniões, mas estes 

últimos (os intelectuais) devem, na 

minha opinião, radicalizar as suas 

perguntas, as suas inquietações, as 

suas preocupações. Não se podem 

acomodar a um discurso ou práticas 

discursivas na moda de que descen-

tralização é mais desenvolvimento, 

mais democracia, mais eficácia, etc . 

Por isso que para quem lê “ le procès” 

de Kafka ou ainda “la montagne de 

l’âme” do chinês Gao Xingjian, no-

bel de literatura, entendemos que 

o intelectual deve colocar  questões 

que incitem à reflexão e não ao co-

modismo. É nestes termos que até 

hoje, exceptuando pouquíssimos in-

telectuais, conseguiram constatar que 

ainda não estamos a colocar questões 

sérias em relação à descentralização, 

alguns tornam-se populistas nas suas 

argumentações. Falando da revolta 

métafisica no seu livro “l’home re-

volte”, o escritor francês Albert Ca-

mus propôs que a revolta enquanto 

projecto de emancipação é o funda-

mento de todo o humanismo, por-

tanto de todo projecto progressista. 

Por isso que me pergunto, queremos 

descentralizar para encontrar respos-

tas a que questões de fundo? A que 

tipo de preocupações trans-históricas 

queremos responder? Quem é que 

está no centro desse processo? O que 

é que quer dizer descentralização 

num contexto em que a escola, a 

universidade, a fábrica e outros lu-

gares de socialização são lugares cujo 

conteúdo é desapossado de qualquer 

produção do sujeito, enquanto sujeito 

histórico transformador, para usar as 

expressões de Levinas no seu “Hu-

manisme de l’autre homme” (1972) 

ou enquanto reestruturação da sua 

subjectivação como diria Touraine? 

Eu estou persuadido que devemos re- 

discutir a descentralização enquanto 

ontologicamente bom para o nosso 

problema, como fizemos em relação à 

democracia e liberdades liberais, para 

que possamos re-questionar a parte 

interna do nosso projecto enquanto 

Moçambique.

O que pretendo com o que estou ar-

gumentando é uma postura crítica ao 

facilitismo, em certa medida, com que 

podemos estar a levar esta questão. 

Não é minha responsabilidade propor 

modelos ou dizer que há melhores 

argumentos ou maus argumentos. 

Cabe-me simplesmente tentar con-

struir uma postura reflexiva sobre um 

processo que é sinuoso, problemático 

e vazio enquanto projecto emanci-

patório de uma sociedade que está 

nas “malhas do poder” (Foucault) de 

forças que estão fundamentalmente 

mais interessadas em responder às 

suas preocupações enquanto máqui-

nas partidárias do que com as preo-

cupações dos homens e mulheres de 

Moçambique. Essa asserção é trivial, 

mas o que não me parece trivial é diz-

er que muitos dos que se pretendem 

críticos ou reflexivos alimentam esse 

sistema e fazem parte dele consciente 

ou inconscientemente se desenga-

jando de um severamente critico em 

relação aos espaços comuns ou ainda 

aos discursos do Banco Mundial ou 

FMI. 

Para terminar, mesmo que seja 

provisório, penso que tanto as 

propostas como as discussões à volta 

da descentralização são uma ar-

madilha para o essencial daquilo é o 

problema de Moçambique. Ou seja, 

o fundo do problema não está sendo 

necessariamente colocado com o que 

se tem chamado projecto de descen-

tralização. O pior não esta aí, o pior 

está em estarmos numa crença cega 

de que a solução dos problemas é a 

descentralização sem discutir em  

que tipo de Estado tal descentrali-

zação ocorre, em que contexto ad-

ministrativo tal ocorre. Considero 

que a questão da descentralização 

pode ser um assunto pertinente, mas 

não nos esqueçamos que ela foi e 

deve ser uma resposta social, cultural 

e politicamente construída e apro-

priada. Não há respostas universais 

nem concludentes. Há historicidades 

e temporalidades diferenciais  dos 

problemas.

* Doutorando em Ciência Política 

na sua lógica, de sua reprodução num 

modelo autoritário e paternalista que 

é típico em ambos partidos, mesmo 

que na Frelimo seja qualitativamente 

diferente com o autoritarismo e pa-

ternalismo dentro da Renamo. So-

bre a cultura não democrática de 

ambos os partidos muita coisa já foi 

dita, todavia, entendo que é impor-

tante referir que para a sobrevivência 

desses dois partidos nos termos que 

existem hoje precisam de um sistema 

não-democrático ou pelo menos que 

isso se limite ao discurso não efectivo 

(Hermet, 1987). É complicado im-

aginar uma revolução democrática 

via descentralização sem que isso 

implique uma revolução estrutural de 

ambos partidos e de outros, coisa que 

não estou convencido que quer a Fre-

limo quer a Renamo estejam interes-

sados. Como é possível ver, o actual 

processo de descentralização domi-

nado por estes dois partidos não pode 

ter resultados democráticos, no senti-

do de uma transformação radical das 

relações de poder em Moçambique 

e do funcionamento dos próprios 

partidos. Olhando o objecto descen-

tralização e a forma como está sendo 

orientado é possível constatar que a 

descentralização do ponto de vista 

destes dois partidos é fundamental-

mente inerente à sua crença que a 

descentralização é apenas um mecan-

ismo para acomodar, manter ou exer-

cer autoritária ou paternalisticamente 

o poder. Isso faz da descentralização 

um conceito vazio porque se o termo 

“povo” que é invocado não quer dizer 

absolutamente nada, é preciso aceitar 

que ambos jogam com as ansiedades 

de uma sociedade desgastada pela 

angústia, pela miséria, pelo analfa-

betismo, que não se limitando ao 

aspecto escolástico, ele estende-se 

à ausência de uma reflexão sobre as 

condições históricas e antropológicas 

da emergência do problema Moçam-

bique. 

Olhando neste prisma, tenho me 

interrogado sobre a ausência inte-

gral seja da parte da Frelimo seja da 

Frelimo uma vontade de reformar de 

forma profunda a nossa estrutura ad-

ministrativa e territorial. Não tenho 

uma resposta coerente sobre este as-

pecto, porém estou persuadido que a 

Renamo, por inconsciência ou von-

tade estratégica, não coloca a questão 

porque entende que chegando ao 

poder central poderá geri-lo de for-

ma centralizada, basta ver a forma 

como as suas estruturas partidárias 

funcionam. E quanto à Frelimo é por 

necessidade de continuar a justificar 

que é o timoneiro de Moçambique 

e que, portanto, gerir centralmente 

o país permite justificar um mito de 

Moçambique unido, num conceito 

abstracto de “nação moçambicana”, 

onde ela pretende-se igualmente a 

única responsável pela sua produção. 

Mais uma vez, constatamos que o 

fundo destes dois partidos é o mes-

mo, ou como alguns (Cahen e Sérgio 

Chichava) falam, essencialmente, de 

“inimigo como modelo”. Ademais, 

sugiro que esses dois partidos não só 

se imitam, mas eles co-produzem-se 

porque o seu programa é essencial-

As armadilhas de descentralizar sem reformar estruturalmente o Estado
Régio Conrado*

A democracia permite que o povo eleja os seus dirigentes desde o nível local até ao central através do voto  
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CartoonEDITORIAL

Controlo de entradas e res-

trições crescentes a reque-

rentes de asilo são matéria 

em que a moral claudica 

para estados da União Europeia, 

russos, australianos, sul-africanos, 

iranianos, israelitas ou chineses 

censurarem os abusos de Trump.  

O Parlamento de Budapeste apro-

vou terça-feira legislação proibindo 

o livre movimento na Hungria ou 

a saída do país de requerentes de 

asilo que serão acantonados em 

campos de triagem junto à frontei-

ra com a Sérvia até decisão sobre os 

respectivos pedidos.

  O Knesset votou segunda-feira, 

por sua vez, a proibição de vistos 

de entrada ou autorizações de resi-

dência a estrangeiros que defendam 

boicotes económicos, culturais ou 

académicos a Israel ou exclusiva-

mente aos colonatos da Cisjordâ-

nia.  

Em versão revista e polida da es-

drúxula interdição de entrada de 

crentes na fé islâmica proclamada 

por Trump, a Casa Branca anun-

ciou, entretanto, a proibição por 

três meses, a partir de dia 16, da 

concessão de vistos a cidadãos do 

Irão, Líbia, Somália, Sudão, Iémen, 

e Síria.

Todos estes estados, salvo a Somá-

lia, proíbem, por sinal, a entrada 

nos seus territórios de cidadãos is-

raelitas, reciprocando o estado ju-

daico a interdição.

Com excepção da região autónoma 

do Curdistão, o Iraque é um dos 16 

Acesso restrito de lés a lés
países de maioria islâmica (entre 

os quais a Malásia, o Paquistão, o 

Líbano ou o Bangladesh) que re-

pudiam a entrada de portadores de 

passaportes israelitas.

Após ter sido abrangido pela ata-

balhoada interdição anunciada por 

Trump com o decreto presidencial 

de 27 de Janeiro, o Iraque é agora 

definido como aliado alegadamen-

te disposto a reforçar a partilha de 

informação com Washington sobre 

os seus cidadãos.    

A incoerência de proibição tem-

porária de entradas nos Estados 

Unidos de cidadãos de países onde 

campeiem ameaças terrorista é 

patente na exclusão deste regime 

extraordinário de estados proble-

máticos como a Arábia Saudita ou 

o Paquistão.

A legalidade das regras que a ad-

ministração Trump pretende im-

plementar no controlo de entradas 

para minimizar ameaças terroristas 

será ainda sujeita a escrutínio pelos 

tribunais norte-americanos, mas a 

redução do limite de aceitação de 

refugiados de 110 mil (proposto 

por Obama) para 50 mil no ano 

fiscal de 2017 que termina em Se-

tembro é um dado adquirido.

Sintomaticamente, o Tribunal Eu-

ropeu de Justiça, decretou, terça-

-feira, que os estados da UE não 

têm obrigação de conceder vistos 

temporários de entrada a pessoas 

que os solicitem para requerer asilo.

O tribunal sediado no Luxembur-

go deu, assim, razão às autoridade 

belgas que negaram o pedido de 

concessão de entrada a uma família 

síria de Alepo refugiada em Beirute 

que alegava pretender solicitar asilo 

uma vez chegada à Bélgica.

O rol crescente de restrições, jus-

tificadas por uma ou outra razão, 

para limitar a concessão de vistos 

de entrada para conter sobretudo 

riscos de emigração ilegal e amea-

ças terroristas não pára de crescer e 

tenderá a criar um problema políti-
co gravíssimo na UE.
O Departamento de Segurança 
Nacional de Washington foi in-
dustriado para rever até ao final de 
Março os requerimentos de infor-
mação exigíveis a cada estado sobre 
cidadãos que solicitem vistos de en-
trada nos Estados Unidos.
Presentemente, 38 países, incluin-
do os 28 estados da UE, mantêm 
regimes de isenção mútua de vistos 
com os Estados Unidos.
O último decreto de Trump conce-
de um prazo de 50 dias para esses 
estados, após notificação em data 
incerta, acatarem as exigências de 
informação pessoal e é de prever 
que pressões diversas sejam aplica-
das caso a caso para acesso a dados 
até agora fora da esfera legítima de 
intercâmbio por razões de seguran-
ça.
A lógica de reciprocidade que rege 
os regimes de concessão de vistos, 
a coerência e uniformidade de re-
querimentos entre estados, difi-
cilmente sairá ilesa desta vaga de 

restrições e proibições de lés a lés.           

*Jornalista

Por João Carlos Barradas* 

Enquanto os dois maiores partidos políticos do país se mantêm 
concentrados sobre como melhor partilhar o poder, não resta 
tempo para o país dedicar algum tempo sobre outras questões 
não tão menos importantes.

Mantém-se o silêncio sobre o sistema de gestão de eleições, mesmo 
que tenham sido eleições abaixo da perfeição a principal razão para a 
disputa política que se instalou depois de 2014.
Isto implicará que só nas vésperas das próximas eleições alguém irá se 
recordar da necessidade de se olhar para o assunto e, nessa altura, já 
com o tempo apertado, lá se farão, mais uma vez às pressas, algumas 
emendas à actual lei eleitoral.
Um dos problemas com que a tentativa de democratização do sistema 
político em Moçambique se tem confrontado é muitas vezes a au-
sência de credibilidade sobre os processos através dos quais é suposto 
conferir legitimidade a quem deve assumir o poder de condução dos 
assuntos do Estado.
Esta ausência de credibilidade surge como consequência da crença, 
por parte dos dois principais partidos políticos, de que qualquer um 
deles tem o direito legítimo de ascender ao poder sem que seja pela 
via de um sistema verdadeiramente democrático, em que os eleitores, 
de forma livre tomam essa decisão. Ambos acreditam que o poder 
lhes pertence.
Assim sendo, as eleições são uma mera formalidade que deve ser cum-
prida simplesmente para que a comunidade internacional que suporta 
a sobrevivência do país se certifique de que prevalece em Moçambi-
que qualquer coisa que se assemelhe a um sistema democrático. 
O objectivo principal não é permitir que os eleitores, exercendo o 
seu direito de forma livre, sejam, de facto, o factor determinante na 
tomada de decisão sobre a quem deve recair a responsabilidade de 
dirigir o Estado. 
Todos os modelos de gestão eleitoral experimentados em Moçambi-
que foram exorbitantemente dispendiosos, de uma eficácia limitada, 
e como tal um fracasso. A última experiência de paridade só serviu 
para complicar ainda mais o processo, com muita confusão que resulta 
em que na ocorrência de erros, se torne quase impossível determinar 
o ponto de partida. 
As desconfianças políticas que teimam em prevalecer quase 23 anos 
depois da realização das primeiras eleições multipartidárias concor-
rem para que ainda não seja possível o estabelecimento de um siste-
ma de gestão eleitoral profissionalizado, linear e célere na tomada de 
decisões. Seria desejável a eliminação da duplicidade que se verifica 
na administração de eleições em Moçambique, criando-se um único 
órgão de supervisão, tendo sob sua alçada um corpo técnico e opera-
cional responsável pela logística. Ou seja, o Secretariado Técnico de 
Administração Eleitoral (STAE) deve ser abolido, e as suas funções, 
com um director-geral de eleições à cabeça, incorporadas na Comis-
são Nacional de Eleições (CNE), esta que não deve ter mais do que 
cinco ou sete membros.
A CNE deve ser um órgão verdadeiramente independente, com um 
orçamento próprio votado pela Assembleia da República, e dirigi-
da por um magistrado de competência e idoneidade reconhecidas. 
O Governo (na sua componente executiva) deve ter cada vez menos 
envolvimento na gestão de eleições. Não pode haver eleições transpa-
rentes se o Governo do dia, que é obviamente parte interessada, tiver 
algum papel que lhe confere vantagens no processo. 
O sistema de adjudicação de contenciosos eleitorais deve ser tornado 
mais flexível e realisticamente ao alcance dos intervenientes. No seu 
estado actual ele continua enfadonho e ineficaz. Legítimas reclama-
ções de partidos políticos ou de candidatos deixam de ser resolvidas 
porque em muitos casos os queixosos não dispõem dos meios que lhes 
permitem apresentar as suas reivindicações nas complexas condições 
que são impostas pela lei. 
A polícia de choque deve ser impedida, por lei, de qualquer envol-
vimento em matéria eleitoral. Deve se dar maior robustez à polícia 
de protecção para que seja esta o garante da segurança nos postos de 
votação, contrariando o actual cenário em que lugares de exercício de 
um direito cívico são por vezes transformados em autênticos teatros 
de guerra, de onde urnas contendo boletins de voto são transportados 
para esquadras da polícia, e onde fiscais em cumprimento de suas 
actividades legítimas são obrigados a abandonar para permitir que a 
fraude se consuma com total impunidade. 

Democracia e elei-
ções: Que futuro?

Dia Internacional da Mulher na Turquia

E mais direitos 
também para 
a mulher
presidente
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Excerto da palestra proferida pelo Prof. 
Doutor Paulo Sobeja Mente, conheci-
do especialista em comunicação, para 
os alunos do 1.º ano da Faculdade de 
Eng.ª Mecânica da UCAM – Fevereiro 
de 2015

No que tange ao assunto 
em análise neste apro-
fundamento dos nossos 
pontos de vista sobre as 
aplicações imediatas ou 

futuras das sinergias inerentes ao uso 

e aproveitamento das energias reno-

váveis – e considerando, por um lado, 

que estamos chegados a este ponto 

crucial, e, por outro, a limitante que 

nos é imposta pelo tempo –, importa 

que desvaneçamos desde já um gran-

de equívoco que, infelizmente para 

nós, tende a grassar e a enraizar-se 

não só no nosso seio, como também 

no seio da comunidade internacional.

Este equívoco tem a ver fundamen-

talmente com sete pontos de vista, 

mas devido à limitante a que nos re-

ferimos acima, vamos reduzi-las a 3, a 

saber: a) há quem considere, e muito, 

que o fracasso dos projectos que têm 

sido concebidos para o desenvolvi-

mento das nossas comunidades – não 

só de Moçambique, como de toda a 

África e, porque não, da Ásia e da 

América Latina – se deva à grande 

incapacidade dos seus usufrutuários 

quer de absorver o que há de bom e 

vantajoso nessas tecnologias, quer de 

ir abandonando progressivamente as 

velhas tradições, as quais estão, como 

todos nós sabemos, arraigadas. Claro 

que temos a consciência de que não é 

fácil transitar de uma agricultura de 

enxada de cabo curto ou comprido 

para uma agricultura mecanizada. 

Ninguém dá saltos na história, e na 

tecnologia muito menos. Mas volta-

remos a este ponto; b) considera-se 

que os governantes não só não com-
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Há três semanas, um dos 

principais jornais da praça 

publicou uma notícia cujo 
teor era de insurgência con-

tra actos de improbidade alegada-
mente praticados por uma juíza.
A referida notícia teve honras de pri-
meira página e desenvolvimento nas 
seguintes. Ainda fez o editorial da 
semana. De modo geral, a peça jor-
nalística traça um quadro negro sobre 
a actuação dos juízes moçambicanos. 
É ilustrativo quando, entre outros, se 
diz que “Tudo isso é trabalho dos juí-
zes desta justiça podre. Se, em vez de se 
garantir justiça, se garante impunidade 
total e imoralidade generalizada”, con-
clui-se que a juíza visada “é apenas um 
cartão-de-visita de um sistema que está 
a cair de podre, onde em vez de juízes 
temos bandidos a envergarem togas e a 

representarem o Estado e a executarem 

processos do crime. Merecíamos outra 

sorte. Com este tipo de juízes, para que 

precisamos de criminosos?”. 

Ainda sobre os 
Não se pretende com este artigo en-

trar no mérito de discutir se os factos 

que pesam sobre a juíza questiona-

da são ou não verdadeiros, uma vez 

que está a correr processo disciplinar 

contra a meritíssima juíza junto do 

Conselho Superior da Magistratura 

Judicial (CSMJ).

Pretende-se, sim, insurgir contra afir-

mações levianas e ultrajantes dirigi-

das a toda a classe de juízes. É que, 

no bojo da matéria em causa, extrai-

-se um deliberado e inconsequente 

conteúdo ofensivo e vexatório para 

todos juízes ao se averbar que eles 

contribuem para uma justiça putre-

facta, agregando-se em quadrilha de 

criminosos. Ou seja, segundo o jornal 

em crise, os juízes moçambicanos não 

só se destacam pela conduta improba 

e de desvio funcional, mas também 

pela associação criminosa.

É grave.

À classe de juízes, se calhar, em espe-

cial, mais do que às outras, exige-se 

uma actuação não só conforme pa-

drões de lei, mas, sobretudo, de ética 

e integridade profissional acrescidos. 

É assim que os juízes agregados em 

Associação (AMJ) têm como mote a 

promoção de valores de ética e inte-

gridade entre os seus membros, com 

vista a consolidação de uma magis-

tratura digna e respeitada. Impõe-

-se aos juízes desempenhar as suas 

funções com honestidade, seriedade, 

imparcialidade e dignidade; guardar 

segredo profissional nos termos da 

lei; e comportar-se na vida pública e 

privada de acordo com a dignidade 

e o prestígio do cargo que desempe-

nham.

Por isso, não podia ser diferente, a 

AMJ repudia o comportamento de 

qualquer um que violar os seus de-

veres ético e profissionais. Repudia, 

sobretudo, a falta de integridade no 

exercício da judicatura.

Na sequência, os próprios juízes não 

se identificam com qualquer tipo de 

generalizações simplórias que visam 

intoxicar a opinião pública, lançar um 

desnecessário clima de suspeição so-

bre toda a classe e pressionar ilegiti-

mamente os órgãos com competência 

para dirimir eventuais violações da 

deontologia profissional dos juízes.

Como qualquer grupo de profissio-

nais, há profissionais escrupulosos no 

seguimento das regras legais e deon-

tológicas que regem as suas profis-

sões e outros não. Ainda assim, para o 

profissional sobre quem recai suspeita 

de haver transgredido as normas há 

que lhe dar a possibilidade de defesa, 

assente no princípio do contraditório 

a fim de evitar precipitados juízos 

condenatórios em praça pública. 

É o CSMJ, em última análise, a en-

tidade a quem, constitucionalmente, 

cabe apurar, imputar e responsabi-

lizar o magistrado que viole os seus 

deveres profissionais, sempre num 

contexto de respeito pelas regras do 

contraditório e da convicção assente 

em provas materiais. 

A verdade é que os processos disci-

plinares levam o tempo e as forma-

lidades estabelecidos na lei que nem 

sempre se coadunam com a celerida-

de de resposta muitas vezes esperada. 

Enquanto isso, há que observar o co-

mando constitucional de presunção 

da inocência sobre quaisquer argui-

dos.

Agir de modo contrário é grave-

mente acintoso e falacioso. Partir de 

factos particulares e singulares para 

generalizações descabidas, sobretudo 

quando ainda não existe qualquer de-

cisão sobre esses factos, é, no mínimo, 

irresponsável. A qualidade, o esforço 

sério e abnegado emprestados pela 

generalidade dos juízes tornam ime-

recido este tipo de consideração. Boa 

parte dos magistrados moçambicanos 

trabalha em circunstâncias inimagi-

náveis, em condições deveras difíceis 

e sem meios materiais e humanos 

bastantes, mas, ainda assim, fazem-

-no com dedicação e brio profissio-

nal. Eles soergueram-se e lutam por 

prestar a melhor justiça possível aos 

cidadãos. É daí que nos últimos anos 

se tem conseguido inverter a tendên-

cia de desempenho dos tribunais para 

positivo. Dados do Tribunal Supre-

mo de 2016 apresentados na Sessão 

Solene da Abertura do Ano Judicial 

de 2017, mostram que os tribunais 

judiciais fizeram findar naquele ano 

um total de 130.194 contra 128.154 

processos entrados. No ano de 2015 

foram sentenciados 123.246 contra 

115.002 processos entrados. Ou seja, 

nos últimos dois anos, o número de 

processos findos foi maior do que o 

dos processos entrados. E esta é uma 

tendência por manter…

Não é, por isso, justo chamar a essas 

mulheres e homens que administram 

a justiça em nome do povo de “ban-

didos que envergam togas”.

É de se reconhecer, ainda assim, de 

modo geral, o papel da imprensa 

moçambicana no escrutínio públi-

co dos actos processuais e dos seus 

actores no contexto da construção 

de uma sociedade democrática, livre 

e plural. A Justiça não fica de fora e 

nem podia ser diferente. Todos os 

juízes se identificam como parceiros 

da imprensa sempre que esta age com 

vista à construção de uma sociedade 

inclusiva, assente nos mais elevados 

valores da probidade pública. 

É, porém, importante realçar que 

este objectivo só pode ser alcançado 

se todos agirmos com rigor, isenção 

e espírito construtivo nas suas atri-

buições. As precipitadas qualificações 

gerais, a ignorância culposa dos prin-

cípios fundamentais da presunção da 

inocência, do contraditório e da boa-

-fé na actuação dos órgãos adminis-

trativos competentes na prossecução 

disciplinar só minam o campo de 

confiança que se deve ter pelos órgãos 

da administração da Justiça. 

Cada tribunal é composto por pesso-

as de carne e osso que todos os dias 

fazem da administração da justiça o 

seu modo de vida. E fazem-no, acima 

de tudo, por patriotismo…

preendem a situação em que as nos-
sas comunidades rurais se encontram 
em termos de evolução científica, tec-
nológica e, fundamentalmente, cultu-
ral, como eles próprios são o exemplo 
de uma elite que está a sair de uma 
comunidade de pés descalços para 
uma de altas tecnologias; c) os nossos 
“benfeitores” são entidades que, regra 
geral (há excepções e são boas), nos 
dão esmola com a mão direita para, 
logo a seguir, nos cortarem todo o 
braço esquerdo. Explico-me: imagi-
nemos um projecto que é concebido 
para USD 750 000. Uma instituição 
internacional diz – “Sim, senhor, 
apoiamos esse projecto!” Muito bem! 
Batemos palmas. Mas o que vai acon-
tecer com esses dólares? Dois terços 
serão gastos no país doador na com-
pra de equipamento, de insumos e no 
pagamento de especialistas que virão 
para nos ajudar. Ajudar nada, nin-
guém dá almoços de borla, há sempre 
algum interesse em volta... Ou seja, 
essas entidades estão, no fundo, a re-
solver os problemas que existem nos 
seus países: primeiro, o desemprego 
de pessoas especializadas; segundo, 
a exportação de produtos manufac-
turados.
Desfeito este equívoco, vamos voltar 
ao que interessa: o que tem sido fei-
to, de facto, para que nós consigamos 
interagir de modo que estas sinergias 
intercaladas sirvam as nossas comu-
nidades rurais? É preciso interagir. E 
no que tange a esta matéria, é forçoso 
ver, nos diplomas a que todos nós te-
mos acesso e que estão aí nas vossas 
pastas, o que está estabelecido nas 
normas regulamentares aprovadas 
em fóruns adequados e que, segundo 
a nossa modesta avaliação, têm tudo 
o que há de bom para nos ajudar a 
sair do fosso em que estamos. Sim, 
porque, de facto, estamos num fosso, 
não vamos ignorar isso, senão seria 

hipocrisia e de hipocrisia estamos 
nós fartos. E nós ainda vá que não 
vá, porque nos fartamos de hipocrisia 
mas ainda conseguimos comer pão 
com manteiga, e – verdade seja dita 
– enquanto nós tomamos banho com 
água mineral, nas nossas comunida-
des a população bebe água turva e é 
com ela que se lava, e é com ela que 
cozinha.
O que é que nós devemos fazer, em 
última análise? O que propomos nes-
ta nossa tentativa de aprofundamen-
to das relações óbvias e inerentes ao 
sincretismo dialéctico da nossa cien-
tificidade do modus vivendi e operandi 
das nossas instituições governamen-
tais, assim como das instituições de 
ajuda humanitária, é que, onde hou-
ver um projecto desta natureza e caso 
não haja entendimento com essas 
comunidades quanto à forma como 
elas devem assumir o uso das energias 
renováveis, das duas uma: ou transfe-
rimos a comunidade para outro lugar 
ou não financiamos o projecto. E aí o 
que vai acontecer? Os dividendos fi-
nanceiros, de uma forma ou de outra, 
hão-de cair nas mãos de alguém ou 
faremos de conta que está tudo bem e 
falsificaremos os relatórios.
Chegados a este ponto, queremos 
sugerir-vos uma reflexão profunda 
sobre qual será o papel das sinergias 
sintomáticas e autónomas de evolu-
ção independente das vontades po-
líticas, económicas e técnico-cientí-
ficas na implantação de um projecto 
destes. Proponho-vos, caros partici-
pantes, minhas senhoras e meus se-
nhores, um debate profundo e franco 
sobre este tema, que é, para além de 
apaixonante, capaz de nos levar para 
muitos e muitos seminários, simpó-
sios e workshops. Para isso existimos 
nós, os comunicólogos: sem estes 
eventos, seríamos como generais num 
país sem guerra.

Há efectivamente um mal-

-estar na civilização, para 

resgatar o título de um 

famoso livro de Freud.

Viajamos, com crescente veloci-

dade, num barco tumultuoso car-

regado de insegurança. 

Na verdade, esta é, certamente, 

a era da insegurança social total, 

ampliada pela rapidez permitida 

pelas novas técnicas de informa-

ção e comunicação. Uma era de 

insegurança social total que tem 

no terrorismo uma das suas ala-

vancas.

Em nome de um deus, de um 

credo, de uma cartilha e, não 

poucas vezes, de uma nação, 

organizações terroristas que se 

multiplicam liquidamente pelo 

mundo assassinam o futuro e as 

suas sementes, as crianças, trans-

formando medo e morte em cul-

tura normalizada.

A liberdade, a democracia, o di-

reito à vida sem medo e a busca 

de um futuro mais digno estão 

verdadeiramente em perigo neste 

mundo de senhores da guerra e 

de risco sem fronteiras. 

Assassinam o futuro

O comunicólogo
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

“A partir das zero horas de amanhã, dia 

4 de Março, entra em vigor um novo 

processo de tréguas, de dois meses, até 

ao dia 4 de Maio”. Com estas palavras 

o Líder da Renamo, Afonso Dhlakama, es-

tendia por mais dois meses um novo pacote 

de tréguas. Positivo, mas chega, queremos o 

anúncio da paz! Fora de alguma discussão 

sobre quem, de facto, deveria ter a iniciativa 

sobre o anúncio das tréguas, julgamos que, 

se assim foi consensualizado entre as partes, 

nada de anormal existe. É claro que há aná-

lises e preferências individuais quando se 

põe na balança a questão da promoção da 

imagem. Na História, esse registo, de cer-

teza que vai chamar à atenção as gerações 

Novo pacote de tréguas
vindouras. Aliás, isso já está a acontecer. Por 

que não é o PR a anunciar? É a pergunta fei-

ta por todos aqueles que julgam que não devia 

ser o Líder da Renamo a anunciar essa “grande 

nova”. Muitos destes, avançam com a tese da 

subalternização para se sentirem reconfortados. 

Essa tese, no entanto, não encontra espaço de 

acomodação diante dos consensos. Faz algum 

sentido a preocupação de hierarquizar as peças. 

Neste caso, pouco importa sobre quem, de facto, 

é a peça chave do evento. Se o consenso teve por 

base a história de cada um com relação a “falar” 

e ser “ouvido”, “falar” e ser “respeitado”, então, … 

“discutir o quê”!

Mais 60 dias constituem o novo pacote de tré-

guas. É como se fosse mais um teste ao compro-

metimento das partes com relação à questão da 
paz. Será que o tempo alocado a este novo paco-
te de tréguas é mesmo suficiente para que sejam 
resolvidas as questões que dividem as partes? 
Pouco ou nada tem transpirado para o público 
relativamente aos avanços das discussões, o que 
cria espaço para as mais variadas especulações. 
O receio lógico por parte do cidadão tem a ver 
com o facto de, supostamente, toda a discussão, 
todo o “debate” entre os beligerantes, orbitar em 
torno dos ganhos que os mesmos podem ob-
ter. Se esse ganho significar mais musculatura 
para a nossa jovem e frágil democracia, então, 
podemos continuar acomodados na crença de 
que “já estamos em paz”, a “guerra já acabou”. 
Com as tréguas, pensamos, pretende-se garan-
tir os caminhos para uma paz num formato 
possível tendente a ser duradouro. Espera-se, 

assim, um novo estágio na nossa maneira 
de fazer a democracia, um novo olhar dos 
governantes com relação ao cidadão. O re-
ceio público é que os beligerantes que hoje 
conversam e debatem Moçambique olhem 
para o país e apenas para eles próprios, es-
quecendo o debate sobre a inclusão.

Cá entre nós: já se começa a formar a ideia 
de que em Moçambique é possível os inspec-
tores serem, de facto, inspectores. Por essa via 
os governantes vão ainda a tempo de serem, 
com probidade, governantes. Sua excelência 
tem que passar à excelência como modelo de 
governação. As tréguas já estão a surtir efeitos 
até mesmo no ímpeto da governação. Tréguas, 
e a paz?

Esta minha intervenção não poderá deixar 

de fazer referência expressa à situação de 

instabilidade vivida no País, bem como 

ao facto de que, na esfera económica, vi-

vemos momentos particularmente difíceis, como 

resultado da crise financeira internacional e da 

queda dos preços das matérias-primas no mer-

cado internacional, agravados pela vergonhosa 

situação de créditos de mais de dois mil milhões 

de dólares americanos, obtidos com prestação de 

garantias soberanas, emitidas sem autorização da 

Assembleia da República, sendo de referir que, 

não tendo havido transparência em todo o pro-

cesso, incluindo o da aplicação dos valores mu-

tuados, só se pode pensar na possibilidade de ter 

havido corrupção.

Empreiteiros criminosos
(Sobre o ciclone que recentemente fustigou 

Inhambane),  a zona que foi fustigada pelo ciclo-

ne é vulnerável a este tipo de fenómeno, termos 

em que as infra-estruturas devem ser construídas 

com características que lhes permitam a ele resis-

tir. As perguntas que temos para colocar a quem 

de direito, por haver indícios de violação da lei, 

são as seguintes: será que aquelas escolas foram 

construídas respeitando este aspecto particular? 

Houve fiscalização? Os materiais tinham a qua-

lidade exigível em construções desta natureza, 

considerando o facto de estarem localizadas em 

zonas vulneráveis à ocorrência de ciclones? Que 

medidas de engenharia foram tomadas para pro-

teger vias que sofrem os efeitos das chuvas, quase 

sempre no mesmo lugar?

Os contribuintes e as gerações vindouras não po-

dem continuar a ser sacrificadas em consequência 

da inobservância da lei, que por sua vez nos leva a 

pagar várias vezes pelas mesmas infra-estruturas, 

bem como a passar momentos de inactividade, 

com as consequências daí decorrentes.

Oportunidades económicas para 
todos
Congratulamo-nos pelo facto de se ter alcançado 

uma trégua há mais de dois meses, permitindo 

que a vida voltasse à normalidade, mas fazemos 

votos que este processo continue a ser conduzin-

do para que o nosso país viva uma paz efectiva 

e para todo o sempre, na expectativa de que, em 

todos os momentos e actos, os intervenientes te-

nham os interesses nacionais acima de quaisquer 

outros, quer partidários, quer individuais, quer de 

grupos.

Entendemos que, como moçambicanos, devemos 

identificar outros factores susceptíveis de perigar 

a paz. Algumas vozes dizem sentir-se excluídas 

das oportunidades de negócios, especialmente as 

relacionadas com o petróleo, gás e outros de na-

tureza estratégica. Se nos for permitido dar uma 

opinião, deveriam ser criadas condições para que 

nesse tipo de oportunidades o Estado promovesse 

a constituição de sociedades anónimas, abrindo 

Tratamento exemplar para os envolvidos nas “dívidas escondidas”
ao público a subscrição do capital por cidadãos 

nacionais, assumindo que uma maior inclusão re-

duz a probabilidade de futuros conflitos.

Penalização dos autores da opera-
ção “dívidas escondidas”
Relativamente às dívidas apelidadas de “escon-

didas”, já anteriormente mencionadas, as nossas 

expectativas são de que a empresa de audito-

ria para o efeito contratada faça o seu trabalho 

com profissionalismo, obedecendo aos mais altos 

padrões de qualidade e observando as melhores 

práticas internacionalmente aceites neste tipo de 

actividade. Por outro lado, esperamos que o Mi-

nistério Público use a informação disponível e a 

ser disponibilizada, de forma isenta e imparcial, 

de modo a que, havendo indícios suficientes de 

cometimento de crimes, os autores, cúmplices e 

encobridores sejam exemplarmente responsabi-

lizados, impedidos de continuar a beneficiar de 

valores, bens e direitos adquiridos em resultado 

dessa actividade criminosa, e obrigados a ressarcir 

o Estado dos prejuízos causados. É momento de 

acabarmos com a percepção de que a nossa justiça 

é forte para os fracos e fraca para os fortes.

Carlos Mesquita
Corre muita tinta relativamente a benefícios que 

estão a ser concedidos pelo Ministro dos Trans-

portes e Comunicações a empresas de que ele 

próprio é sócio ou em que tem interesse indirecto. 

Mas afinal quais são os interesses que norteiam 

a governação? Que critérios foram usados para 

conceder benefícios a essas empresas? A Lei da 

Probidade está sendo violada de forma grosseira. 

Há que travar estas situações, chamando os go-

vernantes à razão. 

Eva Andon
Ainda sobre ilegalidades, a Ordem reitera o re-

púdio pela actuação do Ministro do Interior e 

de agentes da polícia, aquando da expulsão ad-

ministrativa da cidadã espanhola Eva Andon, 

em virtude de não terem sido observados os 

procedimentos aplicáveis, sabido que não devem 

ser cumpridas ordens ilegais e que cumpri-las 

constitui violação a um dos mais elementares de-

veres profissionais. Havendo interesse por parte 

do Ministério e do Comando-Geral da Polícia, a 

Ordem está disponível para colaborar em acções 

de formação e na elaboração de brochuras que 

possam ajudar a reduzir as fragilidades existentes.

Polícia Judiciária
Volvidas duas décadas de acalorados debates, foi 

finalmente aprovada a lei que cria o Serviço Na-

cional de Investigação Criminal (SERNIC). Esta 

acção constitui um passo muito importante, que 

cria em nós fortes  expectativas de mudança para 

o melhor. Foi pena que a lei tivesse sido aprovada 

em meados do ano findo e só em Janeiro do cor-

rente ano fosse promulgada. O resultado é que o 

SERNIC não foi contemplado no orçamento de 

2017, o que constitui um obstáculo ao seu fun-

cionamento e desvirtua a autonomização preten-

dida, pois o SERNIC continua financeiramente 

dependente da PRM. Estamos esperançados que 

os Ministérios da Economia e Finanças e do In-

terior, trabalhem no sentido de se corrigir esta 

situação tão breve quanto possível.

Em diversas ocasiões dissemos que não bastava 

aprovar leis. Era preciso investir no pessoal e em 

meios da mais diversa natureza, adequados ao 

exercício da actividade de investigação, de forma 

científica, designadamente recursos financeiros, 

recursos materiais, incluindo meios que garantam 

a mobilidade dos agentes, meios para fazer face 

à criminalidade organizada, quer nacional quer 

internacional, designadamente os que permitem 

esclarecer em tempo útil os sequestros.

Morte e tortura
Não podemos ficar indiferentes a situações em 

que se põe termo à vida de pessoas, o mais pre-

cioso bem jurídico, o maior dos direitos humanos.

Há relatos de que vários cidadãos são tortura-

dos pela polícia, algumas vezes pela Unidade 

de Intervenção Rápida, no âmbito de investiga-

ções. Duas perguntas não encontram resposta: a 

primeira, saber por que razão a UIR se envolve 

em investigações, não sendo essa a sua vocação; 

a segunda, saber se, face às queixas apresentadas, 

foi desencadeado algum processo para apurar a 

veracidade dos factos. Para além da nulidade das 

provas obtidas nestas circunstâncias, somos pela 

responsabilização dos protagonistas destas gros-

seiras violações de direitos humanos.

Abuso da prisão preventiva e sho-
ws televisivos
Continuamos com situações de prisões preventi-

vas ilegais, protagonizadas por agentes da polícia, 

algumas vezes legalizadas em sede do primeiro 

interrogatório pelo Juiz da Instrução Criminal, 

quando as situações de prisões ilegais deveriam 

ser desencorajadas e os seus autores responsabili-

zados criminalmente. Ainda a respeito da prisão 

preventiva importa referir dois aspectos: primei-

ro, o facto de ser usada abusivamente e segundo, 

o facto de existirem vários arguidos e réus com 

perturbações mentais que não têm merecido a 

atenção das autoridades competentes. 

A nossa polícia continua com a ideia de que o 

seu desempenho é avaliado em função do número 

de prisões que realiza, bem como das apresenta-

ções de suspeitos nos diversos canais televisivos 

e outros órgãos de informação. A violação do 

princípio da presunção de inocência consagrado 

constitucionalmente, deve merecer uma reacção  

vigorosa de todos nós, visados, advogados, magis-

trados do Ministério Público, de modo a pena-

lizar os agentes da polícia e os profissionais da 

comunicação social envolvidos. Temos de parar 

com este espectáculo.

Advogados abusados
Os advogados e advogados estagiários continu-

am a não ter espaço para conferenciar reserva-

damente com os seus constituintes nas unidades 

policiais. Os agentes da polícia continuam a dizer 

que os advogados e advogados estagiários só in-

tervêm nos tribunais. Na melhor das hipóteses, os 

agentes policiais permitem, “excepcionalmente”, 

dizem eles, que conferenciemos com os consti-

tuintes na cela, estando o advogado do lado de 

fora e o seu constituinte dentro dela, na presença 

dos demais detidos. A pergunta que não se quer 

calar é: afinal os nossos polícias vivem outra reali-

dade jurídica? Qual é a Constituição que os guia?

A propósito do direito de conferenciar reserva-

damente com os constituintes, o Chefe do Posto 

Policial da Maiaia, na Cidade portuária de Na-

cala-Porto, deteve por algumas horas o advogado 

Zacarias Germano, porque este reivindicava esse 

direito. Bastou dizer, face à recusa, que iria telefo-

nar ao magistrado do Ministério Público para ser 

detido, como forma de mostrar que na unidade 

policial, procurador e advogado não têm qualquer 

relevância. Nos estabelecimentos prisionais não 

existe espaço para os advogados conferenciarem 

com os seus constituintes.

Também não existe espaço reservado para o efei-

to nos tribunais, enquanto se espera pela diligên-

cia para que tiver sido notificado. Mas em alguns 

estabelecimentos penitenciários existe espaço re-

servado para os técnicos do IPAJ.

Juízes vetustos perdidos no tempo
No primeiro interrogatório e nas audiências de 

julgamento, continuamos a observar uma prática 

que tem gerado muitos debates, por ser conside-

rada inconstitucional e degradante. Refiro-me à 

obrigatoriedade de o Réu responder de pé, mui-

tas vezes horas a fio, independentemente da sua 

idade ou condição física, quando imperam, en-

tre nós, estruturantes princípios constitucionais, 

mormente o da presunção de inocência e o da 

proibição de tratamento degradante. Qual a ne-

cessidade de mantermos esta prática? Será que o 

Estado, representado pelos Tribunais, perde

o seu poder se permitir que o Réu responsa sen-

tado? Entendemos que não. Em muitos ordena-

mentos jurídicos esta prática foi abolida, e nem 

por isso os tribunais deixaram de exercer o seu 

papel, nem os juízes passaram a ser desrespeita-

dos. Entendemos tratar-se de uma prática que 

pode passar para a história: é uma questão de co-

ragem, é uma questão de atitude, é uma questão 

de nos conformarmos com Constituição. 

*Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambi-
que. Excertos editados da intervenção em 01.03.17 

por ocasião da abertura do ano judicial. Título e 
subtítulos da responsabilidade do jornal

Por Flávio Menete*
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Arrancou, no último fim-
-de-semana, a 41ª edição 
do campeonato nacional 
do futebol, Moçambo-

la-2017, a maior e mais impor-

tante prova desportiva do país. 

Apesar da falta de cor e brilho, no 

jogo inaugural, houve animação e 

espectáculo nos locais que acolhe-

ram as primeiras oito partidas, seja 

nas quatro linhas, assim como nas 

bancadas, onde o público deliciou-

-se com os 17 golos apontados, 

uma média de 2,125 golos por 

jogo.

Entretanto, fora do rectângulo ver-

de, o Moçambola está amargo, com 

os gestores a digladiarem-se com 

as máquinas calculadoras para ver 

até que milhas puxarão o barco, há 

muito avariado e necessitando de 

reparação.

Nos bastidores, os mais pessimistas 

avançam que a prova não chegará 

ao fim, tendo em conta a conjuntu-

ra económica que o país atravessa, 

que deixou descapitalizado a maior 

parte dos patrocinadores.

Arrancar sem dinheiro
O facto é que, para o normal de-

curso da prova, a direcção da Liga 

Moçambicana de Futebol (LMF), 

gestora da prova, prevê gastar cer-

ca de 202 milhões de meticais 

(201.735.162), mas até ao fecho do 

seu exercício económico, só tinha 

colectado cerca de 72 milhões de 

meticais (712.763.706).

Deste valor, 41.104.114 de meti-

cais são provenientes das receitas 

da própria instituição (32.275.849 

da secretaria e 8.828.265 de patro-

cínios contratados nos anos ante-

riores) e os restantes são frutos dos 

patrocínios desta época.

A prova, que é maioritariamente 

suportada pela LMF, através dos 

seus patrocinadores, tem no trans-

porte aéreo e alojamento as suas 

maiores dores de cabeça, pois, jun-

tos, consomem mais da metade do 

bolo orçamental.

Para embarcar nos voos das Linhas 

Aéreas de Moçambique (LAM), a 

LMF prevê contratar 5.374 pas-

sagens aéreas, o que lhe vai custar 

24.8 milhões de meticais. Aliás, a 

este valor acresce-se os 21.5 mi-

lhões de meticais referentes à taxa 

de segurança de embarque e de 

emissão; e os 27.1 da taxa de com-

bustível.

Por sua vez, o alojamento custará 

aos falidos cofres da LMF cerca 

de 13.3 milhões de meticais, en-

quanto o transporte terrestre con-

sumirá 2.7 milhões de meticais. As 

despesas de arbitragem e delegados 

custam 7.3 milhões de meticais e as 

reuniões e festivais 2.89 milhões de 

meticais.

Ouvido pelo SAVANA, sobre a si-

tuação financeira da entidade que 

Passivo da LMF dispara de 58 milhões para 118 milhões de meticais em três anos

O verdadeiro Moçambola
-São necessários cerca de 202 milhões de meticais para a época 2017, mas a prova arrancou com um 

Por Abílio Maolela

dirige, após o adiamento do arran-

que do Moçambola, em Fevereiro, 

o presidente da LMF, Ananias 

Couane, negou este facto, justifi-

cando que os desembolsos do cam-

peonato “não acontecem de uma e 

única vez, mas em tranches”.

Campeonatos regionais 

Assim, como forma de reduzir a 

factura do transporte aéreo, o elen-

co liderado por Ananias Couane 

projecta organizar a prova em sé-

ries regionais (duas), tendo as equi-

pas da zona sul até Manica a cons-

tituírem um grupo e as de Sofala à 

zona norte o outro.

Entende a direcção da LMF que, 

desta forma, a prova seria mais 

sustentável, pois, a maior parte 

das equipas deslocar-se-iam pelo 

transporte terrestre e o aéreo ser-

viria para casos extremos, como 

são os casos das ligações Maputo-

-Chimoio e Beira-Lichinga ou 

Nampula.

Os clubes negam este modelo, ale-

gando, por um lado, a necessidade 

de rodagem por igual das equipas 

(os quatro melhores de cada gru-

po jogaram a fase final) e, por ou-

tro lado, a unidade nacional que a 

competição representa.

Para estes, a solução passa por re-

duzir o número de equipas, o que 

também reduziria a factura do 

transporte aéreo. Acrescentam ain-

da que o debate sobre a sustentabi-

lidade do Moçambola deve envol-

ver a sociedade, para além da LMF 

e dos clubes e propõem a realização 

de um estudo para apurar o melhor 

modelo de organização da prova.

Recorde-se que é pela segunda 

vez consecutiva que o Moçambo-

la é disputado por 16 equipas. O 

modelo foi proposto pela actual 

direcção, ainda no primeiro ano, 

alegando que ia proporcionar “mais 

competitividade” e reduziria o lon-

go período de defeso a que os clu-

bes têm sido submetidos.

Na altura, os clubes questionaram 

a sustentabilidade do projecto, uma 

vez que o campeonato já era defici-

tário com 14 equipas. A LMF, na 

voz do seu Vice-Presidente para 

Alta Competição, Augusto Pom-

buane, disse que organizava a com-

petição “a custo zero”, pelo que era 

necessário “ajudar a Liga a cumprir 

o seu programa”.

Porém, um ano depois, os números 

mostram um “cartão amarelo” aos 

clubes e à direcção da Liga. Como 

sempre, o Moçambola arrancou 

com polémicas e, em causa, esteve o 

transporte aéreo e não a arbitragem 

como tem sido habitual.

Arnaldo Salvado foi o primeiro a 

“arrasar” com o executivo da LMF, 

pelo facto do Ferroviário de Nam-

pula ter pernoitado no Aeroporto 

da Beira à espera de um voo que 

só lhe deixaria, em Maputo, às 08 

horas de domingo, para as 11h voar 

para Vilanculo, onde viria a empa-

tar com a equipa local a um golo.

Numa situação quase idêntica este-

ve a Associação Desportiva de Ma-

cuácua,  que só voou para Chimoio 

no dia do jogo (domingo). Aliás, as 

dificuldades na compra de passa-

gens está na origem da alteração do 

local da abertura do Moçambola 

(de Chimoio para Maputo), embo-

ra a LMF não assuma esta versão.

Esta semana, a LMF emitiu um 

comunicado, anunciando que a rota 

Maputo-Vilanculo passa a ser feita 

por via terrestre, devido à exclusão 

desta rota pela LAM. O mesmo 

acontece com a rota Maputo-Chi-

moio, em que os clubes passam a 

fazê-la de autocarro a partir da 

Beira.

Lembrar que o percurso de Vilan-

culos fez com que o Vilanculo FC 

averbasse uma falta de comparên-

cia, numa das jornadas do Moçam-

bola-2013.

2016
Se, em 2017, faltam quase 130 

milhões de meticais para custear 

a prova, em 2016, a LMF gastou 

mais 31 milhões de meticais do que 

tinha (31.058.751). 

O executivo de Ananias Cou-

ane iniciou a época 2016 com 

mais de 172 milhões de meticais 

(172.093.905), mas viria a gastar 

mais de 203 milhões de meticais 

(203.152.656). Do valor colectado, 

em 2016, 158.219.319 são prove-

nientes de contratos-patrocínios, 

enquanto os restantes resultam de 

outros rendimentos operacionais.

Os gastos de 2016 representam 

quase o dobro dos de 2015, em 

que o Moçambola consumiu cer-

ca de 108 milhões de meticais 

(107.943.565), tendo apresentado 

um défice de 6.035.115 meticais.

A direcção da LMF justifica estes 

números com o aumento do nú-

mero de equipas (de 14 para 16), 

que consequentemente aumentou 

o número de jogos e jornadas (de 

sete para oito jogos semanais e de 

26 para 30 jornadas), assim como 

a depreciação da moeda nacional 

face ao dólar.

Outro factor avançado pelo execu-

tivo é a retirada de três patrocina-

dores (EDM, ENH e Soklin) e a 

redução do volume de investimen-

to pelos CFM e pela Nike.

Aliás, a marca desportiva norte-

-americana, que oferecia bolas aos 

clubes, abandonou, definitivamen-

te, a prova, tendo cedido o lugar 

à Adidas, embora não haja acordo 

entre a LMF e marca alemã (não 

tem representação, em Moçambi-

que). 

A hospedagem e o transporte aé-

reo consumiram, como sempre, 

o maior bolo, tendo despendido 

cerca de 160 milhões de meticais 

(159.961.589), quase o dobro de 

2015, fixado em 87.474.531 me-

ticais. Entretanto, das 4900 pas-

sagens aéreas contratadas, apenas 

4789 foram utilizadas, tendo se 

perdido o valor referente a 111 

passagens.

Estas operações elevaram o passivo 

desta organização dos cerca de 82 

milhões de meticais (81.644.071), 

em 2015, para mais de 118 mi-

lhões de meticais (118.139.291), 

em 2016.

Aliás, o passivo do gestor da fina 

flor do futebol moçambicano dis-

parou nos últimos anos. Até 30 

Novembro de 2014 (data de fecho 

do exercício económico da LMF) 

estava fixado nos 58 milhões de 

meticais, representando um au-

mento de cerca de 60 milhões de 

meticais.

Para fazer face ao sufoco financeiro, 

a instituição que congrega os clu-

bes da primeira divisão recorreu à 

banca para pedir cerca de 4.5 mi-

lhões de meticais (4.367.681).

A outra lufada de ar fresco veio 

das transmissões televisivas que, de 

Setembro a Novembro, lucraram 

7500 mil meticais, valor que será 

direccionado ao pagamento das 

taxas de embarque, aeroportuárias 

e de alguns hotéis. Os clubes só 

receberam o valor referente ao ano 

económico de 2017.

Em termos de fundos próprios, a 

LMF apresenta um saldo negativo 

de aproximadamente 68 milhões 

de meticais (67.720.588), contra os 

cerca de 35 milhões negativos que 

tinha em 2015.

Dívidas à LMF inferiores ao 
passivo
As contas apresentadas aos asso-

ciados, semana finda, revelam que 

a LMF não é apenas devedora, mas 

que também é credora de algumas 

entidades, incluindo a Federação 

Moçambicana de Futebol e os pró-

prios clubes.

Fora dos cofres da entidade ges-

tora do futebol nacional está um 

montante superior a 45 milhões de 

meticais, porém, inferior ao buraco 

existente.
Do valor a receber consta uma 
dívida de 1.323.038 meticais e 
contratos-patrocínios não desem-
bolsados, no valor de 44.127.153 
meticais.
Os clubes devem à LMF mais de 
940 mil meticais contra 670 mil 
da época anterior. De todas, a mais 
interessante é a do Ferroviário de 
Pemba que, desde 2014, deve mil 
meticais.
Já dos patrocinadores, destaque vai 
para a Austral Seguros que deve 
cerca de cinco milhões de meticais 
(4.881.512) e para a telefonia mó-
vel Mcel que deve 3750 mil meti-
cais.
Os clubes dizem ser inconcebível 
ter patrocinadores a crédito, pelo 
que, recomendam à direcção da 
LMF a retirá-los da lista, caso não 
honrem com os seus compromis-
sos.
A maior dívida à LMF vem da Te-
levisão de Moçambique, que detém 
um valor acumulado de 29.925.441 
meticais, fruto das transmissões te-
levisivas de 2012, 2013 e 2014. Ali-
ás, o valor declarado não inclui os 
das partidas de 2015, transmitidas 
na base de um contrato renovado, 
tacitamente.
O vice-presidente da LMF para a 
área financeira, Arlindo Langa, ga-
rante estar a negociar a dívida com 
a “nossa televisão” e os clubes rei-
teram a necessidade de reembolsar 
este valor, pois, o mesmo será usado 
para pagar as dívidas.

Clubes dão aval para o arranque do Moçambola, mas com uma questão: até quando?
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Está cada vez mais evidente 
que a dupla Alberto Nkutu-
mula e Ana Flávia Azinhei-
ra, ministro e vice-ministra, 

respectivamente, da Juventude e 

Desportos encontra-se perdida e 

sem projectos para abafar a crítica 

pública. 

Esta constatação surge na sequên-

cia de acções que se verificam na-

quele ministério, desde 2015, que já 

deixaram insatisfeito o Presidente 

da República, Filipe Nyusi, tendo 

deixado claro este sentimento, se-

mana finda, após realizar uma visita 

àquela instituição.

Vistos, no princípio, como uma 

dupla capaz de dinamizar o sector, 

muito pela juventude e experiên-

cia nas duas áreas (Nkutumula é 

um membro activo da Organiza-

ção da Juventude Moçambicana e 

Azinheira uma desportista nata), 

o facto é que tão cedo tornaram-se 

numa desilusão.

Negligência aos assuntos 
da juventude 
A maior insatisfação deve-se ao 

facto deste ministério concentra-

rar-se no desporto, ignorando a 

área da juventude.

“Desde que chegamos aqui, con-

centramo-nos mais no desporto. É 

PR insatisfeito com o desempenho do MJD... e PM empossa novo gestor do FPD

Caiu a máscara! 
Por Abílio Maolela

reflexo daquilo que é o Ministério. 

O MJD negligencia a juventude, 

que é a base desta nação. Já ouvi-

mos projectos na área da indústria, 

agricultura, desenvolvimento rural, 

mas ainda não senti um programa 

de impacto para a juventude”, disse 

Nyusi, durante o Conselho Con-

sultivo alargado aos movimentos 

juvenis e desportivos.

O facto é que a sessão esteve com-

posta, maioritariamente, por diri-

gentes desportivos que das associa-

ções juvenis. Ademais, o relatório 

apresentado pelo Ministro está re-

pleto de realizações desportivas que 

da juventude.

“O vosso trabalho é promover a ju-

ventude”, frisou Nyusi.

O Presidente do Conselho Nacio-

nal da Juventude (CNJ), Manuel 

Formiga, presente no encontro, 

revelou que há três anos que a sua 

instituição não recebe o financia-

mento do MJD, na totalidade.

“Desde 2014, que o CNJ não re-

cebe 50% do valor projectado para 

o seu funcionamento, através dos 

contratos-programa. Para este ano, 

do valor projectado, recebemos 

10% e no ano passado não passou 

dos 20%”, disse.

Este foi o único grupo juvenil que 

teve oportunidade de apresentar 

as suas preocupações ao Chefe de 

Estado, pois, a União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e a Associação 

dos Estudantes Finalistas Uni-

versitários de Moçambique (AE-

FUM) não tiveram a mesma sorte.

Na visita efectuada ao Centro de 

Recursos Juvenis (Mozarte), Nku-

tumula foi surpreendido pelas 

lentes a “endireitar” o discurso do 

presidente da UNE que, entretan-

to, limitou-se a apresentar a sua 

instituição, sem manifestar nenhu-

ma preocupação; enquanto, o pre-

sidente da AEFUM foi interrom-

pido pelo PR, quando apresentava 

as dificuldades que enfrenta  no seu 

quotidiano. 

O Director Nacional dos Assuntos 

da Juventude, Roy Tembe, diz que 

os assuntos da juventude são trans-

versais, mas Filipe Nyusi realça que 

“todos os assuntos são transversais”, 

pelo que é necessário “trabalhar e 

não fazer política”.

Nyusi entende que é dever deste 

pelouro preocupar-se com a situ-

ação do emprego e habitação do 

jovem, que são as maiores preocu-

pações e, para tal, é preciso uma 

articulação com os ministérios que 

tutelam essas áreas.

Deplorável a situação das 
infra-estruturas
Apesar da dupla ter dedicado os 

dois anos ao serviço do desporto, 

os resultados continuam aquém das 

expectativas e o alto magistrado da  

nação manifestou-se preocupado.

Embora tenham merecido visitas, 

após a tomada de posse, a par das 

federações, as infra-estruturas des-

portivas ainda continuam uma au-

têntica vergonha.

O caso gritante verifica-se na Pis-

cina Olímpica do Zimpeto, onde 

a água encontra-se suja; as casas-

-de-banho entupidas e encerradas; 

rachas nas paredes; corrosão das es-

truturas de apoio; infiltração; extin-

tores fora de prazo; parede desaba-

da não reconstruída;  e confiscação 

das chaves do espaço de lazer pelo 

explorador.

“Fomos bem recebidos, mas es-

tragaram-me o dia quando trou-

xeram-me para visitar estas infra-

-estruturas (Estádio Nacional do 

Zimpeto) e a Piscina Olímpica. 

Estamos influenciados com aquilo 

que fazem, que é negativo”, reagiu 

o PR.

“Não sei quando vai cair de novo 

aquela coisa da Piscina. Fiquei 

muito decepcionado. Não sei se o 

Ministro não lhe doeu a cabeça”, 

acrescentou, antes de recomendar o 

MJD a organizar palestras para de-

bater a questão das infra-estruturas 

desportivas. 

A gestão do empreendimento jus-

tifica o cenário, alegando que o 

projecto foi desenhado durante a 

construção, argumento que não 

convenceu o Chefe de Estado.

Entretanto, esta não foi a primeira 
vez que Filipe Nyusi mostrou-se 
agastado com a situação das infra-
-estruturas desportivas. Em 2015, 
o PR visitou e deplorou o esta-
do de conservação do Parque dos 
Continuadores, facto que custou a 
“cabeça” de Inácio Bernardo, então 
Director-geral do FPD.
Adamo Bacar (engenheiro) foi 
o escolhido para ocupar o cargo, 
mas, volvido um ano, o Conselho 
de Ministro corrigiu os resultados 
do casting, tendo o substituído por 
Arsénio Sarmento, que assumiu as 
pastas no dia da visita.
Em causa, não só está a fraca ca-
pacidade de gestão dos empreendi-
mentos desportivos, mas também a 
incapacidade deste organismo em 
gerar receitas. Outro factor que ir-
ritou o Chefe de Estado é o facto 
do Fundo de Promoção Desportiva 
(FPD) pagar a água, apesar de ser 
proprietário do furo.
Para Nyusi, este facto deriva da má 
negociação dos contratos, pelo que 
recomendou a ocupação dos gesto-

res da casa.
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Está agendada para sexta-fei-

ra, 10 de Março, pelas 17:30, 

na sede da Associação dos 

Escritores Moçambicanos, 

AEMO, a palestra subordinada ao 

tema “Direitos do Autor” que será 

ministrada pelo Dr. Carlos Pedro 

Mondlane, que é Juiz de Direito. 

“Garantir os direitos do autor é 

de fundamental importância para 

valorizar o espírito daqueles que 

se desdobram na execução de ac-

tividades intelectuais de natureza 

científica, literária ou artística, face 

à singularidade e especificidade de 

seus projectos”, destaca Domingos 

Pedro, secretário-geral da Asso-

ciação Moçambicana de Autores, 

SOMAS.

A legislação vigente sobre o assun-

to é actual e aos poucos vem sendo 

regulada e aplicada com mais ri-

gor. Domingos Pedro ressalta que, 

Juiz palestra sobre Direitos do Autor na AEMO
“o trabalho da SOMAS merece 

aplausos e maior divulgação, pois 

dá mais segurança a quem executa 

a obra”.

A palestra é aberta para todos os 

interessados, sendo que o escritor e 

jurista Jorge de Oliveira irá mode-

rar a palestra. De referir que a SO-

MAS tem como vocação a defesa 

dos Direitos dos Autores através 

de um sistema de Gestão Colecti-

va desses direitos em representação 

dos seus membros. Assim, a criação 

da instituição por iniciativa dos 

próprios Autores revela a sua cons-

ciência de que a gestão colectiva 

dos direitos de autor proporciona 

a protecção adequada, em melhores 

condições de eficácia e eficiência, 

do direito de autor, pois a colec-

ta por conta e risco de cada autor 

individual, da remuneração devida 

pelos vários utilizadores das suas 

obras, resultaria, em termos líqui-

dos, em mais custos que benefícios, 

na hipótese de que chegassem a 

acordo satisfatório com todos.

Carlos Pedro Mondlane é Juiz 

de Direito em Maputo (Moçam-

bique);- Membro do Conselho 

Superior da Magistratura Judi-

cial;- Membro da Associação Mo-

çambicana de Juízes;- Activista 

de Direitos Humanos;- Mestre 

em Direito Empresarial pela Uni-

versidade Católica de Moçambi-

que - Licenciado em Direito pela 

Universidade Eduardo Mondlane, 

autor de:- Lei de Promoção e Pro-

tecção dos Direitos da Criança, 

Anotada e Comentada- Código de 

Processo Civil, Anotado e Comen-

tado- Colectânea dos 15 Anos da 

Lei de Terras: Venda de Terra em 

Moçambique: Mito ou Realidade?, 

entre outras. 

A.S Juiz Carlos Mondlane é o palestrante do evento

O centro cultural Franco-
-Moçambicano acolhe, 
na sala grande, os espec-
táculos de dança K#1 & 

Héva, na Sexta-feira, dia 10 de 
Março, às 20h30.

Esta noite de dança com duas 

criações da companhia Soul City 

é fruto do trabalho conjunto de 

uma semana, de 6 a 10 de Março, 

do coreógrafo Didier Boutiana e 

da bailarina Annabelle Laik (am-

bos da Ilha Reunião) com 8 bai-

larinas moçambicanas seleccio-

nadas em audição. O espectáculo 

em dose dupla vai encerrar as fes-

tividades da 4ª edição da Semana 

da Mulher no CCFM.

Enquanto “K#1” explora o con-

ceito de exclusão, “Héva” é um 

símbolo de resistência feminina 

à escravidão e rende homenagem 

a uma figura histórica da Ilha da 

Reunião.

Nesta colaboração Reunião / 

Moçambique estarão presentes as 

balairinas Leia Mabasso (inter-

pretação do solo “K#1”) e Marisa 

Bimbo, Mariana Tembe, Francis-

ca Mirine, Gigliola Zacara, Jane-

th Mulapha, Nilza Matiquete e 

Mai-Juli Nhapulo (interpretação 

de “Héva”).

Soul City é o mais antigo grupo 

de breakdance da Ilha da Reu-

nião. Conhecido pelos seus es-

Liberdade corporal 
no CCFM

pectáculos, battles de hip-hop e 

pelo seu trabalho de formação, o 

grupo tornou-se uma companhia 

de dança profissional em 2008. 

A companhia Soul City realça a 

identidade reunionense tendo o 

hip-hop como base de expressão, 

à qual se acrescentam um estado 

de espírito, uma cultura e uma 

liberdade corporal.

Didier Boutiana (coreógrafo) 

começou a dançar hip-hop em 

2002. Foi distinguido dois anos 

consecutivos em 2009 e em 

2010, com o prémio de melhor 

breakdancer da Ilha Reunião. A 

sua dança explora as esferas da 

partilha e do encontro, através 

da desconstrução da estética, 

do colocar-se em perigo, indo 

além dos seus limites mantendo, 

ao mesmo tempo, um objectivo 

de unificação que faz parte das 

especificidades da sua identi-

dade coreográfica. Em 2008, 

Didier fez parte de companhias 

de dança hip hop e contempo-

rânea da Ilha da Reunião tais 

como: Companhia Yun Chane, 

Companhia Danse en l’R, Com-

panhia Artefakt e Dusi Dan-

ce Company (África do Sul). 

Em 2013, Boutiana afirmou-se 

como coreógrafo com a peça 

“REFLEX”, que lhe conferiu o 

reconhecimento do público e de 

profissionais da área. A.S

A 
Editora Cavalo do Mar 

lançou o livro de poesia 

intitulado Fogo Preso, da 

autoria de Andes Chivan-

gue, recentemente, no Museu de 

História Natural, em Maputo. O 

livro foi apresentado pelo escritor 

e professor universitário António 

Cabrita e teve uma leitura encena-

da do escritor e dramaturgo Rogé-

rio Manjate. 

Andes Chivangue é membro fun-

dador do Movimento Literário Xi-

tende, tendo sido editor da revista 

com o mesmo nome, por cerca de 

quatro anos. O autor é uma das 

vozes mais maduras do actual pa-

norama literário moçambicano e 

tem dois livros publicados, um de 

contos, A Febre dos Deuses (FUN-

DAC 2005), que lhe valeu o Prémio 

Revelação Rui de Noronha 2001, 

e outro de poesia, Alma Trancada 

Fogo Preso no Museu de História Natural
nos Dentes (Índico 2007), este últi-

mo considerado pela crítica um dos 

melhores livros de estreia no gé-

nero de poesia, publicado em Mo-

çambique após a independência. O 

mesmo livro valeu ao autor uma 

menção honrosa do Prémio José 

Craveirinha 2007, maior galardão 

da literatura moçambicana. 

Andes Chivangue cultor do im-

provável, o inesperado, o incrível , 

espaços férteis onde o maravilhoso 

pode acontecer, nos exibe possibili-

dades do discurso através de refe-

rentes impossíveis. Mostra que em 

poesia a resistência é imprescindí-

vel e ao mesmo tempo tudo é con-

sentido. Celebra a autonomia do 

poema; seu descompromisso com 

qualquer outra coisa que não seja 

o valor poético, o acaso objectivo 

dos mapas intertextuais – signos da 

transgressão e o infinito alcance da 

imaginação. 

O poeta Amosse Mucavele escre-

veu que o “ Fogo Preso obscuro en-

canto, caracterizado pelos impulsos 

criadores do subconsciente, aqui a 

poesia ganha um valor icónico, com 

passagens que tocam o limite da 

linguagem, cobre todas as possibi-

lidades da expressão poética, desde 

a expansão do silêncio à extrema 

condensação das (im)possibilida-

des, chega-nos como diluidor de 

modelos consagrados na literatura 

moçambicana, abre uma janela de 

símbolos  evocativos de significan-

tes que habitam a brumosa peri-

feria dos núcleos semânticos mais 

resplandecentes (combinando a 

estruturação, a elaboração estética, 

a conceptualização e a ambição cul-

tural), ao utilizar a língua dos sím-

bolos, peças de pirotecnia que são 

queimadas em armações fixas. A.S

Na sequência do lançamen-

to do Concurso de Cur-

tas-metragens realizam-se 

sessões de esclarecimento, 

no dia 3 de Março corrente. Es-

tas sessões de esclarecimento têm, 

como o nome indica, o objectivo 

de esclarecer quaisquer questões 

suscitadas pelo concurso, seu re-

gulamento, datas, metodologia da 

residência artística, produção, e 

exibição das curtas concluídas, de 

modo a que todos os potenciais 

candidatos  possam preencher os 

requisitos e entregar, atempada-

mente, toda a documentação de 

candidatura.

As sessões contaram com a pre-

sença da Representante da Dele-

gação da União Europeia (Filipa 

Corte-Real), da Equipa Técnica 

(Diana Manhiça), da Coordena-

Sessão de esclarecimento para cineastas
ção da Residência Artística ( João 

Ribeiro) e do anfitrião Camões em 

Maputo.

 O concurso de Curtas-metragens, 

que decorre desde 10 de Fevereiro 

a 26 de Março de 2017, pretende 

reforçar o conhecimento sobre a 

diversidade e semelhanças entre 

as várias culturas nacionais, no 

contexto de uma história e língua 

oficial comuns, proporcionando 

oportunidades de formação, Re-

sidência Artística, e promoção de 

jovens artistas e das suas narrati-

vas, produção e difusão das cur-

tas e promovendo a igualdade de 

oportunidades de género.

O concurso tem por objectivo ge-

ral oferecer uma visão das relações 

entre as realidades sócio-político-

-culturais dos Estados membros, 

contribuindo para o reforço da 

identidade comum dos PALOP-

-TL1 através da produção e di-

fusão de conhecimentos sobre as 

origens e os laços comuns actuais 

entre os PALOP-TL.

O concurso é composto por um 

único eixo programático, a saber: 

a selecção de projectos inéditos de 

curta-metragem, de jovens reali-

zadores de Moçambique, Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, São 

Tomé e Príncipe e Timor-Leste, 

para participação numa Residên-

cia Artística, em Maputo, com 

duração de 10 dias, na qual serão 

desenvolvidos os projectos e o pla-

neamento de produção.

As obras resultantes do concurso 

terão teledifusão nos canais públi-

cos e privados de televisão dos 6 

países, assim como nos festivais de 

cinema destes países, da restante 

comunidade lusófona e de cinema 

africano. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Júlia  Manhiça (Fotos)

Nesta quarta-feira, 8 de Março, foi comemorado o Dia Internacional da Mu-

lher. Falar da mulher sempre obriga-nos a ter uma forte capacidade de 

discernimento. 

São seres humanos extraordinários. Primeiro porque todos nós nascemos de uma 

delas. As mulheres ocupam um lugar bastante preponderante na vida do homem. 

Em certas circunstâncias, algumas pessoas podem não concordar com esta opinião. 

Nos últimos tempos, a violência doméstica contra mulher tem vindo a alcançar 

níveis assustadores.

Independentemente dos problemas que tivermos, temos de ter a capacidade de 

não aceitar que comportamentos agressivos tomem o nosso pensamento. A solução 

nunca deve ser agressiva.

Agir de forma bem comportada é uma habilidade que todo o ser humano deve 

treinar na sua vida, para evitar passar por situações que assustam a nossa sociedade.

As mulheres devem ser acarinhadas e muitos de vós já devem ter ouvido diversas 

frases que enaltecem a figura da mulher.

A violência nunca foi uma solução para os problemas. Talvez um combustível para 

algo pior que está para acontecer, a breve trecho. Ela incentiva actos inexplicáveis 

perpetrados pelos seres humanos.

Dessa forma aproveitamos para apelar à sociedade moçambicana e famílias mo-

çambicanas, para que procurem as formas mais saudáveis na resolução de proble-

mas.

Nesta comemoração, as mulheres juntaram-se para comemorar e mostrar que são 

uma força motriz da nossa sociedade. O grupo feminino de dança Tufo da Mafalala 

juntou-se as outras mulheres para celebrar a efeméride. Sempre com aquela dispo-

sição, as muthianas horeras exibiram a sua classe.

As mulheres já demonstraram que podem desempenhar devidamente o seu papel 

numa sociedade. Elas só precisam de uma oportunidade. Quando ganham um pou-

co dessa oportunidade mostram as suas capacidades.

A mulher sempre foi uma companhia indispensável para o homem. Esteve sempre 

ao lado do companheiro para remar contra maré ao encontro do bom porto da vida. 

Exemplo disso é esta mulher que aparece a remar, ajudando o seu companheiro 

na sua tarefa diária. Ela mostra e quebra o tabú de que algumas actividades são 

exclusivamente para os homens. É remando juntos que vamos colher o melhor que 

desejamos nas nossas vidas. 

Claudete Pereira, mulher ligada ao desporto, é um exemplo de que só precisa de 

oportunidade para mostrar o seu real valor. 

Nesta terceira imagem, está Claudete Pereira a explicar alguns aspectos ao Presi-

dente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coane. Mesmo que este último 

tente cortar o que ouve. Quando um fala, outro deve escutar para o diálogo fluir. 

É preciso sempre brindar. Brindar pelas vitórias alcançadas diariamente e a longo 

prazo. O simples facto de usufruir da vida é motivo para festejar, brindar. As mu-

lheres que conhecem melhor esta questão de gerar vida brindam com todo o gosto. 

Como vemos nesta quarta imagem.

A fina flor do desporto nacional, Moçambola Zap, nova designação que a maior 

competição futebolística toma, arrancou na semana passada. Pelos vistos, esta nova 

designação não foi de agrado de todos os intervenientes desta competição.

O gesto do vice-Presidente do Chibuto Futebol Clube, Junneid Lalgy, neste caso, 

mostra o seu desagrado com a designação que a competição futebolística nacional 

tomou. O gesto deixou Moisés Mabunda e Amós Mahanjane aturdidos. Talvez 

estivesse a sugerir que se o tivessem consultado poderia ter sugerido que a compe-

tição se denominasse Moçambola Chibuto Muzaia ou Moçambola Lalgy. Quem 

pode adivinhar?

Companhia indispensável
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Diz-se.
.. Diz-se

Naíta Ussene

Embora careça ainda de uma 

aprovação em definitivo, a 

Assembleia da República 

(AR) deu, nesta quarta-feira, 

um passo significativo no combate 

ao contrabando de medicamentos, 

vacinas e outros produtos biológicos, 

ao aprovar na generalidade a Revi-

são da Lei 41/1998 de 14 de Janeiro, 

a Lei de Medicamentos que prevê, 

pela primeira vez, multas para os que 

se dedicarem ao contrabando de me-

dicamentos.

-

-

-

-

-

Nova Lei de Medicamentos agrava sanções para prevaricadores 

Contrabando de medicamentos 
punível com multa até 700 mil 
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Seguramente com uma car-

reira nacional e interna-

cional de sucesso, Moreira 

Chonguiça, uma das caras 

mais emblemáticas de Moçam-

bique além-fronteiras, reconhece 

que a sua missão como movimento 

artístico e cultural, que é divulgar 

o nome de Moçambique para os 

quatro cantos do mundo, ainda 

está aquém do desejado. Numa 

conversa bastante amigável e ins-

piradora com o Savana Eventos, 

o saxofonista, etnomusicólogo e 

empresário soprou com qualidade 

o seu compromisso em fazer de 

Moçambique um país mais atrac-

tivo, mais desafiante, através da 

plataforma que é a sua paixão pela 

música, e da influência que a mes-

ma tem para os diferentes povos. 

Com vários anos de carreira, qua-

Moreira Chonguiça: a paixão pelo saxofone

tro álbuns lançados, prémios na-

cionais e internacionais, perfor-

mances inesquecíveis em vários 

pontos do mundo, Moreira ainda 

carrega a mesma força de vonta-

de de superar-se como músico e 

cidadão que tinha quando iniciou 

a sua carreira. “Quero fazer mais 

por mim, pela música e por Mo-

çambique. Não há limites para os 

meus sonhos, enquanto continuar 

vivo, vou continuar a sonhar e a 

concretizá-los”, disse.

O músico que pauta pela autenti-

cidade dos seus projectos não es-

conde a satisfação do sucesso dos 

diferentes projectos em que actua, 

por estarem a contribuir para al-

guns sectores importantes do país, 

dentre os quais, os ligados à cul-

tura, educação, saúde, economia e 

turismo. O exemplo é um dos seus 

projectos de êxito, o More Jazz, 

criado em 2010, que tem trazido 

resultados positivos para a cultu-

ra, turismo e economia do país. 

Internamente, o More Jazz atrai 

mais de 6000 visitantes e mexe 

com os indicadores macroeconó-

micos, como o PIB, na reservas de 

hotéis, transporte, criação de em-

pregos nas indústrias de turismo e 

serviços, com valores estimados em 

USD1 milhão.

Moreira mostrou-se visionário em 

partilhar e emprestar o que sabe 

fazer melhor, como plataforma de 

criar um Moçambique melhor. É 

com esta mensagem e missão que 

continuará a deambular na sua es-

trada de sonhos.

Para este ano, o saxofonista apre-

senta ao seu público uma agenda 

bastante apetecível. Já nos próxi-

mos dias 29 de Março e 1 de Abril 

irá se apresentar na 18ª Edição do 

Festival de Jazz em Cape Town, 

naquela que será a sua terceira 

aparição a solo neste que é consi-

derado o quarto maior festival do 

mundo. Moreira Chonguiça, que 

lançará o seu mais recente álbum 

pela primeira vez neste festival, 

promete que esta será uma das 

suas melhores performances. Na 

sua presença no palco principal 

do Festival de Jazz de Cape Town, 

Moreira irá actuar ao lado do ca-

maronês Manu Dibango, músico 

com quem gravou o seu último 

Álbum.

Bastante entusiasmado e nervo-

so pela magnitude deste projec-

to, Moreira conta da sua paixão e 

admiração pelo músico que hoje 

considera um amigo e mentor. “Eu 

conheci o Manu Dibango virtual-

mente, quando nos anos 80 o meu 

pai ofereceu-me uma camiseta 

dele, aquando das suas viagens ao 

estrangeiro. Aí fui bebendo natu-

ralmente da sua música, quando 

o meu pai tocava as suas músicas. 

Daí em diante foi o destino que 

Deus traçou para mim, com vários 

encontros inesperados que tivemos 

pela vida. Hoje o nosso respeito é 

mútuo e apoiamo-nos nas mais ín-

fimas situações”. 

Ainda este ano, Moreira irá lançar 

o seu mais recente álbum em Mo-

çambique, realizará a sétima Edi-

ção do More Jazz, em Outubro, 

num dos locais mais simbólicos da 

capital moçambicana, o Porto, e irá 

igualmente apresentar-se num fes-

tival de Jazz em Cuba.
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Como já é de praxe, o con-

certo da sexta-feira pas-

sada começou tarde. Só 

uma hora e meia depois a 

bateria, as guitarras, o teclado e as 

vozes tomaram conta das pessoas 

sedentas de música, e que foram 

pontuais no Campo de Ferroviá-

rio da Baixa na Cidade de Ma-

puto. 

Era para testemunhar mais um 

“parto” de C4 Pedro na estreia do 

seu tour King ckwa. Entretanto, 

como a festa contemplava outros 

artistas, a figura de cartaz ficou 

para mais tarde e só por volta das 

Glamour e chuva no show de C4 Pedro
3:00h entrou no palco. 

A entrada de C4 Pedro ao palco 

foi precipitada pela chuva que nas 

primeiras horas da madrugada do 

sábado caia com forte intensida-

de.

Contudo, antes de C4 Pedro exi-

bir a doçura da sua voz ouviu-se 

algumas vozes de marrabenta.  

Foi na voz de Anita Macuácua 

que o ritmo e a mulher foram glo-

rificados. Aliado à dança, a músi-

ca agitou os presentes. O campo 

já somava gente e os aplausos, 

afinal, não é fácil ignorar Anita e 

seus bailarinos.

O 
Millennium bim 

apresentou, em 

conferência de 

imprensa, o seu 

mais recente projecto: Mil-

lennium bim Academia 

(MBA), a primeira acade-

mia interna de um Banco 

em Moçambique. 

A Millennium bim Acade-

mia foi criada como uma 

escola interna, assente no ta-

lento dos seus melhores co-

laboradores capazes de par-

tilhar o seu conhecimento, 

uma vez que é na prática do 

mercado real que estes pro-

fissionais irão dar provas das 

suas capacidades e dos co-

nhecimentos adquiridos, de 

forma a fazerem a diferença 

na banca em Moçambique. 

O projecto de formação 

apesentado pelo Millen-

nium bim foi desenhado 

para se desenvolver em duas 

fases distintas. Na primeira 

fase, serão dadas formações 

destinadas a cada função es-

Millennium bim lança 
Academia projecto 
pioneiro em Moçambique

pecífica para as Redes Co-

merciais e, posteriormente, 

desenvolver-se-ão progra-

mas de liderança para os 

quadros de topo, garan-

tindo assim uma formação 

qualificada e especializada.

Negócio, conhecimento e 

talento são os quatro pila-

res fundamentais do pre-

sente projecto, ambicioso e 

inovador na área da Banca 

em Moçambique, que tem 

o objectivo de proporcionar 

uma formação adequada a 

cada um dos Colaborado-

res do Millennium bim e 

garantir assim a qualidade, 

o rigor, a eficiência e o pro-

fissionalismo reclamados 

por um mercado cada vez 

mais exigente, desenvol-

vendo competências trans-

versais, ao mesmo tempo 

que potencia os seus recur-

sos internos ao serviço do 

desenvolvimento do país, 

com horizontes internacio-

nais.

Depois foi a vez do King Bow e 

o artista aproveitou o momento 

para exibir o seu charme. 

A produção do show esteve a car-

go da Big Brother Entretimento 

e da Berta Alves Entretenimento, 

e contou com os patrocínios da 

ECS – Expresso Cargo e Servi-

ços, MCEL, Água da Namaacha 

e 2M, assim como apoios do Spar, 

Pestana e TVM.

Além de C4 Pedro actuaram ain-

da figuras como Adi Cudz, Jenni-

fer Diaz, Mago de Sousa, Lolass 

Pires, Shellsy Baronet e Zander 

Baronet.
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Pelo menos 21 membros 
de comités comunitários 
do distrito de Chókwè, na 
província de Gaza, foram 

formados, semana finda, pela 
Fundação de Desenvolvimento 
da Comunidade (FDC) em par-
ceria com o Instituto de Inves-
tigação Agrária de Moçambique 
(IIAM), em matérias ligadas à 
nutrição.

Esta capacitação, que teve o 

apoio do Fundo das Nações Uni-

das para Infância, enquadra-se 

no Projecto de Fortalecimento 

de Protecção à Criança e Asso-

ciações, levado acabo pela FDC 

nas províncias de Maputo, Gaza, 

Inhambane, Manica e Nampula. 

O seu principal objectivo é dotar 

os membros dos comités comuni-

tários de conhecimentos básicos 

para o melhor aproveitamento de 

recursos localmente produzidos 

com vista a melhorar os níveis 

nutricionais das comunidades. 

Neste contexto, após a formação 

que durou três dias em Chókwè, 

os capacitados estarão em condi-

ções de implementar e fazerem a 

réplica destes conhecimentos nas 

suas comunidades.

A desnutrição não é apenas um 

simples resultado da ingestão pre-

cária de alimentos, mas de uma 

combinação de factores, incluin-

do a insuficiência de proteínas, 

energética e de micronutrientes, 

adjacente a situações de  doenças 

infecciosas, maus cuidados, más 

práticas alimentares, serviços de 

saúde precários e água e sanea-

mento impróprios.

“A malnutrição durante a infância 

tem um efeito duradouro nas hi-

póteses de sobrevivência e desen-

volvimento da criança”, defende o 

estudo da UNICEF lançado em 

2016. A fonte aponta ainda que, 

em Moçambique, cerca de 45% 

Combate à desnutrição crónica

FDC apoia comités comunitários em Chókwè
das mortes de crianças menores 

de cinco anos estão associadas à 

malnutrição. Uma criança mal-

nutrida também apresenta me-

nores probabilidades de um bom 

aproveitamento escolar e é mais 

susceptível de contrair infecções e 

de sofrer de doenças crónicas na 

idade adulta. Por outro lado, es-

tima-se que as crianças bem nu-

tridas contribuem para a riqueza 

por promoverem o PIB nacional 

em até 11%.

A malnutrição também tem um 

impacto na sociedade em geral 

e no crescimento económico do 

país. Todos os anos, um valor es-

timado em MZN 16 biliões do 

PIB (em Julho de 2015 este valor 

seria equivalente a mais de US$ 

416 biliões) é desperdiçado em 

Moçambique por causa da baixa 

produtividade relacionada à mal-

nutrição.

Falando na ocasião, o Gestor do 

Projecto de Fortalecimento de 

Comités Comunitários na FDC, 

Joaquim Oliveira, destacou que 

há dois factores que concorrem 

para que as comunidades, apesar 

de terem altos níveis de produção, 

não consigam obter uma alimen-

tação nutricional de qualidade. 

Para Oliveira, “o conhecimento é 

muito importante, os camponeses 

não sabem que o que produzem 

tem este ou aquele nutriente para 

o desenvolvimento físico, cogniti-

vo das crianças e mesmo para os 

próprios adultos, por um lado, e, 

por outro, tem a ver com o proces-

so da preparação dos alimentos, 

o facto de não se saber o tempo 

necessário para confecciona-los é 

suficiente para tirar as proprieda-

des, o potencial que os alimentos 

oferecem em termos nutricionais.

Mais ainda: “o factor pobreza faz 

com que, após a colheita, as co-

munidades prefiram vender os 

melhores produtos e, de seguida, 

comprar outros que não possuem 

nenhum valor nutricional. Por-

tanto, estas práticas tradicionais 

influenciam negativamente”, la-

mentou Oliveira.
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O 
Ministro da Ju-
ventude e Des-
portos, Alber-
to Nkutumula, 

orientou, na passada sex-

ta-feira, a cerimónia oficial 

de recepção de estudantes 

finalistas universitários de 

Moçambique envolvidos 

na 12ª edição do Projecto 

“Férias Desenvolvendo o 

Distrito”.

Na sua alocução, Alberto 

Nkutumula começou por 

recordar o contexto do 

surgimento do Programa. 

“Entendeu-se que se de-

via criar um projecto de 

estágios que devia estar 

de acordo com a realidade 

concreta do país” – referiu, 

acrescentando: “hoje que 

tipo de estudantes fina-

listas estamos a preparar 

para resolver estes proble-

Nkutumula recebe 
estudantes universitários

mas que vocês encontraram. Que 

tipo de futuros líderes ou diri-

gentes políticos serão vocês que 

foram aos distritos? A resposta 

é: dirigentes que resolvem estes 

problemas que encontraram nos 

distritos. Naquela altura, há 10 

anos, era um sonho falar de jovens 

licenciados nos distritos. Hoje, os 

distritos estão cada vez mais po-

voados de licenciados. Daqui a 10 

anos teremos mais jovens e, sendo 

o distrito o pólo do Desenvolvi-

mento, é para lá que temos de ir”.

O Director de Marketing do 

BCI, Rogério Lam, reiterou, por 

seu turno, o posicionamento do 

BCI, na qualidade de instituição 

que apoia este programa: “Como 

Banco e como parceiro, queremos 

apoiar as causas que ajudam a 

transformar o país. Nós fazemos 

este esforço. O facto de estarem a 

ir para o distrito, faz expandirmo-

-nos cada vez mais”, disse e recor-

dou: “Associámo-nos desde logo 

cedo ao desafio lançado por 

Sua Excelência Filipe Jacin-

to Nyusi, Presidente da Re-

pública, quando em Agosto 

passado lançou o programa 

“Um Banco um Distrito”. 

Já temos três balcões nos 

distritos: Balama (Cabo 

Delgado), Guro (Manica) e 

Chemba (Sofala)”. 

Recorde-se que o Projecto 

“Férias Desenvolvendo o 

Distrito”, uma iniciativa da 

Associação dos Estudantes 

Finalistas Universitários de 

Moçambique (AEFUM), 

tem em vista desenvolver 

trabalho técnico voluntá-

rio, em repartições do Es-

tado, em todos os distritos 

do país, na área de forma-

ção dos estudantes, o que 

permite aos intervenientes 

estar em situação de imer-

são em matéria experiência 

técnico-profissional.

O 
Centro de Estudos e 
Pesquisa de Comunica-
ção SEKELEKANI lan-
çou, em Fevereiro, em 

Maputo, uma campanha de in-

formação e educação cívica sobre 

o exercício do direito à informa-

ção por parte dos cidadãos, deno-

minada Caravana de Informação 

e Comunicação (CIC). A cara-

vana, na forma de “Road Show”, 

escalou as escolas secundárias da 

Zona Verde, “Quisse Mavota” e 

“Josina Machel”. No dia primei-

ro de Março, a CIC alargou-se 

a um novo tipo de público, es-

calando o mercado grossista do 

Zimpeto, também na Cidade de 

Maputo.

A iniciativa consiste na exibição 

de vídeos em que são simulados 

casos em que cidadãos procuram 

acesso à informação relevante 

para o exercício de seus direitos, 

como acesso à saúde, acesso a do-

cumentos oficiais na posse de en-

tidades públicas ou de entidades 

privadas exercendo actividades 

de interesse geral. A exibição dos 

vídeos é seguida de perguntas de 

compreensão ao público partici-

pante, que assim passa a relacio-

nar o direito à informação com a 

satisfação de necessidades vitais 

do seu dia-a-dia. 

As sessões têm-se caracterizado 

como oportunidade de dissemi-

nação de informação e conheci-

mento sobre o exercício daquele 

SEKELEKANI lança Road 
Show sobre o exercício 
do direito à informação

direito fundamental, regulado 

através da Lei nº34/2014, de 31 

de Dezembro, a Lei do Direito 

à Informação, em ambiente de 

diversão. Com vivo entusiasmo e 

participação activa, os estudantes 

dos três estabelecimentos de en-

sino secundário tiveram um pri-

meiro contacto com o teor deste 

diploma legal, como parte im-

portante do seu aprendizado de 

cidadania.

O lançamento do Road Show 

aconteceu na Escola Secundária 

da Zona Verde, no Município da 

Matola, no dia 08 de Fevereiro 

passado, com o envolvimento en-

tusiástico de várias dezenas de es-

tudantes. Estes mostraram o seu 

interesse em conhecer e debater o 

conteúdo da lei do direito à infor-

mação. Aquando do lançamento 

da campanha, o Director Execu-

tivo do SEKELEKANI, Tomás 

Vieira Mário, regozijou-se com a 

adesão e participação entusiástica 

dos estudantes ao Road Show e 

encorajou-os a manterem-se in-

formados sobre assuntos de in-

teresse geral, de modo a poderem 

participar em debates sobre as-

suntos relevantes do seu país.

Por sua vez, a Directora Peda-

gógica da Escola Secundária da 

Zona Verde, Rosa Txume Ma-

zive, agradeceu a iniciativa do 

SEKELEKANI em levar para 

as escolas campanhas educativas 

sobre o exercício do Direito da 

informação. 

 (Nelsa Mahumane e Tomás Queface)

Repetição às 12 horas aos sábados e às 21 horas aos domingos 


