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Retirada ou não das forças militares da Gorongosa 

Vai ser difícil a retirada total das tropas

Centrais

Alerta o académico João Pereira: Pág.s 2 e 3
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O académico João Pereira con-

sidera positivo o novo formato 

das negociações entre o governo 

e Renamo, que reduziu o núme-

ro de intervenientes no processo. 

Entende que um diálogo directo 

permite a rápida identificação do 

problema para posterior resolu-

ção. 

Para o director-executivo da Fun-

dação do Mecanismo de Apoio à 

Sociedade Civil (MASC), neste 

momento, o grande desafio das 

partes é a construção da confian-

ça para que haja avanços.

A questão de fundo, prossegue, 

é se o executivo pode submeter a 

proposta de reforma do pacote le-

gislativo na Assembleia da Repú-

blica (AR), enquanto a Renamo 

ainda não criou condições para a 

sua desmilitarização e vice-versa.

Face às acusações do líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama, ao 

chefe de Estado, Filipe Nyusi, de 

estar a faltar à palavra quanto à 

retirada das posições militares da 

Serra da Gorongosa, o politólo-

go adverte que, caso o executivo 

mostre arrogância, pode ser visto 

como o não facilitador do proces-

so por se apropriar das antigas 

bases da Renamo e transformá-

-las em áreas para as Forças de 

Defesa e Segurança (FDS).

Para o partido no poder, Frelimo, 

esse cenário pode resultar em 

consequências severas nas elei-

ções. 

A opinião pública vai acusar 

Nyusi de não ter conseguido 

garantir um diálogo para a paz.  

Destaca ainda que, das presentes 

negociações, espera apenas uma 

“trégua” e não uma paz duradou-

ra, porque a falta de confiança nas 

instituições como CNE e STAE, 

que foi um dos motivos que levou 

o país ao conflito, ainda persiste, 

sendo que o mesmo pode ser re-

tomado em 2019. 

Exemplifica com as polémicas 

que se verificam um pouco por 

todo o país na nomeação dos pre-

sidentes das comissões provin-

ciais das eleições, para realçar que 

a desconfiança ainda prevalece. 

No entender de Pereira, o mais 

importante nas negociações é 

que se aprove um sistema políti-

co que promova a inclusão entre 

os moçambicanos, reduzindo o 

potencial de conflitos.

É, continua o académico, irre-

levante o nome que se atribuir a 

essa entidade, se será federalismo 

ou estado unitário.  

Sobre o X Congresso da Frelimo, 

agendado para finais de Setem-

bro e princípios de Outubro, o 

docente de Ciência Política na 

UEM diz não esperar nada de 

novo, se não o fortalecimento da 

rede clientelista do partido. 

Sublinha que a Frelimo que tanto 

orgulhou o povo moçambicano 

não mais voltará, pois se trans-

formou de um projecto de agenda 

nacional para projecto de acomo-

dação das elites que se apropriam 

das riquezas do país. 

Aponta a ganância, o rápido en-

riquecimento, o desejo de ser em-

presário, materializado em em-

presas que se dedicam ao “lobby”, 

como a principal causa da quebra 

dos valores morais daquele histó-

rico partido. 

O ano começou com declarações 

de tréguas, de princípio, prorro-

gáveis, e agora sem prazos. Como 

olha para o processo das negocia-

ções?

Acho que houve dois momentos 

fundamentais nesse processo. O 

primeiro é a retirada do proces-

so negocial da esfera pública. As 

negociações deviam ir para os 

mecanismos exactos, que sempre 

trouxeram resultados, se fizermos 

uma análise comparada com o que 

acontece no resto do mundo. Acho 

positiva a retirada de grande parte 

das pessoas que estavam envolvi-

das, pois assim se cria um ambien-

te favorável ao diálogo. O ante-

rior formato impedia que as duas 

lideranças tivessem informação 

exacta do que cada uma das partes 

dizia ou com que não concordava. 

Quando há muitos envolvidos, há 

muita contradição, dificuldades de 

processamento e análise para se 

apontar os reais problemas com 

que a outra parte não está de acor-

do. Permitindo um diálogo directo 

rapidamente se identifica o proble-

ma. Está de parabéns o Presidente 

Filipe Nyusi por ter concluído que 

era preciso abandonar aquele mo-

delo alargado e, por outro lado, ao 

líder da Renamo por ter entendido 

que era preferível fazer uma nego-

ciação directa. 

O segundo ponto é que se alcan-

çou aquilo por que grande parte 

das populações, principalmente, 

das áreas altamente afectadas pelo 

conflito clamava. Conseguiu-se 

dar uma estabilidade às popula-

ções, criou-se um ambiente favo-

rável às populações e para a circu-

lação de pessoas e bens, o que até 

certo ponto estabilizou a econo-

mia do país.  

Diz que há um ambiente favo-

rável ao diálogo, que pode con-

tribuir para uma rápida solução, 

mas o líder da Renamo lamenta a 

lentidão do processo e o PR pede 

paciência... 

Isto mostra o quão complexo é 

o processo de negociação de paz. 

No exacto momento, a questão de 

fundo é o pacote sobre a descen-

tralização, que, na lógica da Rena-

mo, deve ser submetido primeiro 

à Assembleia da República (AR) 

pelo governo, para que se possa 

avançar com a desmilitarização e a 

retirada das suas forças das matas 

para a integração na sociedade. O 

executivo também teme que possa 

avançar com a proposta e a Rena-

mo recue, e aqui toda a responsa-

bilização daquilo que vier a acon-

tecer no futuro pode recair para o 

Presidente Nyusi. Estamos neste 

dilema de quem avança primeiro. 

Este é um problema sério, que 

exige que seja eliminada toda a 

desconfiança reinante no proces-

so. As negociações devem ir de 

forma paralela e, por outro lado, 

deve existir uma data de submis-

são à AR da proposta de reforma 

da Constituição da República ou 

da proposta de descentralização e 

ao mesmo tempo se avançar com 

todo o programa de desmilitariza-

ção da Renamo. 

Agora Dhlakama reivindica que 

avançou na concessão de tréguas 

sem prazo e acusa Nyusi de faltar 

com a palavra ao não retirar as 

posições militares à volta da Go-

rongosa...

Isto é normal num processo como 

este, porque a confiança, embora 

esteja a ser construída, ainda não 

é total entre as partes. Há um 

passado recente em que a retira-

da de Dhlakama acabou com a 

intervenção das Forças de Defesa 

e Segurança na cidade da Beira e 

isso não se apaga de um dia para o 

outro. O governo vai dizer que 

tem de retirar os militares, mas 

Vaticina João Pereira

Nyusi poderá ser o presidente mais 
abandonado no partido
 Por Argunaldo Nhampossa

Dizia que o PR pode fa-
zer algo no Congres-
so. O que se pode es-
perar do X Congres-

so,  tomando em consideração 
que vai procurar garantir coe-
são do partido rumo às próxi-
mas eleições, mas também há 
um fogo cruzado depois do 
discurso do SG da ACLLIN 
que acusou alguns militantes 
de aderirem ao partido para 
acomodarem seus negócios.
Não tenho esperança em rela-
ção à Frelimo. A Frelimo que 
nos orgulhou não mais voltará. 
Porque o tipo de pessoas que 
existiam naquela altura já não 
existem no seio partidário. Falo 
de um Jorge Rebelo, Samora 
Machel, entre outros. Quem 
tem humildade hoje no seio 
da Frelimo para dizer que tem 
seguidores, se a função número 
um é ter acesso a negócios e a 
rede clientelista. Hoje a Fre-
limo não é projecto de uma  
agenda nacional. A Frelimo é 
um projecto de acomodação 
das elites em benefício daquilo 
que são as riquezas deste país. 
Falar da ética, pureza dos valo-
res no seio da Frelimo é como 
se fosses pastor sem seguidores.

Frelimo é projecto de acomodação
Então, o Congresso vai fortalecer 
a rede clientelista? 
O meu problema é como os mem-
bros do partido vendem a sua cons-
ciência. A Frelimo preocupa-se 
com quantidade e não qualidade 
dos membros. Hoje não há filtra-
gem dos membros para desempe-
nharem cargos, muito menos o es-
tabelecimento de um perfil.  
A única mudança que Nyusi pode 
deixar aos moçambicanos é a paz. 
Ele pode aliar-se à sociedade civil, 
porque esta funciona como meteo-
rologista. Há cinco anos avisamos 
que Moçambique caminhava rumo 
ao caos financeiro, chamaram-nos 
de apóstolos de desgraça, hoje es-
tamos em crise. A nossa política 
como sociedade civil é despertar a 
consciência crítica e propostas de 
soluções.
Quais os expoentes máximos de 
falta de ética na Frelimo?
A ganância, o enriquecimento rá-
pido, o facto de chegar a casa e te 
perguntar: Eu trabalhei 40 anos 
para ter uma cabanazita como é 
que você arranjou isto e aquilo em 
tempo record. A queda de valores se 
instalou neste país com a liberaliza-
ção económica. Toda a gente quer 
ser burguês, empresário, negocian-
te... quando perguntas qual é a sua 

empresa a resposta que te dá é 
que chama-se lobby.
Comunga da opinião de Car-
los Machile de que a Frelimo 
de hoje perdeu a sua vocação?
Isso não é de hoje, é de há 20 
anos. Hoje está mais visível, 
porque a ganância aumentou. 
Porquê a sociedade seria dife-
rente da Frelimo, o polícia co-
bra motoristas nas estradas, na 
escola paga-se dinheiro para se 
transitar de classe... É triste ver 
um partido que tinha princípios 
para agora estar de rastos e, 40 
anos depois de ter nacionaliza-
do tudo, volta a controlar tudo.
Quem foram os mentores des-
sa quebra dos valores?
O contexto interno e externo 
permitiu. Os erros de cálculo 
de 1975 ao fazerem as nacio-
nalizações e não permitindo a 
criação de uma burguesia na-
cional ou terem transformado 
a burguesia para o desenvolvi-
mento local. Há muitos antigos 
combatentes que não se bene-
ficiam de nada, e mesmo assim 
continuam leais à Frelimo, em 
contrapartida, há um grupo 
restrito que come em nome 
de mais 10 famílias de antigos 
combatentes. 

Nyusi deve aliar-se à sociedade civil porque ela funciona como meterologista
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Mais uma dor de cabeça 
para Gabriele Volpi, o 
super-rico mais des-
conhecido de Itália 

e sócio maioritário da Orlean In-
vest, o parceiro estratégico ítalo-
-nigeriano na subconcessionária 
que irá construir, operar e gerir 
a Base Logística de Pemba, em 
Cabo Delgado.

Volpi é um magnata do petróleo 

com um volume de negócio de mais 

de mil milhões de dólares por ano, 

sócio – segundo uma comissão do 

Senado americano – do ex-presi-

dente nigeriano Atiku Abubakar, 

envolvido, este último, numa inves-

tigação – sempre nos Estados Uni-

dos de América – sobre um alegado 

esquema de “luvas”.

Um esquema de “correios” activos 

entre a Suíça, Itália os Emirados 

Árabes e a Nigéria levou à apreen-

são de 545 mil euros na fronteira 

entre a Suíça e a Itália. Arrancou 

assim uma nova investigação so-

bre Gabriele Volpi, o magnata do 

petróleo nigeriano, dono também 

da Pro Recco, a “Juventus do polo 

aquático”, e do Spezia Calcio, mas 

também recém accionista do Ban-

co Carige com 5% do seu capital. 

A notícia tem sido publicada em 

vários jornais italianos, nas últimas 

semanas.

O nome de Volpi consta na lista de 

30 pessoas, segundo a Guardia di 
Finanza (Guarda Fiscal), de Como 

(a 24 km da fronteira com a Suíça), 

colaboradores que teriam ajudado o 

magnata italiano a reciclar capitais 

vindos do estrangeiro. Os paramili-

tares do núcleo da polícia seguiram 

o fluxo de dinheiro nas contas da 

Pkb Privatbank de Lugano (Suí-

ça), transferências de centenas de 

milhares de euros atrás dos quais 

estariam negócios entre Nigéria e 

a Itália, escreve o jornal “The Medi 

Telegraph”. O dinheiro, de prove-

niência duvidosa, era enviado para 

contas bancárias na Suíça e depois 

transportado em “cash” para a Itália.

Nos últimos meses, os agentes da 

polícia financeira fizeram o ras-

treio e bloquearam 545 mil euros, 

dinheiro que deveria ser entregue 

a Gabriele Giuntini, colaborador 

de Volpi. Entre os inquiridos cons-

ta também a empresária Graziella 

Martinoli, acusada de ter transfe-

rido ilegalmente 230 mil euros dos 

Emirados Árabes.

Outras investigações sobre o mag-

nata do petróleo estão em curso por 

causa de pagamentos ilegais a al-

guns jogadores da Pro Recco, entre 

2009 e 2014. A notícia, divulgada 

pela imprensa, levou a Procurado-

ria a investigar uma série de ilícitos 

fiscais na Pro Recco. Cada jogador 

da equipa, segundo os documentos, 

recebeu dinheiro por fora do siste-

ma, para fugir ao fisco. 

Esta nova investigação poderá ser 

fundamental para reconstruir os 

fluxos financeiros sobre os quais 

estão a trabalhar as polícias de Gé-

nova, como escreveu a diário “Li-

gurianotizie”.

Negócios em Moçambique
Em Moçambique, o empresário 

italiano Gabriele Volpi tem liga-

ções com ENH Integrated Logis-

tics Services, SA, uma subsidiária 

da estatal ENH, controlada pela 

ENH Logistics (51%) e à nigeriana 

Orlean Invest Holding (49%). A 

Orlean Invest é maioritariamente 

controlado por Gabriele Volpi e 

Gian Angelo Perruci, empresa que 

se propõe a construir a Base Logís-

tica de Pemba (BLP). 

Na Orlean Invest Holding, Volpi 

tem como sócio de referência Atiku 

Abubakar, vice-presidente da Ni-

géria entre 1999-2007, no Governo 

de Olusegun Obasanjo. 

Recorde-se que um relatório pro-

duzido pela Subcomissão Perma-

nente de Investigações, subordi-

nada à Comissão de Segurança 

Interna e Assuntos Governamen-

tais do Senado norte-americano, é 

referenciada a Orlean Invest, como 

tendo sido utilizada por Abubakar 

para exportação ilegal de dinheiro 

de corrupção de offshore da Nigéria. 

Antes de ser nomeado vice-presi-

dente, Abubakar operou no sector 

privado, na indústria de petróleo e 

gás, durante dez anos, onde forjou 

parcerias com Gabriele Volpi, que 

também é dono de um clube de fu-

tebol e é conhecido no seu país de 

origem (Itália) como “o Abramo-

vich italiano” por comparação com 

o patrão do Chelsea, um clube de 

futebol inglês. 

Volpi entrou no negócio de logísti-

ca de petróleo e gás na Nigéria nos 

anos 80. Expandiu depois para An-

gola em parceria com a Sonangol, 

onde criou a SONILS, seguindo o 

mesmo conceito utilizado na Nigé-

ria e agora está em Moçambique 

pela porta da Sociedade Portos de 

Cabo Delgado (PCD), detida em 

partes iguais (50%) pela ENH e os 

CFM. 

Depois das mudanças verificadas 

na presidência de Moçambique 

em 2015, tem sido mantida uma 

guerra de bastidores para retirar 

protagonismo a Volpi e aos seus 

investimentos, procurando os seus 

adversários económicos ganhar 

maior influência junto ao presiden-

te Filipe Nyusi.

Operacionalmente, os trabalhos 

para o desenvolvimento da BLP es-

tão paralisados e a explicação oficial 

é o atraso que sofreram os projectos 

do gás na bacia do Rovuma.

Volpi investigado na Itália
- empresário italiano tem interesses em Moçambique na Base Logística de Pemba

Gabriele Volpi



TEMA DA SEMANA4 Savana 14-07-2017

não vai tirar na totalidade, porque 
tem de vigiar a Renamo para que 
não se reagrupe e rearme noutras 
posições estratégicas, o que é di-
fícil agora devido às restrições lo-
gísticas. No passado, contava com 
o apoio dos países vizinhos, que, 
através de helicópteros, tiravam as 
tropas de um lugar e colocavam-
-nas noutro, bem abastecidas, mas 
agora não tem esse apoio. A Re-
namo só pode acusar o governo 
de manter as tropas nos arredores 
como uma forma de controlo.
Enquanto não houver confiança 
suficiente na mesa de que ambas as 
partes vão chegar ao acordo, vai ser 
difícil. Pode perecer uma contra-
dição ou fragilidade por parte do 
Presidente da República, mas não 
é porque ele está a par de tudo o 
que está a acontecer. Ele foi minis-
tro da Defesa e sabe que em situa-
ção de guerra não há como deixar 
a base estratégica de controlo das 
movimentações da contraparte, 
antes de se assinar um acordo. Vai 
ser difícil a saída na totalidade das 
tropas governamentais ou vão ter 
de operar na clandestinidade no 
sentido de continuar a controlar 
as movimentações da guerrilha da 
Renamo.
Pretenderá dizer que as restrições 
logísticas da Renamo podem ter 
sido um dos motivos que levaram 
Dhlakama a negociar tréguas?
Há vários factores que podem ex-
plicar as tréguas. Daquilo que vi no 
terreno, temos a questão da seca, 
necessidade de abastecimento ali-
mentar, porque a guerrilha precisa 
de comer.  Quando estás perante 
uma população que não tem me-
canismos de se alimentar a ela 
própria, fica difícil à mesma popu-
lação dar de comer aos guerrilhei-
ros. Depois tens a insatisfação das 
comunidades, porque a base social 
cria-se quando há insatisfação em 
relação aquilo que o governo está 
a fazer. Agora aquelas populações 
preferem a paz em relação ao que 
o governo ou a Renamo fazem e 
concluíram que nenhuma daquelas 
forças vai resolver os seus proble-
mas do dia-a-dia. As comunidades 
até se questionam porque a guerra 
é sempre aqui e não noutros locais, 
porque já perderam muitos fami-
liares, machambas entre outros 
bens. 
A Renamo é uma guerrilha que 
não foi treinada para o meio urba-
no, mas sim para o rural e ficaria 
difícil atacar outros pontos como 
zonas próximas da capital sem lo-
gística muito forte. 
A guerra estava a ter impacto eco-
nómico, porque não havia movi-
mento de carros, mas ainda não era 
suficiente para levar o governo da 
Frelimo a negociar a paz.
Então o que leva o governo a ne-
gociar?
A pressão popular, regional e in-
ternacional e um jogo de interesses 
que existem a nível do gás, petró-

leo, carvão e outros recursos de que 
o país dispõe. A questão da dívida 
pública, a incapacidade do Estado 

de arrecadação de receitas para ali-
mentar uma guerra de grande en-
vergadura ou de baixa intensidade 
que seria de longa duração. 

Ambas as partes compreenderam 
bem que não era possível vencer 

por via de um conflito armado, era 

preciso entrar na via negocial, por-

que as condições materiais para a 

guerra não existiam.

Dizia que não existe confiança 

suficiente para o governo deixar 

as bases da Renamo, agora de-

cidiu transformar Namadjiwa e 

Satungira em esquadra e quartel, 

respectivamente, será que isto 

não vai comprometer o diálogo? 

Se eu estivesse no lugar do gover-

no faria a mesma coisa, porque 

estamos perante uma luta de so-

brevivência e de natureza política 

e militar. Se o governo está em 

condições de defender os seus in-

teresses de natureza política, num 

campo onde há falta de confiança 

mútua, só pode ocupar as áreas 

vitais que alimentam a guerrilha. 

O governo viu que aqueles luga-

res são estratégicos e a solução é 

transformá-los em quartéis e es-

quadras, o que se enquadra na po-

lítica governamental. 

Ninguém pode criticar o gover-

no quando implanta esse tipo de 

infra-estruturas para garantir a se-

gurança do país.

Frelimo pode sofrer nas 
eleições
A construção da confiança cai ou 

não por terra? 
Acho que não. O governo e a Re-

namo deviam encontrar um pon-

to em que de uma vez por todas 

retirem todos os obstáculos. Cria-

vam uma comissão mista [agora 

existe de monitoria e verificação 

composta por oito homens, quatro 

para cada lado] para verificar o que 

está a acontecer no terreno, que 

deve trabalhar com outros secto-

res como sociedade civil e órgãos 

de comunicação social nacionais 

e estrangeiros, que desenvolvesse 

um mecanismo de monitoria do 

que se está a passar lá. Esse tipo de 

mecanismos neutros, que permite 

a recolha de informação e apre-

sentação à comissão mista, seria 

muito útil neste momento do que 

transformar aquelas áreas em áreas 

puramente militares ou ligadas à 

polícia.

Isto pode ou não levar a Renamo 

a activar outras bases suas nou-

tros pontos? 

A melhor via é o diálogo. Se a 

Frelimo mostrar um sentido de 

arrogância e começar a ser vista 

como o não facilitador do proces-

so por transformar aquelas áreas 

em esquadra e quartel, pode sofrer 

consequências severas nas eleições, 

por não ter garantido uma paz 

duradoura ou um diálogo para a 

paz. É que nesse processo existe a 

parte política, que é o diálogo, mas 

também a opinião pública e, neste 

momento, com a crise da dívida 

pública, a Renamo leva vantagem. 

Ficando na defensiva, ganham 

mais aceitação a nível da popula-

ção. 

O presidente da República diz 

que está comprometido com a 

paz, sente esse compromisso? 

Ele já deu indicação de que está a 

avançar no processo. O que noto é 

que se calhar ele não tinha noção 

da complexidade das coisas e, se 

tinha, pensava que era fácil a sua 

resolução. 

Para ser fácil ele precisa do apoio 

não só da Renamo, para identificar 

o problema, que está já minima-

mente identificado. Tem de saber 

que há coisas que não podem ser 

feitas em menos de um mês, se fa-

lharam, por mais de vinte anos.

É preciso que o sector privado, co-

munidade internacional, Socieda-

de Civil e meios de comunicação 

social ajudem não só na aprecia-

ção crítica, mas também na solu-

ção como fazer a integração dos 

homens da Renamo. Que tipo de 

mecanismos podemos usar para 

fazer o enquadramento no sector 

da Defesa e Segurança e integrá-

-los na sociedade.

Inspirar-se na Moçambique 
Capitais  
Quando o líder da Renamo ad-

mite que o acordo saia no final 

do ano é sinal de que entendeu a 

complexidade do diálogo?

Ele não é criança e sabe que não é 

de um dia para o outro que se re-

solve. Toda a gente concorda com 

a questão da descentralização. Não 

há ninguém da Frelimo que nega a 

descentralização, só que discordam 

de como fazer e que nome atribuir. 

Se chamares federalismo, a Freli-

mo fica em pânico, alegando que 

nos vai dividir. Há Estados cen-

tralizados que acabaram em caos e 

há tantos outros federais que não 

acabaram em caos. EUA e Brasil 

são exemplos de estados federados, 

enfrentam crises sucessivas que 

não degeneram em guerra civil. 

Temos estados centralizados como 

Moçambique que há mais de  40 

anos vivem de guerras. 

Não é por causa da descentraliza-

ção, é porque não existe mecanis-

mo apropriado que ajude a inclu-

são. 

À semelhança de Brazão Mazula 

e Carlos Machile  defende que 

Moçambique seja um Estado Fe-

derado? 

Não. Eu defendo um Estado que 

cria mecanismo que permitem a 

inclusão dos outros e nada de ex-

clusão. Pode-se atribuir o nome 

que quiserem desde que mante-

nha o princípio. A Nigéria é um 

Estado Federado, mas ainda não 

acabou com o conflito. Pode criar 

autonomia numa região, mas se os 

recursos estiverem na mão de um 

grupo a nível central vai resolver 

problemas de assimetrias? 

Vai resolver problemas de exclu-

são? O problema neste país não é 

o nome das coisas, é o mecanismo 

e a cultura que permite a exclusão 

de uns e a vitória dos outros. 

O enriquecimento dos mesmos 

grupos e o empobrecimento dos 

outros. O nosso problema tem que 

ver com a atitude, a cultura políti-

ca de como vês o adversário, como 

é que trazes o teu adversário para 

fazer parte do mesmo jogo consi-

go. O projecto Moçambique Ca-

pitais, que detinha o Banco Moza, 

tinha de inspirar os nossos políti-

cos, porque estão lá representados  

indivíduos da toda a esfera da so-

ciedade (Renamo, Frelimo, MDM, 

empresários, sociedade civil entre 

outros) é isso que defendo quando 

falo de inclusão. 

Dos protagonistas do diálogo 

quem tem uma proposta que se 

aproxima a essa?

Desta vez, o diálogo decorre fora 

dos holofotes dos media e é tão 

restrito que nem a Renamo nem o 

governo apresentam as propostas. 

Soubemos que o MDM submeteu 

uma proposta sobre descentrali-

zação na AR, mas não é pública. 

O MDM ainda não apresentou 

ao povo o que pretende com a 

descentralização, do que acompa-

nho nas pequenas entrevistas não 

explica como devem ser executa-

das as coisas. Não é só dizer que 

o governador deve ser eleito, há 

que falar da política de compensa-

ção, porque haverá províncias com 

maior capacidade de arrecadação 

de recursos e outras com menor 

capacidade.

Então como será feita a compen-

sação financeira nessas províncias, 

qual será a relação entre o governo 

central e provincial; governo pro-

vincial e os municípios, quais as 

representações do Estado a nível 

do município e da província que 

tipo de mecanismos serão imple-

mentados.

Se esta reflexão não for feita de 

forma profunda vamos acabar com 

conflito de hoje para criar outros 

no futuro. 

Por mais que a Renamo queira que 

seja rápido tem de ser gradual, com 

um sistema de monitoria e imple-

mentação de políticas futuras. 

O que é feito pelos partidos polí-

ticos, apesar de não ser especialis-

ta nessa área, acho que devem ser 

análises muito profundas, que pos-

sam ajudar a responder as minhas 

dúvidas. Na área de descentraliza-

ção, há que responder às questões 

de fundo, porque se está alterar 

um sistema político. Este país é 

enorme para ser gerido a partir de 

Maputo.

Acredita num acordo até ao final 

deste ano?

Sim. Mas vai ser uma “trégua”, 

porque as condições que levaram o 

país à guerra ainda existem hoje e 

vão ser postas em prática em 2019, 

depois das eleições. Não temos 

instituições credíveis. A Comissão 

Nacional de Eleições (CNE) não é 

credível, as investigações do afro-

barómetro mostram a tendência 

de declínio dos índices de confian-

ça da população pela CNE. 

O Secretariado Técnico de Ad-

ministração Eleitoral (STAE) e o 

Ministério do Interior não são cre-

díveis, os níveis de confiança são 

baixos. Se hoje temos alguém do 

SISE a concorrer para ser director 

duma CNE provincial já mostra o 

que o processo nos vai dar. Esta é 

uma trégua, pode não ter caracte-

rística de uma violência armada, 

mas é uma trégua.

Para dizer que estamos longe de 

alcançar a paz efectiva?

A paz efectiva deverá ser constru-

ída por todos nós. Não é respon-

sabilidade de Nyusi, Dhlakama e 

MDM apenas, é de toda a socie-

dade moçambicana. Acredito que 

a Renamo vai passar por uma fase 

de transformação e chegará o mo-

mento em que existirão condições 

para que continue a participar no 

jogo democrático armada. A Re-

namo é um caso de estudo por 

ser único partido a nível da região 

que participa no jogo democrático 

armado. Mas, alguns dizem que o 

governo força a Renamo a armar-

-se, ou seja, ela reflecte o tipo de 

governo que temos.

Em entrevista ao SAVANA ano passado 
dizia que, se Nyusi não conseguisse fazer 
uma ruptura no partido, seria uma grande 
desilusão para o povo. Um ano depois 

como olha para suas declarações? 
Acho que ainda não conseguiu fazer a ruptura. Não 
sei se tem hipóteses para fazer grandes rupturas, 
porque ele não tinha condições suficientes. Para 
fazer uma ruptura na Frelimo é preciso que tenhas 
algumas condições: Tinha de ter passado pelo 
partido como secretário-geral, para montar a 
sua própria máquina e não teve esse percurso. O 
partido foi montado para servir a outra direcção, 
daí que a saída de Guebuza não foi pacífica. Mas 
também tiraram o indivíduo e não a estrutura por 
ele montada, por isso que agora está gradualmente 
a ser mudada. 
Se calhar, no congresso, [Filipe Nyusi] consiga 
fazer alguma coisa, mas não vai fazer na totalidade, 
a sobrevivência de qualquer presidente de partidos 
como a Frelimo e MPLA obriga alianças com 
diferentes grupos como dos antigos combatentes, 
ala de Chissano, de Guebuza e da juventude. Nisto 

Nyusi está sendo muito habilidoso, o problema é 
que ele não tem muito tempo para fazer grandes 
coisas. O seu mandato praticamente já acabou e 
mesmo que renove, tem apenas mais dois anos de 
governação. Depois do segundo ano, no próximo 
mandato, caso renove, o partido vai preocupar-se 
com o processo de indicação do seu sucessor. 
Qual é a sua conclusão, é ou não uma desilusão?
Não é uma grande desilusão, porque hoje entendi 
a complexidade que ele tinha. Via-o como 
uma pessoa “outsider”, que poderia fazer uma 
grande ruptura, mas hoje compreendo melhor a 
complexidade. Neste momento só poço dizer que o 
mandato já acabou, se calhar, daqui a dois anos vai 
descobrir que é o presidente mais abandonado na 
história do partido. 
Não teve dinheiro suficiente para desenvolver 
uma rede clientelista, todos os grandes negócios já 
tinham sido acomodados na era Guebuza. Todas 
as grandes infra-estruturas foram feitas na era 
Guebuza e, para deixar um grande presente aos 
moçambicanos, as maiores dívidas também foram 
feitas no mandato anterior.

Nyusi não é uma grande desilusão

Continuação da Pág. 2
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O 
governo moçambicano, 
através do ministério do 
Mar, Águas Interiores e 
Pescas bem como as empre-

sas de pesca de camarão, representa-

das pela Confederação das Associa-

ções Económicas (CTA), reagiram ao 

estudo da WWF Mediterrâneo, Por-

tugal, referindo que o seu conteúdo 

não reportava a realidade dos factos.

Intitulado: “Uma pescaria sustentável 

de Camarão para Moçambique”, o es-

tudo da WWF Mediterrâneo publica-

do, há dias, em Portugal e, citado pelo 

SAVANA na última edição, refere que 

a pescaria de camarão em Moçambi-

que está à beira do colapso, pelo facto 

de não estar a ser praticada de forma 

sustentável.

A organização aconselha cidadãos 

da União Europeia (UE), principais 

destinatários das exportações moçam-

bicanas de camarão, a moderarem o 

consumo deste crustáceo.

O documento refere que a corrida pela 

busca do lucro no negócio de cama-

rão faz com que espécies juvenis sejam 

sacrificados e, como consequência, as 

capturas de camarão caíram de nove 

mil para 1.800 toneladas/ano, quando 

comparado com a década anterior a 

2012.

Em contacto com o SAVANA, Mu-

zila Nhatave, vice-presidente do pe-

louro da Agricultura e Pescas na CTA, 

referiu que o estudo é falacioso e men-

tiroso porque não retrata a realidade 

dos factos.

Nhatave defendeu que o mercado da 

UE é sério e exigente e todo o produ-

to só entra naquele circuito depois de 

passar por auditoria e certificação.

Sublinha que há protocolos de cer-

tificação que têm em conta todos os 

pormenores que vão desde condições 

higiénicas, processamento, questões 

aduaneiras, tributárias, ambientais e 

ecológicas.

Para Nhatave, as normas vigentes na 

UE não permitem que entrem produ-

tos obtidos de forma ilegal ou que po-

nham em causa questões ambientais 

ou de sustentabilidade.

O representante das empresas pes-

queiras diz que, pelo contrário, o 

sector artesanal é que provoca danos 

enormes ao sector na medida em que 

é responsável pela captura de camarão 

jovem para além de destruir fontes de 

reprodução.

Frisa que o sector artesanal é respon-

sável pela colocação do camarão de 

Moçambique no mercado negro quer 

ao nível nacional bem como interna-

cional para além de alimentar a máfia 

chinesa.

Entende que é sobre estes circuitos 

que os activistas ambientalistas da 

WWF Mediterrâneo deviam-se con-

centrar e procurar formas de ajudar a 

combater.

Nhatave diz que o sector industrial da 

pesca de camarão é que mais contribui 

na protecção e preservação das espé-

cies, mas que no fim é o mais sacri-

ficado.

Para o representante do sector pes-

queiro na CTA, o sector privado aju-

dou o governo na elaboração do Plano 

Director das Pescas 2010-2019, bem 

como do Plano de Gestão do Banco 

de Sofala.

São instrumentos que vieram regular o 

sector e definiram directrizes que con-

sistiram na redução da frota de pesca 

industrial em mais de 50%, passando 

de 80 para 30 embarcações, alarga-

mento do período de veda de três para 

cinco meses, melhoria da estatística da 

pesca artesanal, melhoria de fiscaliza-

ção da pesca artesanal, campanhas de 

sensibilização para uma pesca respon-

sável e combate a artes nocivas. 

Nhatave diz que o sector privado tam-

bém está a ajudar o governo em meios 

materiais para a fiscalização da costa 

e garantir a protecção de espécies ju-

qual  22 anos depois de pagamen-

to do bónus, a academia diz que 

não desembolsou os fundos porque 

aguarda a legalização do subsídio 

pelo governo. Não sabendo como é 

que foi possível todos este anos pa-

gar bónus ilegalmente. 

Isto acontece, de acordo com os 

grevistas, depois de, em Maio pas-

sado, ter garantido aos trabalhado-

res que o pagamento estava bem 

encaminhado e faltava somente o 

aval do Ministério da Economia e 

Finanças.

O encontro da CTA com a direc-

ção da academia não trouxe nada de 

novo se não promessas de abertu-

ra para negociações. Esta situação 

não foi do agrado dos grevistas que 

logo após a transmissão dos resul-

tados das negociações encostaram o 

seu porta-voz à parede, exigido um 

compromisso e datas precisas para 

o desembolso das verbas. Muzime 

prometeu reunir-se a breve trecho 

com as lideranças. 

O vice-reitor da Administração e 

Recursos, Armindo Tiago, justi-

fica o atraso no pagamento com a 

conjuntura económica que assola o 

país. “As dificuldades económicas 

que o país atravessa determinaram 

que, em 2016, a UEM não tivesse 

capacidade de pagar esse bónus. 

Houve várias iniciativas no senti-

do de tentar resolver o pagamento 

do bónus de efectividade, mas não 

logramos sucesso devido à falta de 

disponibilidade financeira”, disse. 

A crise, de acordo com o vice-reitor, 

afecta igualmente outras activida-

des da Universidade, com destaque 

para a componente de investigação 

e extensão.  

Tiago nega a falta abertura ao diá-

logo com os funcionários, apontan-

do que por várias vezes a direcção 

da instituição, nos seus diversos 

níveis, contactou a massa laboral 

para explicar as dificuldades que 

atravessa. É que os funcionários 

que completam 15 anos de servi-

ço e passam a beneficiar do bónus 

vão aumentando anualmente, para 

a presente situação são necessários 

21 milhões de meticais para pagar 

cerca de 1.118 membros do CTA. 

Não avançou com promessas para 

resolução do assunto, tendo subli-

nhado que as soluções para esta 

situação devem ser encontradas por 

todas as partes envolvidas. Lamen-

tou a não realização dos exames por 

parte de alguns estudantes e garan-

tiu que serão reprogramados logo 

que as condições estiverem reuni-

das. No entanto, nada foi avançado 

se a paralisação das actividades con-

tinua ou não antes do pagamento 

do bónus.  

venis.

Sublinhou que o camarão pescado 

em Moçambique é o mais cobiçado 

no mercado europeu, pelo que acções 

desta natureza podem prejudicar o ne-

gócio e pôr em causa uma das maiores 

fontes de divisas para o país.            
Por seu  turno,  o ministério do Mar, 

Águas Interiores e Pescas relatou ao 

SAVANA, através dum comunicado, 

que os números reportados pelo estu-

do não são reais.

O governo reconhece que a pesca de 

camarão reduziu, mas não nos índices 

reportados no estudo. Diz que, nos pe-

ríodos anteriores a 2012, as capturas 

rondavam em torno de nove mil to-

neladas e nos últimos anos giram em 

torno de cinco mil toneladas.

Sublinha que, a partir de 2014, a pro-

dução anual deste recurso começou 

a registar tendência de recuperação, 

tendo-se cifrado em cerca de 8.000 

toneladas de capturas, no ano de 2016. 

O executivo sublinha que esta evo-

lução resulta da implementação de 

um conjunto de medidas de gestão 

das pescarias pelo governo, baseadas 

em estudos técnico-científicos, sis-

tematicamente levados a cabo pelas 

autoridades moçambicanas, com a 

colaboração de parceiros de coopera-

ção internacional, incluindo a própria 

WWF.

Tais medidas de sustentabilidade 

compreendem, entre outras, o alarga-

mento do período da veda, para pro-

teger o recrutamento e a reprodução 

de camarão, sobretudo no Banco de 

Sofala e o reforço da fiscalização para 

prevenir a pesca ilegal e o uso de ar-

tes nocivas à pesca e outras práticas 

danosas aos ecossistemas e ambiente 

aquático. 

No entanto, dados do Plano Econó-

mico Social 2017 indicam que em 

resultado das medidas de gestão im-

plementadas pelo governo, prevê-se 

uma produção de cerca de 3.435 tone-

ladas, representando um crescimento 

de 15%.  

Estima-se que o sector das pescas 

contribui com cerca de 2% do Produto 

Interno Bruto (cerca de 452 milhões 

de dólares americanos).

A contribuição média do sector das 

pescas ganha pela exportação de cerca 

de 70 milhões de dólares por ano. 

O censo pesqueiro de 2007 sobre a 

pesca artesanal estimava em cerca de 

334.000 o número de profissionais e 

outras pessoas que dependem directa 

ou indirectamente desta pesca, auxi-

liados por 39.400 embarcações. 

Por seu turno, a pesca industrial, em 

2007, contava com 123 embarcações 

uncionários do Corpo 
Técnico e Administrativo 
(CTA) da mais antiga ins-
tituição do ensino superior 

público do país, Universidade Edu-

ardo Mondlane (UEM), abando-

naram os seus gabinetes de traba-

lho na manhã desta quarta-feira e 

marcharam até defronte do edifício 

da reitoria  para exigirem o paga-

mento do bónus de efectividade. 

O ambiente de tranquilidade que 

regra geral caracteriza aquele tipo 

de estabelecimentos foi substituído 

por cânticos e danças dos funcioná-

rios idos quer a nível central, como 

das faculdades fora do campus uni-

versitário e instituições tutelares, 

que ostentando dísticos exigiam o 

que é “seu por direito”. 

Nem a forte presença dos agentes 

da Polícia da República de Moçam-

bique (PRM), que se fez ao local 

acompanhada pela brigada canina, 

foi capaz de impedir a realização 

da greve, que foi propositadamente 

marcada para o dia em que decorria 

a reunião do conselho de directores. 

Devido à paralisação das activida-

des, algumas turmas não realizaram 

os exames de recorrência e defesas 

que estavam programadas para esta 

quarta-feira.     

O bónus de efectividade na UEM 

foi introduzido em 1994 e é pago 

anualmente no mês de Novembro, 

aos funcionários a partir dos 15 

anos de serviço. 

Segundo António Muzime, porta-

-voz dos grevistas, o bónus não foi 

pago em 2016 e a direcção da UEM 

prometeu regularizá-lo no primeiro 

trimestre do presente ano, facto que 

não se materializou. Isto foi agrava-

do pela falta de abertura ao diálogo 

da direcção da UEM que, por várias 

vezes, de acordo com Muzime, foi 

solicitada para o esclarecimento do 

assunto, tendo optado pelo silêncio.

Aponta o porta-voz que um dos as-

pectos que mais preocupou a CTA 

foi a resposta da direcção da UEM, 

em carta datada de 28 de Junho de 

2016, na posse do SAVANA, na 

Greve na UEM

Agitação na indústria de camarão

Porta-voz dos funcionários anunciando o fracasso da conversa com a direcção da UEM 
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Uma Iniciativa           Financiado por  
 

 

 

Agro-Jovem expandido a todas províncias 
O Programa Agro-Jovem contará dentro em breve com a parceria de 16 instituições de ensino, passando a cobrir todas as províncias de Moçambique. Esta 

expansão é parte do processo de implementação da segunda fase deste Programa da Gapi que visa promover o empreendedorismo a nível nacional através 

de instituições de ensino envolvidas na formação de técnicos em áreas relevantes para a agricultura, agronegócio e segurança alimentar. 

A Gapi já vinha trabalhando com seis instituições de ensino médio e superior. Prevê-se agora o alargamento da rede de parcerias às seguintes instituições: 

Província Instituição Localização 

Manica 
Instituto Agrário de Chimoio Vanduzi 
Universidade Católica de Moçambique Chimoio 

Nampula 
Instituto Agrário de Ribaué Ribaué 
Universidade Politécnica – Escola Superior de Estudos Universitários de Nampula Nampula 

Cabo Delgado Universidade Pedagógica Montepuez 
Niassa Universidade Lúrio Unango 
Inhambane Universidade Eduardo Mondlane - Escola Superior de Desenvolvimento Rural -  Vilankulo 
Sofala Instituto Superior de Ciência e Tecnologia Alberto Chipande Beira 
Maputo Universidade São Tomas de Moçambique Maputo 

 
Estes novos parceiros foram selecionados pela Gapi-Sociedade de Investimentos com base em requisitos e critérios previamente anunciados. Das cerca de 

20 candidaturas foram selecionadas as nove acima listadas que apresentaram melhores competências em formação técnica relevante para o programa, bem 

como experiência e abrangência.  

 

Na sua fase piloto, que decorreu em 2016, o Agro-Jovem já vinha sendo implementado por 7 escolas, que continuarão a ser parceiros, designadamente: 

Província Instituição Localização 
Niassa Universidade Católica de Moçambique Cuamba 
Nampula Instituto Politécnico de Nacuxa Nacala 

Zambézia Universidade Zambeze – Faculdade de Engenharia Agronómica e Florestal Mocuba 

Tete Universidade Zambeze – Faculdade de Ciências Agrárias Angónia 
Manica Instituto Superior Politécnico de Manica Chimoio 

Gaza Instituto Superior Politécnico de Gaza Chokwé 

Maputo Universidade Eduardo Mondlane – Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal Maputo 

 
A participação destas instituições na Segunda Fase terá início dentro de poucas semanas após uma acção de formação de 2 (dois) quadros do corpo docente 

de cada parceiro e que actuarão como interlocutores locais do programa. 

Na fase piloto, a Gapi concedeu 8 milhões de Meticais para financiar 12 negócios cuja concepção foi assistida por docentes das instituições envolvidas. Em 

2017 e com a inclusão de novos parceiros e a sua ampliação a todas as províncias, a Gapi, apoiada pela DANIDA (Agência Dinamarquesa para o 

Desenvolvimento), está preparada para triplicar este financiamento. 

Cada jovem empresário que vier a ser financiado tem ainda a possibilidade de receber um investimento adicional caso o seu projecto e negócio sejam bem-

sucedidos. 

O Agro-Jovem é uma das iniciativas da Gapi no âmbito da sua missão e estratégia visando a promoção de uma geração de empresários com prioridade para 

actividades que contribuam para a segurança alimentar. 

Para mais informação, queira por favor contactar agrojovem@gapi.co.mz, ou consulte a página www.agrojovem.co.mz 
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siderada por um tribunal inglês.

Em outros termos, se os credores 

levassem o caso àqueles tribunais, 

os mesmos teriam uma maior pro-

babilidade de perderem.

“Portanto, eles hão-de negociar o 

caso na forma de reembolso parcial 

e tentarão forçar os bancos (VTB, 

da Rússia e Credit Suisse, da Suíça) 

a aceitar uma parte da responsabi-

lidade porque as suas propostas fo-

ram enganosas e imprecisas”, con-

clui o documento.

Para o FMO, a dívida da EMA-

TUM (USD 850 milhões) é a mais 

complexa porque o governo aceitou 

a responsabilidade, tendo naciona-

lizado os títulos, em dívida sobera-

na, pelo que “não pode recusar-se a 

pagar”.

Recorde-se que no dia anterior, 05 

de Julho, o FMO submeteu uma 

petição ao Conselho Constitu-

cional a pedir a declaração de in-

constitucionalidade da inclusão das 

dívidas ocultas na Conta Geral do 

Estado de 2015.

“O cenário mudou”, 
Fernando Lima
Por sua vez, o jornalista e Presiden-

te do Conselho de Administração 

da mediacoop, Fernando Lima, diz 

que esta questão está relacionada 

ao momento em que o debate é 

feito, a maneira em que o mesmo é 

conduzido e também a forma como 

os factores são expostos em público.

Para Lima, o “cenário mudou” e cita 

como exemplos as falhas sucessivas 

do pagamento da dívida, assim 

como o facto de o governo ainda 

não ter negociado a mesma com 

os credores, apesar do executivo ter 

dito, em Outubro de 2016, que ia 

pagar, em 2023, “quando sair o di-

nheiro do gás”. 

Quanto ao pagamento ou não da 

dívida, Lima adianta que, no ge-

ral, “a dívida é pública devido aos 

processos que o governo assinou” e, 

para ele, não colhe o argumento do 

Primeiro-Ministro de que a dívida 

é comercial, pelo que seria paga pe-

las empresas.

“O relatório avança a possibilida-

de de o país negociar a redução da 

dívida, caso as empresas não cum-

pram com as suas obrigações”, dis-

se, questionando ainda se será lícito 

exigir o pagamento das obrigações 

MOZAM 2023, mesmo restrutu-

radas, uma vez que foram constru-

ídas a partir da criação de títulos 

obrigacionistas problemáticos.

“Moçambique já está a 
pagar a dívida”, 
Venâncio Mondlane
Intervindo no debate, o deputa-

do da Assembleia da República, 

Venâncio Mondlane, disse que a 

questão não deve ser se o país deve 

ou não pagar a dívida, mas “parar de 

pagar” porque a mesma está sendo 

paga.

Mondlane lembra que, um ano 

antes do Primeiro-Ministro ga-

rantir ao parlamento que a dívida 

seria paga pelas empresas, o gover-

no tinha pago USD 130 milhões 

pela dívida da EMATUM e que os 

USD 96 milhões pagos pela ProIn-

dicus foi na base de um empréstimo 

também garantido pelo Ministério 

da Economia e Finanças.

O deputado do MDM vai mais 

longe, afirmando que não faz sen-

tido separar-se o governo de Filipe 

Nyusi com o de Armando Guebuza 

porque o actual é de “criminalidade 

continuada”, na medida em que, 

em 2015, pediu um empréstimo de 

USD 200 milhões não concessio-

nais ao Banco Islâmico, violando, 

igualmente, a lei orçamental.

Por sua vez, a pesquisadora do Ob-

servatório do Meio Rural, Marga-

rida Martins, questiona se neste 

momento não estarão a ser contra-

tadas outras dívidas ocultas, tendo 

em conta as decisões tomadas pelas 

multinacionais em relação à explo-

ração do gás natural, na bacia do 

Rovuma.

“A dívida oculta foi o topo 
da crise”, João Mosca
As dívidas ocultas são apontadas 

como responsáveis da actual crise 

financeira, que levou os parceiros de 

cooperação a suspenderem o apoio 

directo ao Orçamento do Estado.

Entretanto, o economista João 

Mosca coloca em causa esta tese, 

afirmando que as dívidas ocultas 

apenas foram o topo da nossa crise, 

visto que, dos USD 14 mil milhões 

da dívida pública, apenas dois mil 

milhões é que foram ocultos.

“A dívida oculta foi o topo que des-

poletou uma situação política gra-

víssima. A situação económica já 

era gravíssima e daria uma crise em 

qualquer momento”, disse.

“A política económica mantém-se. 

Continuamos a aceitar que o petró-

leo e o gás vão resolver os nossos 

problemas. Mantemos o mesmo 

modelo que nos levou- a esta situa-

ção”, acrescentou.

Mosca afirma que há reformas que 

nunca foram feitas no país, desta-

cando a reforma do sistema político 

(mas sem explicar qual); do Estado, 

que passa pela redefinição das suas 

funções, da sua descentralização e 

da reforma das empresas públicas.

Portanto, para o economista, caso 

não se tomem medidas fundamen-

tais “teremos uma nova crise com 

ou sem as dívidas ocultas”. Subli-

nha ainda que a actual dívida ficará 

por muito tempo porque o país não 

está em condições de pagá-la.

Para a fonte, as grandes medidas 

não são tomadas por questões po-

líticas porque a maior parte dos 

negócios beneficiam o partido no 

poder.

“Guebuza estruturou o 
partido à semelhança da 
sua imagem”, 
José Macuane
José Macuane não acredita na res-

ponsabilização dos mentores da dí-

vida porque a mesma pode ter con-

sequências políticas muito graves 

na Frelimo, desde a fragmentação 

interna até à derrota eleitoral.

Macuane aponta duas dinâmi-

cas neste processo, uma referente 

à contratação das dívidas, que é o 

legado de Armando Guebuza e da 

responsabilização, que cabe à Filipe 

Nyusi.

Buscando o historial da construção 

do nosso Estado, Macuane aponta 

a figura do ex-Presidente da Repú-

blica como o ponto central de todo 

o processo.

“Armando Guebuza apareceu 

como salvação para a Frelimo, após 

os resultados eleitorais de 1999. 

Veio reduzir o risco de derrota nas 

eleições. Este facto deu-lhe um 

poder acrescido, tendo colocado a 

Frelimo no centro da gestão do Es-

tado”, explicou.

“Guebuza estruturou o partido à 

semelhança da sua imagem. Au-

mentou conflitualidades no seio do 

partido, pelo que procurou recursos 

para eliminar os perigos internos e 

externos (Renamo)”, acrescentou, 

indicando a aprovação dos Esta-

tutos do partido que estabelecem 

a prestação de contas por parte dos 

titulares do Estado como o seu mo-

mento auge da sua liderança.

A 
Cidade de Maputo aco-

lheu, semana finda (06 de 

Julho), o primeiro grande 

debate sobre as dívidas 

ocultas, organizado pelo Fórum de 

Monitoria do Orçamento (FMO), 

uma plataforma que congrega 14 

Organizações da Sociedade Civil.

Políticos, académicos, jornalistas e 

anónimos juntaram-se no mesmo 

auditório para discutir, entre outros 

pontos, o Sumário Executivo do re-

latório de auditoria produzido pela 

Kroll às chamadas “dívidas ocultas” 

contratadas, entre 2013 e 2014, pela 

MAM e ProIndicus, num valor de 

cerca de USD 1.2 mil milhões e se 

as mesmas deviam ou não ser pagas 

pelo Estado.

Entretanto, o espaço que se espera-

va de debate franco de ideias, entre 

os diferentes actores da sociedade, 

tornou-se num “campo de batalha”, 

com indivíduos com “agenda estra-

nha”, a serem os maiores protago-

nistas.

Intervindo no momento reserva-

do às questões e contribuições, os 

referidos indivíduos colocaram em 

causa a competência, idoneidade e 

proveniência do painel, constituído 

pelo professor universitário José 

Jaime Macuane, economista João 

Mosca, jurista Baltazar Fael e o 

jornalista Fernando Lima.

Comparando-se ao famoso “G40”, 

mas numa nova versão, aqueles par-

ticipantes, que agiam numa forma 

clara de desviar o debate, diziam 

que o painel era pobre, pois, os 

quatro oradores “não diziam nada 

de novo” e que os mesmos “estavam 

ao serviço de agendas ocultas”.

Aliás, sobre este assunto, José Ma-

cuane lamentou o texto que circu-

lou nas redes sociais, nas vésperas 

do evento, considerando ele, Fer-

nando Lima, Adriano Nuvunga 

(substituído no debate por Baltazar 

Fael) e João Mosca de “operacio-

nais-mor da secreta portuguesa”.

Numa sala quase lotada, os mesmos 

indivíduos diziam que a organiza-

ção devia ter feito um concurso pú-

blico para a selecção dos oradores, 

da mesma forma como, nos últimos 

anos, propôs-se a selecção dos Se-

cretários Permanentes, através dos 

concursos públicos.

Acrescentaram ainda que o painel 

não tinha contraditório, na medida 

em que a Frelimo, a Kroll e o FMI 

(várias vezes citados pelo painel) 

não foram convidados. José Macu-

ane rebateu as críticas, afirmando 

que o contraditório podia ser pro-

duzido pela plateia até porque o 

debate contou com a presença de 

alguns membros da Frelimo.

No fim do evento, a organização 

revelou que endereçou convites à 

Assembleia da República e ao Mi-

nistério da Economia e Finanças, 

mas recusaram a sua participação 

“por questões de agenda”.

Salientar que o debate só não ter-

minou da pior forma, devido ao 

carácter pedagógico com que o 

moderador conduziu o processo, 

chegando mesmo a dizer que dava 

palavra a todos porque “estamos 

num debate democrático”.

Estado irá fugir desta 
responsabilidade”, 
Baltazar Fael
Convidado, no debate, a explicar se 

o país tinha fundamentos necessá-

rios para não pagar a dívida, o pes-

quisador do Centro de Integridade 

Pública (CIP), Baltazar Fael, disse 

haver poucas possibilidades de o 

país não pagar o valor porque “há 

garantias que o Estado deu às em-

presas”.

Jurista de formação, Fael explicou 

que, juridicamente, se as empresas 

não pagarem a dívida, “o Estado 

fica na situação de devedor”, apesar 

de reconhecer as falhas cometidas 

pelos bancos ao não terem feito di-

ligências para verificar se as empre-

sas eram ou não viáveis.

Entretanto, a fonte saudou a mobi-

lização feita pelo FMO, considera-

do que a mesma “faz sentido por-

que a dívida foi contraída à margem 

das leis”, porém, sublinha que “será 

difícil sairmos deste maranhão”.

“Dificilmente, o Estado irá fugir 

desta responsabilidade devido aos 

compromissos assumidos. A ver-

dade é que estas empresas não vão 

pagar”, atirou.

Várias correntes defendem que o 

país tem possibilidade de não pa-

gar a dívida oculta, caso o assunto 

seja levado aos tribunais ingleses, 

conforme o plasmado nos termos 

contratuais do empréstimo.

Uma publicação do FMO, elabora-

da por Joseph Hanlon e partilhada 

no evento, refere que o governo 

moçambicano não deve pagar a 

dívida oculta porque “as garantias 

concedidas violaram a Constituição 

da República e a Lei Orçamental 

moçambicanas”.

De acordo com o documento, uma 

decisão do Tribunal Supremo de 

Londres, tomada, em Março deste 

ano, refere que a falta de cumpri-

mento das regras domésticas por 

um Estado mutuário deve ser con-

Ecos do Debate sobre as “dívidas ocultas”

Um evento “assaltado” por grupos de choque 
Por Abílio Maoela

Painel do debate sobre as dívidas ocultas
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Considerando que se mostra relevante:

a) Reconhecer e premiar a excelência de trabalhos jornalísticos nas áreas de Econo-
mia e de Negócios;

b) Distinguir os melhores trabalhos sobre desenvolvimento do ambiente de Negó-
cios em Moçambique; 

c) Promover a criatividade jornalística e incentivar a contínua melhoria da qualida-

-

quadro geral dos produtos jornalísticos sobre Economia e Negócios que contribuam 

1º
Duração 

-

-

2º
Áreas de Premiação 

3º
Elegibilidade das Candidaturas

-

4º
Inscrições 

-

-
premio@cta.org.mz e submetê-

premio@cta.org.mz

5º
Avaliação e Seleção 

a) Actualidade e impacto da notícia – 25%

-

6º
Do Júri

-

7º
Competência do Júri

-
-

8º
Deliberações do Júri

9º
Da não premiação

-

10º
Anúncio de Resultados

11º
Divulgação dos Premiados

12º
Dúvidas e Omissões

-

13º
 

-
-

pelo que os participantes inscritos declaram-se conscientes dos termos descritos no 

14º
Entrada em Vigor

Este Regulamento entra em vigor após assinatura pelas partes na sequênciada sua 

Agostinho Zacarias Vuma

Presidente do Conselho Directivo da CTA

Boaventura Mandlate

Presidente do Conselho de Direcção da AJECOM

PRÉMIO CTA – AMBIENTE DE NEGÓCIOS
REGULAMENTO
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Um pequeno terramoto polí-
tico aconteceu esta quarta-
-feira no Brasil, com a 
condenação do antigo Pre-

sidente do Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, a uma pena de nove anos 
e seis meses de prisão por corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro, 
no âmbito de um processo em que 
estava acusado de ter beneficiado 
de dinheiro desviado de contratos 
da Petrobras pela construtora OAS, 
para pagar obras num apartamento 
triplex na praia do Guarujá, no esta-
do de São Paulo.

O antigo Presidente e líder histórico 

do Partido dos Trabalhadores (PT) 

é, actualmente, o político brasileiro 

mais bem posicionado nas sondagens 

para as eleições de 2018. É, ao mes-

mo tempo, aquele que obtém maior 

taxa de reprovação, 45%. Com uma 

carreira de mais de 40 anos de inter-

venção pública, Lula desperta paixões 

e críticas em doses iguais. A sua con-

denação vem acrescentar mais tumul-

sidente da empreiteira, e Agenor 

Franklin Medeiros também foram 

condenados, a dez anos e seis anos de 

prisão, respectivamente.

Segundo a acusação, a OAS também 

suportou os custos do transporte e 

armazenamento de bens pessoais do 

antigo Presidente, já depois do fim 

do seu mandato: o tribunal avaliou 

as suspeitas de 61 crimes de lavagem 

de dinheiro, entre Janeiro de 2011 e 

Janeiro de 2016, o que configuraria 

“continuidade delitiva”. No entan-

to, o antigo Presidente foi absolvido 

desses crimes, tal como o presidente 

do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

“Entre os crimes de corrupção e la-

vagem, há concurso material, motivo 

pelo qual as penas somadas chegam 

a nove anos e seis meses de reclu-

são, que reputo definitivas para o 

ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva”, justificou o juiz federal Sér-

gio Moro, que no seu despacho de 

sentença considerou que a prisão de 

um antigo chefe de Estado “não dei-

xa de envolver certos traumas”, pelo 

que nunca manifestou qualquer in-

tenção de concorrer à presidência.

Esta foi a primeira sentença do anti-

go Presidente brasileiro, de 71 anos, 

que é arguido noutros quatro proces-

sos resultante da investigação Lava 

Jato. Uma dessas acções é conduzi-

da por Sérgio Moro, e diz respeito a 

suspeitas de corrupção e lavagem de 

dinheiro proveniente da construtora 

Odebrecht e usado na compra de um 

terreno para o Instituto Lula. Nas 

outras três Lula responde perante a 

Justiça Federal de Brasília, pelos cri-

mes de obstrução da justiça, tráfico 

de influência e organização crimino-

sa. Todos estes processos estão ainda 

na fase de instrução. 

Lula condenado a nove anos e meio de prisão
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to e confusão na já conturbada vida 

política do país, baralhando todas as 

contas e deixando a corrida presiden-

cial para a sucessão de Michel Temer 

completamente aberta.

O juiz federal Sérgio Moro, respon-

sável pela Operação Lava Jato, lança-

da em 2013 para investigar o esque-

ma de corrupção montado em torno 

da empresa petrolífera estatal brasi-

leira, Petrobras, considerou Lula da 

Silva culpado de três crimes de cor-

rupção passiva, praticados entre 11 de 

Outubro de 2006 e 23 de Janeiro de 

2012, e outros três crimes de lavagem 

de dinheiro, entre 8 de Outubro de 

2009 até 2017.

Esses crimes resultam de pagamentos 

de 2,2 milhões de reais (cerca de 592 

mil euros) que foram feitos pela em-

presa de construção OAS, para obras 

de beneficiação de um apartamento 

no edifício Solaris que era utilizado 

pela família de Lula da Silva. O anti-

go Presidente sempre desmentiu que 

essa propriedade lhe pertencesse.

Recurso

No entanto, como escreveu o juiz 

Moro, o argumento de que o imóvel 

nunca foi registado no seu nome não 

colhe, uma vez que o antigo Presi-

dente “foi beneficiado materialmente 

por débitos da conta geral de subor-

nos [da Petrobras], com a atribuição 

a ele e à sua esposa, sem o pagamen-

to do preço correspondente, de um 

apartamento triplex, e a realização de 

custosas reformas no apartamento, 

às expensas do grupo OAS” – cujos 

executivos Léo Pinheiro, antigo pre-

que recomendou que Lula ficasse a 

aguardar a ratificação da sua decisão 

por um tribunal de segunda instância 

em liberdade.

Lula da Silva já não beneficia do 

chamado foro privilegiado que a le-

gislação brasileira concede aos deten-

tores de cargos públicos. Mas pode, 

como qualquer cidadão, recorrer da 

sentença: como escrevia a Folha de 

São Paulo, “pelo entendimento do 

Supremo”, o cumprimento da pena 

fica suspenso até à deliberação da 

instância superior – neste caso, o Tri-

bunal Regional Federal da 4.ª Região, 

em Porto Alegre (que em anteriores 

casos demorou em média um ano e 

dez meses a analisar as decisões de 

Moro). A defesa já fez saber que vai 

apresentar recurso.

Candidato em 2018?

Se a sentença for mantida, Lula da 

Silva terá de cumprir a pena. Mas se 

a decisão do recurso não for proferi-

da até Outubro de 2018, o cadastro 

de Lula continuará limpo, e o antigo 

líder do PT poderá ser candidato à 

presidência do país. Segundo a últi-

ma sondagem do instituto Datafolha, 

publicada a 26 de Junho, o antigo 

Presidente é o favorito à vitória na 

primeira volta, com 29 a 30% das 

intenções de voto, seguido por Jair 

Bolsonaro, com 16%, e Marina Silva 

com 15%. Segundo a mesma pesqui-

sa, Lula venceria Bolsonaro numa se-

gunda volta, mas empataria com Ma-

rina Silva (ambos com 40%). E, num 

cenário hipotético, seria derrotado 

pelo juiz Sérgio Moro (44%-42%), 

Lula foi condenado pelo juiz Sergio Moro
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rica base de Satunjira, tomada no mega 

assalto de 21 de Outubro de 2013, que 

precipitou a primeira fase da tensão 

político-militar, que viria a terminar em 

2014 com a assinatura do Acordo para 

a Cessação das Hostilidades Militares, 

a 5 de Setembro, entre o então estadista 

Armando Guebuza e o presidente da 

Renamo, Afonso Dhlakama.

Cinco de Junho de 2017 vai ser uma 

noite inesquecível, sobretudo para os 

jovens jornalistas que faziam a maio-

ria da comitiva. Não era para menos. 

Numa das suas primeiras aventuras, 

tiveram de dormir sem fazer o banho 

e alguns sem cobertor. Afinal, só 10 

jornalistas é que tiveram os cobertores 

com feições militares. 

Antes de se recolher aos pequenos col-

chões preparados para a imprensa, o 

intenso frio da serra quase que passa 

despercebido para uma classe que está 

preocupada em mandar os primeiros 

despachos para Maputo, através duma 

internet bastante deficitária.

Enquanto isso, outros estão preocu-

pados em recarregar os telemóveis e o 

equipamento jornalístico para a missão 

do dia seguinte. E lá se vai a noite. Cou-

be aos jovens militares ali afectos con-

feccionar a xima, o arroz e os “bifes”, 

como de caprino, que vão constituir o 

cardápio do dia. 

Nhamadjiwa, uma base antigamente 

denominada por Mazembe, é um nome 

resultante da abundância, no passado, 

de rolas. Na língua local, Djiwa sig-

nifica rola, Madjiwa rolas (o plural de 

Djiwa) e Nhamadjiwa é o sítio onde 

abundam rolas que devastavam culturas 

agrícolas das populações.

Enquanto isso, Mazembe era um an-

tigo guerrilheiro da Renamo, que era 

vulgarmente conhecido por Rasta Ma-

zembe, nascido em Manica que, mais 

tarde, se fixou naquele ponto do Posto 

Administrativo de Vunduzi. Foi morto 

em 2013, em Muxúnguè, no quadro as 

confrontações militares entre as forças 

governamentais e da Renamo.

Tensão indisfarçável 
A jornada do dia seguinte, 6 de Julho, 

começa pouco depois das 6h, com uma 

As mazelas que a Serra acoberta
correspondente do semanário Zam-

beze, Benedito Cobrissua. O nome 

de Catueira, também colaborador do 

SAVANA, foi fornecido ao MDN na 

tarde anterior, pela direcção editorial do 

jornal. 

É preciso lembrar que, a 28 de Abril do 

ano passado, foi a Lusa, num despacho 

de Catueira, que noticiou a existência 

de valas comuns na Gorpongosa, fruto 

de denúncias de camponeses, o que irri-

tou alguns sectores governamentais.

Para o MISA Moçambique, um orga-

nismo regional de promoção da liber-

dade de imprensa, a decisão do Minis-

tério da Defesa Nacional (MDN), de 

impedir que os dois jornalistas verifi-

cassem, no terreno, a retirada das tropas 

governamentais das polémicas posições 

situadas na Serra, é uma violação grave 

da liberdade de imprensa e do direito à 

informação. 

“A decisão de excluir dois jornalistas 

de imprensa privada, não só constitui 

uma ameaça indirecta aos órgãos de 

informação, como também coloca em 

causa a transparência e seriedade do 

processo de verificação da retirada das 

forças armadas nas posições objectos 

desta visita de jornalistas”, repudiou o 

MISA Moçambique, que é o capítulo 

moçambicano do Media Institute for 
SouthernAfrica.

Após a distribuição de kits de ração de 

combate, a equipa segue viagem com 

destino a Canda, com a escolta já re-

forçada com três viaturas blindadas de 

transporte de tropas militares. 

A odisseia de até ao último 
reduto de Dhlakama
Cerca de 14:20h, a comitiva, ida de In-

chope, deixa a EN1 e toma o rumo da 

Serra, numa picada a Este da localidade 

de Canda, a primeira povoação assina-

lável a norte da ex-vila Paiva de Andra-

de, hoje vila da Gorongosa.

Uma cancela seguida de uma posição 

militar prenunciam a entrada para uma 

zona, militarmente, sensível. Aberta a 

cancela improvisada de material pre-

cário e com os militares em continên-

cias espalhafatosas, inicia-se a excursão 

mata adentro. O destino é Nhariroza, 

uma antiga posição da Renamo tomada 

pelas FDS em Maio de 2016.

Os pedregulhos que servem de ponte 

no pequeno riacho que ali corre desa-

fiam o trânsito para os “4x4”. Mas logo 

depois da travessia, só as viaturas mili-

tares é que podiam prosseguir. Chum-

bava assim a teoria de que qualquer 

carro com tracção às quatro rodas é um 

todo o terreno.

E a voz de comando ordena para os 

jornalistas se apinharem nos três trans-

portes de tropas blindados (APC), os 

únicos com “cilindros, cavalos e tracção ” 

para o trajecto, embora fosse problemá-

tica a chegada (não ensaiada) ao cume 

da Serra. 

Com as dificuldades de transitabilida-

de, só perto das 16h é que se atingiria a 

posição,  que fica a qualquer coisa como 

10 km de Canda. 

Carcaças de viaturas incendiadas e edi-

fícios em escombros denunciam a vio-

lência do conflito armado naquela que 

terá sido uma das primeiras posições da 

Renamo a ser tomada pelas FDS. 

nistro da Defesa Nacional não tardou 

em ordenar a organização de uma ex-

pedição jornalística para a Gorongosa. 

A partida foi marcada para 5 de Julho. 

E às 4h30, os jornalistas começavam a 

chegar à base aérea de Maputo, debaixo 

de um frio e cacimbo intensos, caracte-

rísticos de uma madrugada de inverno. 

Era o início de uma cavalgada que, 

durante dois dias, levaria cerca de 20 

profissionais da comunicação social, 

esmagadoramente pró-governamental, 

a escalarem aquele que foi o epicen-

tro das confrontações armadas entre 

as FDS e o braço armado da Renamo, 

no quadro da chamada tensão político-

-militar.

Passados 15 minutos depois das 6h, um 

ruidoso avião militar de fabrico russo 

(Antanov) decolava da pista de Mavala-

ne, com destino ao aeródromo de Chi-

moio, deixando para trás dois repórte-

res azarados. 

Habituados ao conforto das carreiras 

comerciais, os jornalistas não se coibi-

ram de protestos pelo desconforto do 

que era, para muitos, a primeira viagem 

num voo militar. A rota é feita numa 

hora por jacto, mas tem o dobro da du-

ração no bimotor turbo-hélice russo.

Às 8h:15, o Antanov pilotado por uma 

tripulação russa aterrava no aeródromo 

de Chimoio, de onde a comitiva viria 

a partir às 8:45h., num “mini-bus” per-

tencente à Assembleia Municipal de 

Manica.

Depois de um “pesado” pequeno-almo-

ço – xima (farinha de milho) e frango 

- num restaurante da capital de Manica, 

a comitiva, liderada pelo chefe das For-

ças de Defesa e Segurança (FDS) na 

Gorongosa, o coronel “WindeUani Be-

dford” e pelo representante do Coman-

do Geral da Polícia (PRM), Ezequiel 

Muianga, (ambos vindos de Maputo 

com os jornalistas), seguiu viagem em 

Ford Rangers 4x4, cabine dupla, que os 

esperavam nos arredores de Chimoio.

O próximo ponto de paragem foi o In-

chope, o entrocamento onde o país se 

cruza, ao centro. É aqui onde são feitos 

os últimos acertos antes de se percorrer 

os derradeiros 90 km para a Serra da 

Gorongosa, num esburacado troço da 

Estrada Nacional Número 1 (EN1), a 

espinha dorsal de Moçambique.

No Inchope, “ordens superiores”, e não 

de “distribuição de ração”, como pre-

tende legitimar alguma imprensa do 

establishment, viriam a deixar por fora o 

“antipatriota” corresponde da Agência 

Lusa, André Catueira, mas também o 

Por detrás dos discursos políti-

cos lavrados em salas clima-

tizadas dos centros urbanos 

e muitas vezes baseados em 

relatórios de conveniência, há uma 

outra vida que se passa do outro lado 

da Gorongosa, longe dos holofotes da 

comunicação social. Na semana pas-

sada, o SAVANA fez parte de uma 

delegação jornalística que calcorreou 

o sopé da Serra para a verificação da 

retirada ou não de militares, em algu-

mas das oito posições que poderão ter 

sido tomadas pelas Forças de Defesa 

e Segurança (FDS) entre Maio e Se-

tembro de 2016.

Foram dois dias, 5 e 6 de Julho, de es-

cala às antigas posições de Nhariroza, 

Nhandar, Mapanga-Panga, Nhau-

tchendje, Nhamadjiwa (transformado 

numa estratégica base das FDS) e a 

base de Satunjira. Nos detalhes, sem-

blantes apavorados com o aparato mili-

tar que compunha a comitiva, sugeriam 

traumas profundos de um povo, severa-

mente, fustigado por uma guerra movi-

da pelo Governo e a Renamo. 

Mas do outro lado da barricada, lá es-

tava gente, devidamente, instruída para 

“cantar”, em frente das câmaras tele-

visivas, hossanas a favor do Governo e 

propalar impropérios contra a Renamo. 

É o retrato de uma operação marcada 

também por embates verbais entre os 

representantes do executivo e do maior 

partido da oposição na equipa de moni-

toria da trégua.

Mas detalhe por detalhe. Ao que o SA-
VANA  apurou, a ida de jornalistas à 

sempre rebelde “terra da oposição” foi 

uma iniciativa do ministro da Defesa, 

Salvador M´tumuke, em resposta ao 

presidente da Renamo, que acusou os 

militares de desobedecerem o Coman-

dante-em-Chefe das Forças de Defesa 

e Segurança (FDS), Filipe Nyusi.

Citado pelo diário “O País” de 03 de 

Julho, Afonso Dhlakama contrariou 

Salvador M´tumuke, afirmando que 

não houve retirada de militares das oito 

posições acordadas (Filipe Nyusi anun-

ciara a 25 de Junho que havia ordenado 

a retirada de oito posições até 30 de Ju-

nho), mas sim movimentação de uma 

posição para outra.

Para Dhlakama, a situação revelava in-

disciplina nas FDS e desobediência ao 

Comandante em Chefe. As declarações 

do “pai da democracia” não caíram bem 

no seio das chefias militares, tendo cau-

sado um profundo mal-estar. E o mi-

Cinco minutos depois, “WindeUani 

Bedford”, o rigoroso comandante das 

FDS na Gorongosa, convida os jor-

nalistas para dar as explicações que se 

impõem.

Na sua interpretação, Nhariroza era 

uma base logística da Renamo que foi 

conquistada na perseguição ao que cha-

mou de “bandidos armados”.

Contrariando Afonso Dhlakama, que 

denunciou manobras que consistiram 

em movimentação, por exemplo, das 

posições de Nhariroza e de Lourenço 

(como é vulgarmente conhecido o re-

gulado de Nhandar) para Nhaulanga 

e Canda, respectivamente, “Bedford” 

disse que parte do efectivo dos 120 ho-

mens das FDS que ali estavam, e que 

compunham uma companhia, foi reti-

rada para a base de Satunjira e a outra 

para as suas zonas de origem, um pouco 

por todo o país.

Anotou que a posição de Canda não faz 

parte das oito em causa, visto que foi 

criada antes da eclosão do conflito ar-

mado, pelo que, a sua desactivação está 

fora de questão. 

A posição militar de Canda está situa-

da no povoado com o mesmo nome, a 

escassos metros da EN1 e, justamente, 

numa das portas de entrada à Serra e 

é um estratégico ponto para monitorar 

qualquer movimentação de e para o 

cimo da Gorongosa, onde se acredita 

esteja aquartelado Afonso Dhlakama e 

seus próximos.

De Nharizoza, a próxima escala é a 

antiga posição de Nhandar (nome pro-

veniente de um rio local que assinala 

os limites do Posto Administrativo de 

Nhamadzi)) ou Lourenço (nome pro-

veniente de um antigo e famoso canti-

neiro local), mas como a natureza não 

foi simpática para as interligações entre 

os regulados, é preciso retomar à EN1, 

na direcção para a vila da Gorongosa, 

para se encontrar a via que dá acesso 

à Nhandar, pouco mais de 8 km mata 

adentro. 

E o tempo não faz contemplações. 

A luz solar cede espaço à ditadura da 

escuridão na serra. Quando se atinge 

Nhandar, cuja via de acesso é também 

um verdadeiro calvário, é preciso recor-

rer às luzes das viaturas para descortinar 

o pouco que resta de um local que, de 

acordo com explicações de “Bedford”, 

servia de corredor de abastecimento da 

guerrilha do maior partido da oposição.

“EP1 Nhandar” é o pouco que se conse-

gue ler na parte do velho edifício onde 

incide a iluminação gerada pelos veí-

culos militares. Trata-se duma Escola 

Primária do Primeiro Grau abandona-

da no calor das confrontações armadas. 

Para trás ficou por realizar o sonho de 

301 crianças que ali frequentavam as 

aulas da 1ª a 5ªclasse. 

Com a tomada de Nhandar, dois pelo-

tões, ou seja, 40 homens das FDS, fo-

ram ali posicionados e terão sido retira-

dos no dia 26 de Junho último, 24 horas 

depois de, em plena praça dos Heróis 

Moçambicanos, o Comandante-em-

-Chefe das FDS anunciar, no quadro 

das celebrações dos 42 anos da inde-

pendência, a desactivação de oito posi-

ções na Serra.

Embora a Renamo indique que os mi-

litares que ali estavam foram reposi-

cionados em Canda, “Bedford” diz que 

não, foram também para Satunjira e 

outros para as suas zonas de origem, de 

onde partiram para responder ao “cha-

mamento da  pátria”.

Com a noite a cair, a comitiva retoma a 

EN1, de novo a caminho da vila da Go-

rongosa, até à entrada que dá acesso à 

Vunduzi, onde se vai pernoitar, concre-

tamente, na base de Nhamadjiwa (que 

faz parte das polémicas oito posições), 

que foi o último reduto da Renamo to-

mado a 27 de Maio de 2016.

Neste desvio, outra cancela militar tam-

bém prenuncia a entrada para um dos 

principais teatros de operações no con-

texto da tensão político-militar. Esta 

estrada bordeja a serra pelo Sul e Leste 

e passa por nomes históricos da guer-

rilha da Renamo como Casa Banana e 

bases Cavalo e Galinha. 

Nhamadjiwa, que se acredita ser o últi-

mo esconderijo de Afonso Dhlakama, 

está transformado num dos principais 

quartéis da serra da Gorongosa. Ten-

das e cabanas construídas de material 

local compõem o “quartel” encravado 

na mata, não muito distante da histó-

Por Armando Nhantumbo

escala ao acampamento da equipa de 

monitoria da trégua, a 1.5 km da base 

de Nhamadjiwa.

Trata-se dos oito membros, 4 do Go-

verno e 4 da Renamo, estacionados 

naquele ponto da província de Sofala, 

para supervisionar o cumprimento da 

trégua militar que resultou dos entendi-

mentos entre o presidente da República 

e o presidente da Renamo.

Aqui, as divergências entre as duas 

equipas vão, inevitavelmente, despole-

tar o ambiente de tensão que se vive no 

terreno e que o discurso oficial procura 

disfarçar.

Quem toma a palavra primeiro é o co-

ronel Borges Nordino, do lado do Go-

verno, que vai dizer aos jornalistas que a 

equipa está ali posicionada há cerca de 

dois meses. Acrescentou que a equipa 

de monitoria testemunhou a retirada 

das oito posições acordadas, conforme 

disse o Governo e apelou ao líder da 

Renamo a também abandonar as matas, 

juntamente com os seus homens.

Visivelmente nervoso, o coronel João 

Buca, da brigada da Renamo, tratou 

de desmentir, categoricamente, que es-

tejam ali há 2 meses. Segundo Buca, a 

brigada vinha funcionando na base de 

Nhamadjiwa, mas, estranhamente, no 

dia anterior, por volta das 17h, foi re-

tirada para o novo local, alegadamente, 

por ordens do ministro da Defesa Na-

cional.

Mais do que isso, Buca contesta que 

haja retirada de posições militares na 

Gorongosa. Diz que há, isso sim, mo-

vimentações de um lado para o outro.

“Os compromissos não estão a ser cum-

pridos no terreno” sentenciou, mencio-

nando Nhancunga, Mapanga-Panga, 

Nhautchendje, Nhariroza e Lourenço 

(Nhandar) como as cinco posições que 

se retiraram de outras posições na serra, 

tais como Nhaulanga, Canda e Man-

gueiras.

Com o caldo entornado, numa opera-

ção que se esperava uma Renamo mais 

“educada”, “Bedford” viu-se obrigado a 

tomar a palavra para o que chamou de 

“corrigir equívocos” do representante 

do partido de Afonso Dhlakama. 

Na sua reacção, precisou que as posições 

de Canda, Mangueiras e Nhaulanga já 

existiam antes da tensão político-mi-

litar, uma versão que não deixa de ser 

posta em causa por aqueles que ques-

tionam porquê militares tiveram que 

se fixar nas matas antes da eclosão do 

conflito. Mangueiras era também uma 

base da Renamo.

O SAVANA  interpelou o coronel 

João Buca para obter mais esclareci-

mentos, mas Bedford “decretou” o fim 

das entrevistas, proibindo assim que a 

reportagem do Jornal mantivesse con-

tacto com o representante da Renamo.

Daqui, retoma-se a Nhamadjiwa, de 

onde segue-se para a posição de Ma-

panga-Panga.

Servir a comunidade ou 
“secar” fontes da Renamo?
A caminho de Mapanga-Panga, é notá-

vel o esforço das autoridades governa-

mentais na abertura de infra-estruturas 

sociais, sobretudo vias de acesso. 

Ao que o SAVANA apurou, mais do 

que a prestação de serviços às comuni-

dades, está em jogo, sobretudo, escan-

galhar as bases de apoio da Renamo.

Os precursores da estratégia, ao nível 

governamental, acreditam que, com a 

implantação de projectos de desenvol-

vimento, na região, a Renamo irá per-

der, paulatinamente, os seus alicerces.

Jovens antes desempregados agora es-

tão ocupados em actividades de desbra-

vamento da mata para abertura de vias. 

Para além de empregar uma população 

que, sem nada para fazer, facilmente se 

entrega à Renamo, os projectos de aber-

tura de vias de acesso vão desmantelan-

do aquele que é dos maiores trunfos da 

guerrilha: a mata. 

Aliás, as FDS já fizeram as contas e 

dizem que todas as antigas bases da 

Renamo serão requalificadas. A de 

Nhamadjiwa, por exemplo, será trans-

formada numa esquadra da Polícia da 

República de Moçambique (PRM).

A filosofia subjacente é o povoamento 

da mata. Não foi por acaso que, recen-

temente, a região foi conectada à rede 

nacional de energia eléctrica, em ceri-

mónia de propaganda comandada pela 

governadora de Sofala, Helena Taipo. 

A previsão é que, em 4 meses, as obras 

de electrificação do Posto Adminis-

trativo de Vunduzi abranjam os povo-

ados de Mucodza, Tazaronda, Satun-

jira, Nhamadjiwa e Cavalo. Na hora 

de implantação do primeiro poste de 

energia,em  Março último, em Vunduzi, 

Taipo anunciou que estão disponíveis 6 

milhões de meticais para implementar 

projectos de desenvolvimento naquela 

região do distrito da Gorongosa. 

Com a picada cada vez mais estreita, a 

caminho de Mapanga-Panga, ficaram 

para trás as viaturas, incluindo as de 

transporte militar.

Semblantes assustados com a movi-

mentação, de novo, de militares, denun-

ciam traumas profundos de um povo 

severamente dilacerado pela guerra, da 

mesma forma que machambas engoli-

das pelo capim sugerem uma campanha 

agrícola prejudicada pelas confronta-

ções.  

Mas para além desse povo colhido de 

surpresa, do outro lado da barricada 

pontificam os “yesmen”, devidamente 

instruídos para “cantar”, em frente das 

câmaras televisivas, hossanas a favor do 

Governo e propalar impropérios contra 

a Renamo.

Ao que nos foi informado, tratava-se 
dos pontos focais, ao nível das comu-
nidades, com quem as FDS vêm tra-
balhando na perseguição a Dhlakama 
e seus homens. São esses que têm for-
necido informações às forças gover-
namentais, que inclusivamente foram 
decisivas para a tomada de algumas 
antigas posições da Renamo.
São esses que, semana finda, vestiram a 
capa “população”, procurando se fazer 
passar de “camponeses anónimos” para 
“saudarem os esforços e o comprome-
timento” do Governo para com a paz e 
condenarem a “renitência” da Renamo 
na pacificação do país.
Um desses “camponeses”, com “vestu-
ário acima da média”, chama-se Victor 
Vasco. A dado passo, exaltou-se, quan-
do falava a jornalistas na base de Ma-
panga-Panga, naquilo que parecia nada 
mais do que uma tentativa impressionar 
os oficiais militares que acompanhavam 
atentamente a sua alocução.
Curiosamente, na posição de Mapan-
ga-Panga, agora tem hasteada uma 
bandeira da Frelimo, o partido governa-
mental. Para o comandante “Bedford”, 
trata-se de mera coincidência, na ver-
dade dentre várias outras, afirmando 
que o acesso da Frelimo ao local resulta 
do trabalho que eles fizeram primeiro 
em “escorraçar” a Renamo e depois em 
desocupar o posto.
Contou que, à semelhança das outras 
posições, Mapanga-Panga foi ocupada 
no quadro das perseguições que as FDS 
vinham fazendo aos homens armados 
da Renamo. Disse que o efectivo de 
40 homens que havia ocupado o local 
foi desactivado logo após o anúncio da 
trégua.
Com tudo preparado ao detalhe, en-
quanto a equipa de jornalistas percorria 
a Serra adentro, uma brigada da saúde 
distribuía redes mosquiteiras às comu-
nidades. Mais uma coincidência.
Com uma escala na antiga posição de 
Nhautchendje, que segundo “Bedford” 
foi desactivada antes mesmo do pedido 
de Afonso Dhlakama, a missão termi-
nou no chamado santuário da Renamo, 
tomado pelas FDS no assalto em que 
morreu o antigo deputado Armindo 

Milaco, em Outubro de 2013.
É hoje o maior e principal “quartel” 
das FDS na Gorongosa. É a partir dali 
onde foram coordenadas todas as ope-
rações na serra e é para lá também onde 
as chefias militares dizem terem sido 
colocada parte dos militares que esta-
vam nas oito posições desactivadas.
Artefactos militares, que incluem via-
turas blindadas de transporte de tropas, 
tendas e cabanas erguidas de material 
precário, perfazem hoje a antiga “resi-
dência oficial” de Afonso Dhlakama, 
onde os militares dividem espaço com 
gado caprino.
De Satunjira, regressou-se a Nhamad-
jiwa para o balanço de 2 dias no sopé 
da Serra, com o comandante “Bedford” 
sem novidade senão repetir o que já ha-
via dito em outras ocasiões: que as oito 
posições acordadas foram desactivadas.
 “Não sei onde está a desobediência das 
Forças Armadas a que se refere o líder 
da Renamo” desabafou. 
Deixou claro que a base de Satunjira 
não será desactivada porque é anterior 
ao conflito, o que não é verdade, pois foi 
tomada justamente no quadro da ten-
são politico militar.
O que é certo é que, independentemen-
te da desactivação das chamadas oito 
posições, com bases como a de Satun-
jira activas, as FDS continuam a con-
trolar as principais movimentações na 
serra, tendo em conta a sua localização 
geoestratégia no presente conflito.
É que Satunjira, à semelhança de po-
sições como a de Canda, são pontos 
nevrálgicos para monitorar o cume da 
Serra e os seus locais mais inacessíveis.
Para o comissário da Polícia, Ezequiel 
Muianga, que integrou a equipa de 
jornalistas em representação do co-
mando geral da PRM, não faz sentido 
questionar a permanência das FDS em 
bases estratégicas da Renamo porque se 
enquadra em dispositivos normais das 
forças governamentais.
Nos desdobramentos de dois dias, os 
jornalistas escalaram sucessivamente as 
posições de Nhariroza, Nhandar, Ma-
panga-Panga, Nhautchendje, Nhamad-
jiwa (transformado numa estratégica 
base das FDS) e a base de Satunjira. Fi-

cou por escalar as posições de Mucossa, 

Nhancunga e Nhanthaca, alegamente, 

por falta de tempo.

João Buca, RenamoBorges Nordino, Governo Militares reposicionam-se na base de Satunjira

Parte das polémicas posições no cinturão da Gorongosa
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Contextualização

No âmbito da implementação das suas activida-
des, desde 2013 a Sociedade Aberta juntamente 
com as Plataformas de Namaacha e Marracuene, 
vem realizando avaliações da qualidade dos servi-
ços de saúde com recurso ao Cartão de Pontuação 
Comunitária (CPC), um instrumento participati-
vo de monitoria usado para avaliar a qualidade 
dos serviços públicos prestados às comunidades, 
através de um mecanismo de pontuação.
No presente ano, o Cartão de Pontuação Comu-
nitária foi constituído por 11 indicadores selec-
cionados pelas comunidades e foi aplicado em 8 
Unidades Sanitárias, nomeadamente: Mahelane, 
Mundavene, Macanda, Dindivinduane e Goba, 
em Namaacha e Nhongonhane, Matalane e Mar-
racuene no distrito de Marracuene, através de 
grupos focais. O instrumento foi aplicado obe-
decendo duas fases, a avaliação da satisfação dos 
utentes e o encontro de interface, e contou com a 
participação de cerca de 809 pessoas, das quais 
487 são mulheres e 322 homens, dentre Chefes 
das Localidades, representantes dos Povoados, 
Líderes Comunitários/Secretários dos Bairros e 
seus Adjuntos, Técnicos e Comité de saúde, Con-
selhos Consultivos, Plataformas e a comunidade 
local. 
A avaliação se enquadra na parceria que a Socie-
dade Aberta estabelece com a Actionaid Moçam-
bique, na Prioridade Estratégica Democracia Par-
ticipativa, Acesso aos Direitos e Serviços básicos: 
Projecto Governação Democrática, implementa-
do em Namaacha e Marracuene. 

Resultados da avaliação 

melhorias na qualidade dos serviços de saúde 
providos nas Unidades Sanitárias de Namaacha 
e Marracuene. Os resultados da avaliação mos-
tram que, por um lado, há melhoria dos serviços 
de saúde relativamente aos seguintes aspectos: i) 
atendimento aos doentes com zelo e cortesia nos 
Centros de saúde de Goba, Indivinduane, Mata-
lane e Mahelane, ii) existência de camas na ma-

a demanda das parturientes nas Unidades Sani-
tárias de Macanda e Mahelane, iii) realização de 
fumigações inter – domiciliárias, palestras e dis-
tribuição de redes mosquiteiras para o combate 
a malária, iv) existência de parteiras no Centro 
de saúde de Mahelane e Indivinduane, v) acesso 
à água e energia durante 24 horas em Macanda, 
Mahelane, Goba, Marracuene, Nhongonhane e 
Matalane, vi) existência de casa de espera para 
mulher grávida no Centro de saúde de DIndivin-
duane, Marracuene e Nhongonhane.
Por outro lado, o Cartão de Pontuação Comuni-

-
tisfação das comunidades em relação à qualidade 

Qual é a percepção dos cidadãos sobre a qualidade da prestação dos serviços de saúde em Marracuene e Namaacha? 
Avaliação baseada na implementação do Cartão de Pontuação Comunitária

dos serviços prestados nas Unidades Sanitárias, a saber: i) inexistência de casa 
de espera para mulher grávida no Centro/Posto de saúde de Goba, Macan-
da, Mahelane, Matalane e Mundavene, ii) realização de consultas na mesma 
triagem em Macanda, Goba e Indivinduane, iii) morosidade no atendimen-
to aos doentes nos postos de saúde de Goba, Mundavene, Dindivinduane, 
Nhongonhane e Marracuene, iv) construção de postos de saúde distante das 

saúde de Goba, Mundavene, Marracuene, Nhongonhane, Matalane e Macan-
da, vi) existência de um único técnico de saúde a atender todas as consultas 
em Goba, Dindivinduane e Macanda, o que sobrecarrega o técnico em serviço, 
vii) falta de atendimento especial a mulher, criança e acção social nos Postos 
de saúde de Macanda, Goba, Marracuene, Nhongonhane e Dindivinduane, e 

Macanda, Dindivinduane, Nhongonhane, Marracuene e Matalane. 

A tabela acima apresenta o resumo da pontuação geral por grupo focal nas 
localidades abrangidas pelo CPC em Namaacha e Marracuene. Os resultados 
da avaliação de Namaacha mostram que dos 11 indicadores analisados ape-

prestados são aceitáveis, mas ainda carecem de melhorias para que sejam 
considerados bons ou muito bons, e 7 tiveram uma pontuação abaixo de 3 
porque a qualidade dos serviços providos ainda não é satisfatória. No caso 
do distrito de Marracuene 3 indicadores tem pontuação igual ou superior a 3. 
Os indicadores considerados aceitáveis pelos participantes incluem os se-
guintes aspectos: i) atitude dos trabalhadores e atendimento ao público, ii) 
número de habitantes por Posto de saúde, iii) disponibilidade de água e ener-
gia 24 horas, iv) combate a malária: distribuição de redes mosquiteiras e fu-
migações, e vi) existência e condições da casa de espera para mulher grávida. 
Por sua vez, os indicadores com uma pontuação a baixo de 3 estão relacio-
nados com i) tempo de espera para o atendimento e o número de camas nas 
maternidades, ii) distância entre o Posto de saúde e as comunidades, iii) exis-
tência de parteiras no Posto de saúde, iv) atendimento da mulher, criança e 
acção social, v) acesso à medicamentos nas Unidades Sanitárias. 
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Tabela 2: Dados da análise comparativa dos resultados das avaliações de 2016 e 2017

A tabela acima mostra o resumo da pontuação de algumas localidades abran-
gidas em 2016 e 2017 no distrito de Namaacha. Fazendo uma análise com-
parativa do resumo das duas avaliações, pode-se concluir que houve ligeira 
melhoria na média da pontuação por localidade, isto é, o resumo da avaliação 
de 2016 teve uma pontuação de 2.6 e a de 2017 apresenta uma média de 2.8. 
Este aumento mostra que houve melhorias na qualidade dos serviços de saú-
de providos aos cidadãos em relação ao ano anterior.  
Relativamente à pontuação dos indicadores, a avaliação de 2016 apresenta 
cinco indicadores aceitáveis e a avaliação de 2017 indica quatro indicadores 
com uma pontuação aceitável de três ou acima de três, o que apresenta uma 
deterioração. 
Dos indicadores analisados houve melhoria de três elementos (atitude dos 
trabalhadores e atendimento ao público, acesso à medicamentos e atendimen-
to a mulher, criança e acção social), dois mantiveram (existências de parteiras 
e combate a malária: distribuição de redes mosquiteiras) e dois deterioraram 
(tempo de espera para o atendimento e existência e condições de casa de espe-
ra para mulher grávida). 
Resultados do encontro de interface no distrito de Marracuene  
Perante as preocupações dos utentes, o Director de saúde de Marracuene re-
feriu o seguinte:

enfermeiros que praticam esses actos para que o sector possa tomar as de-
vidas medidas. Igualmente, os utentes podem apresentar as reclamações ao 
Chefes das Localidades e Postos Administrativos e os casos que não tive-
rem sido resolvidos passarão para o sector da saúde. 

área sobre como tratar uma certa doença. 

Saúde, Mulher e Acção Social está a coordenar com os parceiros no sentido 
de solucionar o problema. 

estão a divulgar a existência do centro de atendimento integrado para as 
pessoas vítimas de violência e, havendo necessidade as vítimas são encami-
nhas para os serviços de acção social. 

que os agentes adicionem a quantidade certa do medicamento, que é um 
pacote do referido medicamento na água. 

de estomatologia do Centro de saúde de Marra-
cuene, o Sector de saúde solicitou o aumento de 
mais duas cadeiras.  

Resultados do encontro de interface no distrito de 
Namaacha  
No encontro de interface o Director dos Serviços 
Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social teceu 
os seguintes comentários:

parteiras, mas quando um dos técnicos entra de 
-

tuir e o técnico em serviço é obrigado a realizar 
todas as consultas.

os Centros de Saúde são pequenos. Há aumen-
to da densidade populacional, mas as Unida-
des Sanitárias não são ampliadas ao mesmo rit-
mo do crescimento populacional. 

-
sas rondáveis existentes no Posto de saúde de 
Goba em farmácia e sala de testagem respecti-
vamente, minimizando a falta de privacidade 
dos utentes. 

técnicos de saúde, mas para reduzir a morosi-
dade no atendimento há necessidade de os Co-
mités e os técnicos de saúde coordenarem para 
que as consultas marcadas não sejam realizadas 
na mesma hora. As consultas deverão ser mar-
cadas por hora e com tempo de espera de 15 
minutos, o que contribuirá para a redução de 

o atendimento. 

atendimento, pois o sector da saúde precisa 
dos nomes dos técnicos que atendem mal aos 
doentes. Nas Unidades Sanitárias, o mau aten-
dimento inclui o facto de, os técnicos passarem 
receitas sem olhar devidamente o utente. 

-
na, o sector fará rondas nos postos de saúde aos 

As Unidades Sanitárias abrem as 7:30 e fecham 

serviços de urgências, e não existe nenhum cen-

Se isso acontecer os utentes devem ligar para os 

nas Unidades Sanitárias para denunciar. 
-

de para serem bem atendidos, em casos de co-
branças os doentes devem denunciar, pois os 
técnicos são pagos para servir a comunidade.

medicamentos nas Unidades Sanitárias para 
-

dos medicamentos para reportar ao Chefe da 
Localidade, que por sua vez poderá contactar 
ao Director de saúde. 

Participação das mulheres e jovens nos espaços d e consulta e tomada de 
decisão

A avaliação também procurou analisar o nível de participação das mulheres 
e jovens nos espaços de consulta e tomada de decisão nos dois distritos. Os 
resultados da avaliação mostram que, apesar de as suas preocupações serem 
canalizadas ao Governo do Distrito através dos Conselhos Locais, o nível de 
participação destes actores nos órgãos de consulta em Namaacha e Marracue-
ne é reduzido porque são poucas as mulheres e jovens que participam nas acti-
vidades desenvolvidas pelos membros dos Conselhos Locais nas localidades. 
O que aconteceu na prestação de serviços de
saúde de 2016 a 2017?
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CartoonEDITORIAL

– Estás a deixar-me apreensiva, Gam-
boa.
– Porquê?
– Estou a observar-te há mais de um 
quarto de hora. Desde que enterraste a 
cabeça entre as mãos, fechaste os olhos 
e cruzaste as pernas, nunca mais deste 
sinal de vida. Permaneces com os olhos 
fechados e não mexeste ainda nem se-
quer um músculo do rosto. Se não fosse 
esse ligeiro frémito à flor dos teus lábios 
e na asa das tuas narinas, diria que estás 
morto. Em que é que estás a pensar?
– Essa pergunta não se faz, Diana. Sa-
bes que, na maior parte dos casos, ela 
obriga-nos a dar uma resposta que nun-
ca consiste em verdade. Não gostaria de 
me ver obrigado a mentir-te esta noite.
– Mas é uma pergunta recorrente, 
Gamboa, principalmente entre casais 
em circunstâncias destas. Não me im-
porto nada. Podes mentir-me, desde 
que respondas à minha pergunta. Re-
corre a uma mentira misericordiosa, 
para me pores tranquila.
– Muito bem. Estava a pensar em ti.
– Oh, que romântico!
– Não precisas de ser cínica, Diana. Na 
verdade, estava a pensar em nós dois.
– Explica-te.
– É simples: já passam mais de sete 
anos desde que aquilo aconteceu e isso 
continua a amargurar as nossas existên-
cias. Tenho a impressão de que estamos 
a minguar a cada dia que passa. Julgo 
que é altura de darmos a volta ao assun-
to e recomeçarmos a viver.
– Não sei como é que poderia ser, Gam-
boa, porque aquele acontecimento me 
marcou de forma muito profunda e não 
há como fugir à sua recordação. De cada 
vez que passo em frente ao cemitério, e 
infelizmente sou obrigada a passar por 
ali pelo menos 10 vezes por semana, a ir 
e a vir do serviço, não resisto à tentação 
de olhar para o fundo daquele espaço 
e ver na mente a campa em que fomos 
deixar o corpo dela, minha pobre filha.
– Sim, Diana, mas já é momento de 
pensarmos de forma mais positiva. 

Tivemos tempo suficiente para ver e 
discutir em que é que terá consistido 
o nosso erro na forma como educámos 
e criámos a nossa filha, a ponto de ela 
ter acabado por tomar a decisão que 
tomou. Julgo que, se recomeçarmos, já 
não cometeremos seguramente os mes-
mos erros.
– Teoricamente a ideia é boa, Gamboa, 
mas não sei como recomeçarmos. Sabes 
perfeitamente que, depois de a ter, fi-
quei impossibilitada de poder vir a ter 
outro filho. Ainda se pudéssemos re-
correr a uma alternativa negociada em 
que tu fosses fazer um filho com outra 
mulher, eu poderia aceitar que o fizes-
ses. Mas, talvez de forma precipitada, 
tomaste a iniciativa, embora com o meu 
acordo reticente, de fazer vasectomia. O 
que acontece agora é que nem eu nem 
tu podemos ter filhos. Não sei a que re-
começo é que te referes.
– Refiro-me a uma coisa muito simples, 
embora talvez de implicações um pouco 
complicadas.
– O que é que seria?
– Seria recorrermos à adopção de uma 
criança. Ainda somos suficientemente 
jovens para acolhermos alguém no nos-
so seio, que tenha entre 5 e 7 anos, e 
criá-lo.
– Talvez sim. Desde que não seja uma 
menina. Não me sinto capaz de ter uma 
menina sob meus cuidados depois de 
tudo o que aconteceu. Talvez se puderes 
recorrer a um rapaz, mas, mesmo assim, 
eu teria de ter a coragem de me ultra-
passar a mim própria e não julgo que 
possa tê-la.
– Eu também não me julgo capaz, Dia-
na, mas juntos podemos ultrapassar 
essa contrariedade. No fundo, tudo o 
que nos aconteceu e tem vindo a acon-
tecer serviu para nos unirmos mais. A 
nossa solidão tornou-nos mais fortes 
naquilo que sentimos como coisas que 
nos unem. Talvez – e é um pouco tris-
te dizer isso, não leves a mal – o que 
aconteceu com a nossa filha tenha 
contribuído indirectamente para que 

nos amemos mais e mais sinceramente, 
porque permitiu que nos aproximásse-
mos e tivéssemos a coragem de discutir 
frontalmente aquilo que nos diz respei-
to. Quanto a ser uma menina ou um 
rapaz, penso que poderemos chegar a 
uma solução de compromisso.
– Qual seria?
– Podemos adoptar um casal de gémeos. 
Se tu disseres que sim, e não precisas de 
dizer isso agora, reflecte e depois volta-
remos a discutir o assunto… se disseres 
que sim, podemos entrar em contacto 
com uma dessas instituições de acolhi-
mento de crianças órfãs ou desampa-
radas, ir escolher cuidadosamente um 
casal e tê-lo sob nossa responsabilidade. 
Penso que isso poderá contribuir para 
dar um sentido mais positivo à nossa 
vida e um maior significado à nossa 
solidão, porque no fundo, Diana, temos 
tido uma solidão partilhada ao longo 
destes quase 8 anos. Podemos partilhá-
-la com mais 1 ou 2 seres. Ainda temos 
muito que dar à vida. Não podemos 
minguar, soçobrando diante de uma 
fatalidade que, afinal, nos foi superior. 
O facto de reconhecermos agora que 
podíamos tê-la evitado se tivéssemos 
tido um pouco mais de atenção com 
a educação da nossa filha poderá ser 
um motivo para sermos mais fortes na 
educação que daremos aos nossos filhos 
adoptivos.
– Podes ter razão, Gamboa. No fundo 
também tenho pensado nisso e a prin-
cipal conclusão a que chego é que tere-
mos que aprender a dar mais importân-
cia aos pequenos pormenores e prazeres 
que fazem a vida no seu dia-a-dia, e 
deixar de perseguir grandes objectivos, 
como se a vida fosse feita de grandes 
coisas e não de pequenas coisas que, no 
seu conjunto, se tornam grandes.
– Amo-te muito, Diana.
– Abraça-me, Gamboa. Tudo será dife-
rente e poderemos dar a volta por cima. 
Confio que retomaremos o prazer de 
continuarmos vivos.

Grande expectativa rodeia a missão do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), que desde segunda-feira se encontra em Moçambique, 
no quadro das consultas regulares para a avaliação da situação eco-
nómica do país.

Este tipo de missões é normal, mas neste caso em particular, ela ocorre numa 
altura em que o relatório de auditoria internacional sobre as dívidas ocultas 
trouxe algumas informações úteis sobre as quais uma intervenção especial se 
torna necessária.
Desde que a problemática das dívidas ocultas se tornou num assunto de 
consumo público, com o governo a assumir responsabilidades, que se acre-
ditou que a realização de uma auditoria internacional independente era o 
antídoto necessário para curar os danos que elas provocaram nas relações 
entre Moçambique, por um lado, e o FMI e outros parceiros importantes 
deste país, por outro. 
Mas essa convicção era um grande equívoco. Se já era do domínio público 
que as dívidas tinham sido contraídas ilegalmente, o relatório da auditoria, 
avaliado conjuntamente com o da comissão parlamentar de inquérito, e ain-
da a posição adversa do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), 
torna inequívoca a existência de dolo na forma como o dinheiro foi usado.
Será por isso realístico antecipar por parte do FMI uma posição que exija 
do governo a tomada de medidas complementares, dando seguimento às 
constatações do relatório. O FMI pode não se preocupar com as questões da 
soberania interna de Moçambique, como por exemplo o desrespeito pelos 
poderes da Assembleia da República, mas terá certamente muito interesse 
em que o país consiga recuperar muito do dinheiro cujo destino os auditores 
não conseguiram identificar.
O FMI fará também notar a falta de cooperação, por parte das entidades 
nacionais envolvidas, para a disponibilização da informação que os auditores 
não conseguiram obter.   
Até porque haverá uma argumentação lógica de que a recuperação desse 
dinheiro poderá ajudar Moçambique a dar resposta a algumas das suas mais 
prementes necessidades económicas, para as quais a ajuda internacional é 
apenas complementar.
Quando o escândalo se tornou público em 2015, a então responsável do 
FMI para África, Antoinette Sayeh, chegou a considerar que se tratava do 
pior caso de sonegação de informação à instituição por um país africano. É 
muito provável que o FMI não vá querer que Moçambique sirva de exemplo 
de impunidade para o resto do mundo.
Também não parece credível que o FMI venha aceitar assumir qualquer 
compromisso antes que seja tomada uma decisão final sobre o futuro das 
três empresas, incluindo a finalização das negociações de reestruturação das 
dívidas junto dos credores.   
A falta de um acordo com o FMI torna a futura situação económica de Mo-
çambique ainda mais vulnerável, dado que tal será um sinal inequívoco para 
que os mercados internacionais de capitais mantenham uma atitude de dis-
tanciamento em relação ao país. Terá idênticas repercussões entre a maioria 
dos governos ocidentais que apoiam economicamente Moçambique, e que 
são os principais contribuintes para os fundos do FMI.
Há outros potenciais obstáculos para Moçambique. Se os mecanismos inter-
nos de justiça mostrarem-se incapazes de agir, instâncias internacionais que 
se ocupam em matéria de lavagem de dinheiro e outros crimes transfrontei-
riços poderão tomar as suas próprias iniciativas. 
Tudo isto significa que o governo de Moçambique terá de fazer escolhas 
difíceis. Por um lado, sacrificar os planos de desenvolvimento económico do 
país e manter a imagem de uma praça de delinquência financeira internacio-
nal, ou por outro, assumir a coragem de aceitar que os que tiverem praticado 
actos criminais sejam obrigados a responder em juízo. 
É aqui onde a Procuradoria Geral da República (PGR) deve assumir um 
papel de liderança. Dinheiro não se movimenta por si só, sem que alguém 
dê ordens para que tal aconteça. Por isso, se há dinheiro que não é conta-
bilizável, alguém deve ser chamado a assumir responsabilidades sobre o seu 
destino. Não são muitas as pessoas que lidaram com este processo, e por isso 
não deve ser muito difícil a PGR identificar os responsáveis. 
A PGR já demonstrou a sua fraqueza em seguir este caso ao disponibili-
zar, para o consumo público, uma versão abreviada do relatório da auditoria, 
identificando os sujeitos das operações apenas com letras.
A PGR fez isso supostamente para salvaguardar o sacrossanto “segredo de 
justiça”. O facto, porém, é que se trata de actos levados a cabo por indivíduos 
devidamente identificados, os quais devem assumir responsabilidades pelos 
mesmos. Contrariamente à crença dos ilustres magistrados do Ministério 
Público, a identificação dos actores nunca deve ser confundida, por seja 
quem for, como condenação dos mesmos em praça pública. Trata-se apenas 
de descrever o que cada um fez, dentro das atribuições que lhe cabiam; estas 
pessoas não podem ser reduzidas a letras do alfabeto. A condenação, essa, só 
é válida se declarada por um competente tribunal de justiça. De qualquer 
modo, estas pessoas nunca foram condenadas no tribunal da opinião pública, 
mesmo depois dos seus nomes e acções terem sido liberalmente divulgados 
no relatório da comissão parlamentar de inquérito. 

Obstrução sobre dívidas ocultas pode 
inviabilizar acordo com o FMI

OPINIÃO DE MADURO PARA VENEZUELANOS

Monólogo a dois
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Email: carlosserra_maputo@yahoo.com

Portal: http://oficinadesociologia.blogspot.com

A 
crise económica global, 

que teve a sua origem nos 

Estados Unidos em 2007, 

expôs a fragilidade do mo-

delo de país desenvolvido, dando 

origem a uma visão do mundo nova 

e mais multipolar, na qual as econo-

mias emergentes colocam cada vez 

mais desafios ao status quo. 
Cada século parece ter a sua “era”. 

O Renascimento, do ponto de vis-

ta filosófico, tem sido chamado de 

Idade da Aventura. À Idade da Ra-

zão do século XVII seguiu-se o Ilu-

minismo. O século XIX e o século 

XX foram as eras de Ideologia e da 

Análise, respectivamente. No que 

diz respeito ao século XXI, diria 

que é a era da Complexidade.

Por um lado, a ciência e a tecno-

logia progrediram até ao ponto 

em que os humanos podem criar 

vida e, através de tecnologias ultra-

-avançadas de edição de genoma, 

criar novas espécies. O futurolo-

gista Yuval Noah Harari antecipa 

o surgimento iminente do Homo 

deus; uma espécie de humanidade 

que pode “fazer de Deus” ao mani-

pular a natureza de várias formas, 

incluindo atrasando e, em última 

análise, vencendo a morte. Muitas 

das tendências tecnológicas identi-

ficadas como cruciais para os próxi-

mos anos pelo Departamento nor-

te-americano de Defesa não eram 

conhecidas há 30 anos.

Por outro lado, grande parte da 

humanidade está cercada por senti-

mentos de impotência e frustração 

devido aos desafios que parecem 

não ter solução, desde a poluição 

e mudanças climáticas ao radica-

lismo implacável e terrorismo. A 

desigualdade económica – refor-

çada pela perda de emprego para 

a automatização, profundamente 

enraizadas nas ordens sociais, pre-

judicando  as dinâmicas do poder 

político – contribuiu de forma 

substancial para este sentimento de 

impotência.

Numa altura em que o nosso poder 

de criar, acompanhado pelo nosso 

poder de destruição, alcançou ní-

veis sem precedentes – quando uma 

arma é lançada pode mudar o cur-

so da história – o desenvolvimento 

de um sistema mais igualitário e 

eficaz não podia ser mais urgente. 

Nesta nova era de complexidade, 

precisamos de um novo paradig-

ma de pensamento sobre o mundo, 

também para orientar os nossos 

esforços para avançar com a paz e 

prosperidade.

Uma visão do mundo predominan-

te sempre foi essencial para mol-

dar o destino humano. Alexandre, 

o Grande, não teria conquistado 

grande parte do mundo conhecido 

no seu tempo sem a influência do 

seu filósofo-professor Aristóteles. 

E ele não era o único: por detrás 

de cada grande império esteve um 

grande filósofo ou historiador cuja 

visão do mundo imbuiu o movi-

mento imperial de legitimidade 

e com um significado sagrado. (A 

história escrita pelas vítimas da 

construção do império, não pelos 

vencedores, é menos gloriosa). 

À medida que progredimos no de-

senvolvimento de uma nova visão 

do mundo para guiar o nosso futu-

ro, temos de incluir uma perspecti-

va verdadeiramente global. No pas-

sado, a análise à evolução da visão 

do mundo da humanidade tendeu 

a focar-se no Ocidente, seguindo 

a progressão europeia e, depois, da 

América desde a exploração, colo-

nização e construção do império, 

até à industrialização e difusão das 

relações de mercados e inovação 

tecnológica.

Contudo, no século XXI esta nar-

rativa foi revista. A crise económica 

global, que teve a sua origem nos 

Estados Unidos em 2007, expôs a 

fragilidade do modelo de país de-

senvolvido, dando origem a uma 

visão do mundo nova e mais mul-

tipolar, na qual as economias emer-

gentes, lideradas pela China, Índia 

e Rússia, colocam cada vez mais 

desafios ao status quo.

Entretanto, os desafios que os 

países estão a enfrentar tornam-

-se cada vez mais ligados, com as 

grandes tendências globais, desde 

as mudanças climáticas ao finan-

ciamento, a estarem para além das 

competências dos governos indi-

viduais. Como o físico que se tor-

nou ecologista, Fritjof Capra, e o 

químico, Pier Luigi Luisi, notaram 

no seu livro de 2014, The Systems 

View of Life, “os grandes proble-

mas do nosso tempo são problemas 

sistémicos – todos interligados e 

interdependentes”. Assim, “exigem 

soluções sistémicas”.

Neste contexto, é necessária uma 

visão do mundo mais holística que 

aceite o pluralismo e a diversidade 

– em termos de geografia, tradições 

e modelos de governo – que reflic-

tam e reforcem a complexidade das 

tendências mundiais de hoje. Tal 

abordagem tem de reconhecer não 

apenas a necessidade dos países tra-

balharem em conjunto para moldar 

o mundo mas tem também de re-

conhecer os limites à nossa própria 

capacidade para moldar o mundo. 

A humanidade há muito que opera 

dentro do paradigma do determi-

nismo; acreditamos que podemos 

prever e manipular os desfechos. 

Mas ainda não descobrimos qual-

quer lei natural, ou equação, que 

explique como é que a vida evoluiu 

até ao seu nível actual e muito me-

nos temos indicações sobre como é 

que vai evoluir no futuro. O deter-

minismo seguiu o seu curso e tem 

de ser substituído por um para-

digma no qual a incerteza é aceite 

como um facto irreduzível da vida.

Nas ciências naturais isto já está 

acontecer. A mecânica quântica, a 

relatividade geral e a incerteza têm 

sido aceites como a via do progres-

so na física e na matemática. Na 

biologia e na neurociência há uma 

aceitação cada vez maior que a vida 

emerge através da cognição (auto-

-consciencialização e auto-geração) 

e muda constantemente, o que sig-

nifica que não há uma “transforma-

ção prestável”, isto nas palavras do 

biólogo Stuart Kauffman.

Ainda assim, nas ciências sociais – 

desde a economia à política – esta 

transição ainda não ocorreu. A 

economia continua a operar funda-

mentalmente de uma maneira line-

ar, orientada pelo determinismo do 

enquadramento Newtoniano, do 

século XVIII. Mas as teorias mecâ-

nicas simples não podem lidar com 

a vivência e complexidade dos sis-

temas quânticos. De facto, a lógi-

ca redutora, baseada nas premissas 

simplistas, que domina a economia 

de hoje está, na melhor das hipó-

teses, incompleta e potencialmente 

errada.

De forma semelhante, na política, 

continuamos a lutar para alcan-

çar soluções sistémicas até porque 

frequentemente não concordamos 

com a natureza complexa do pro-

blema que enfrentamos. Isto reflec-

te parcialmente a natureza global 

dos desafios de hoje e a diversidade 

de perspectivas que temos de con-

ciliar. Fundamentalmente, reflecte 

o facto de os humanos não serem 

sempre racionais – um facto que 

a nova “complexidade económica” 

deveria fazer mais para reconhecer.

De forma mais abrangente, uma 

nova “visão do mundo complexa” 

tem de compreender que o com-

portamento humano é conduzido 

por tudo, desde a política à eco-

nomia, passando pela cultura e 

psicologia – e mesmo pela própria 

tecnologia. Numa era de comple-

xidade, as instituições que criamos 

apoiam a procura por uma abor-

dagem sistémica focada no enten-

dimento que evoluiu em conjunto 

com o rápido progresso das ciências 

naturais. 

*Andrew Sheng é membro do Asia 
Global Institute da Universidade de 
Hong Kong e do Conselho Consultivo 
de Finanças Sustentáveis da UNEP. 
Xiao Geng, presidente do Hong Kong 
Institution for International Finan-
ce, é professor na Universidade de 
Hong Kong.

As revelações sobre o encontro 

de uma advogada russa com 

o filho mais velho de Trump 

e os principais operacionais 

da sua campanha presidencial aden-

sam as suspeitas sobre os contactos 

entre o milionário e o Kremlin. 

Ainda antes de Trump assegurar a 

nomeação, em Março de 2016, cir-

culavam entre republicanos e demo-

cratas dossiês (sobretudo o compila-

do pelo ex-agente britânico do MI6 

Christopher Steele) sobre relações 

tidas como comprometedoras do mi-

lionário nova-iorquino com empre-

sários e políticos russos.

A divulgação em Julho pela Wikile-

aks de e-mails do Comité Nacional 

Democrata obtidos por “hackers” 

russos lançou o alarme sobre uma 

campanha concertada pelo Kremlin 

para prejudicar Hillary Clinton e le-

varam Barack Obama a ameaçar re-

taliar contra Moscovo. 

O único acto público de retaliação foi 

consumado após a eleição de Trump 

quando Obama, no final de Dezem-

bro, expulsou 35 diplomatas por es-

pionagem e encerrou duas estâncias 

de recreio da embaixada da Rússia.

Os serviços de informação de Wa-

shington publicitaram a 6 de Janeiro, 

num comunicado do director nacio-

nal de Informações, a conclusão de 

que Putin ordenara pessoalmente 

uma campanha para prejudicar a 

campanha eleitoral de Clinton e “mi-

nar a confiança pública no processo 

democrático nos Estados Unidos”. 

Antes e depois da tomada de posse 

a 20 de Janeiro, Trump rejeitou as 

conclusões dos serviços de informa-

ção, enquanto os polémicos contactos 

com Moscovo degeneravam em de-

missões - Michael Flynn, conselheiro 

de Segurança Nacional, e James Co-

mey, director do FBI - e numa esca-

lada de ameaças e pressões.

  Acumularam-se declarações, escla-

recimentos, precisões, desmentidos, 

rectificações erróneas, parcelares ou 

contraditórias da Casa Branca e de 

colaboradores do Presidente sobre 

contactos com representantes oficiais, 

empresários ou agentes de influência 

de Moscovo.

A reunião a 9 de Junho, na Trump 

Tower, de Donald Trump Jr., o seu 

cunhado Jared Kushner e o director 

de campanha Paul Manafort com a 

advogada Natalia Viselnitskaia, ale-

gadamente na posse de informações 

oficiais russas prejudiciais para Clin-

ton, confirma a incúria, irresponsabi-

lidade e amadorismo de Trump e as 

suas gentes.

Os inquéritos em curso do Congres-

so e de Robert Mueller, conselheiro 

especial do Departamento de Justiça, 

são actualmente um dos principais 

factores a acentuar a desorientação 

na Casa Branca e a comprometer o 

Presidente em actos que podem che-

gar a ilícitos graves como obstrução 

à justiça.

Para o Kremlin tudo isto é um pau de 

dois bicos e exemplo dos resultados 

ambíguos de uma política bastante 

ostensiva de interferência.

Após 1991, Washington, encerrada 

a presidência de Boris Iéltsin, evitou 

actos clamorosos de pressão em pro-

cessos eleitorais na Rússia, mas Putin 

arriscou interferências claras ao ver 

aproximarem-se os últimos anos de 

Obama e mesmo em estados da UE 

não hesitou em conceder apoios fi-

nanceiros e políticos (caso de Marine 

Le Pen) de retorno incerto.  

Conseguida a derrota de Clinton, que 

fracassada a tentativa de aproximação 

a Moscovo iniciada em 2009 acabara 

por seguir como secretária de Estado 

até 2013 uma política de confronto 

com Putin, a vitória em Novembro 

de Trump ficou longe de levar a um 

apaziguamento nas relações com a 

Casa Branca.

Trump revela-se demasiado impre-

visível, aventureiro, e qualquer con-

cessão que faça a Moscovo gera in-

ternamente, mesmo entre políticos 

republicanos, suspeitas de conluio.

A política externa de Washington 

está, por sua vez, refém das crises 

pessoais e desvarios do Presidente, e 

os Estados Unidos perdem credibili-

dade entre aliados e estados parceiros, 

o que o Kremlin não deixará de con-

siderar de sua vantagem.

O grande óbice é escassear razoabi-

lidade e política consequente com 

Trump e não se saber o que esperar, 

excepto o pior.

Por aqui as contas saíram furadas a 

Putin ainda que os Estados Unidos 

e o mundo tenham perdido muito 

mais.     

 *jornaldenegocios.pt 

O que Putin tinha a ganhar com Trump
Por João Carlos Barradas

A era mundial da complexidade
Por Andrew Sheng e Xiao Geng*

Pululam os perigos no mundo, entranham-se por todo o 

lado e das mais variadas maneiras, fazendo das nossas so-

ciedades plataformas de risco e medo permanentes.

Perigos e medos provocados por crescentes arbitrarieda-

des físicas e simbólicas cometidas à sombra de deuses, de espí-

ritos, de escrituras, de caciques de sertão, de arcontes da história 

unívoca, de pontífices de ocasião, de morais e de moralistas de 

conveniência, de acordos desumanos, de indiferença pela ordem 

pistoleira e dos mandarins do Capital e de suas guerras de mais-

-valia, com a assessoria de intelectuais professorais e oficiosos. 

O futuro exige especial atenção aos apologistas de tradições 

imutáveis, de teocracias eternas, de capitalismos de piranha, de 

socialismos senta-abaixo e de neutralidades rendeiras. O futuro 

exige fazer colectivamente face à desumanidade, às injustiças e 

às desigualdades sociais. O futuro exige um futuro diferente e 

digno. 

Perigos e medos
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Faz-se corta mato para flexibili-

zar um dado processo ou para 

encurtar o tempo que se pode 

levar a atingir um determinado 

objectivo. Numa corrida a dois repu-

dia-se o corta mato por configurar 

fraude ou batota. O corta mato em si 

tem conteúdo flexível dependendo dos 

objectivos do seu uso. É preciso cum-

prir o percurso até à meta, sim; sem 

corta mato, sim; mas não com uma 

lentidão que espera que a própria som-

bra se mova primeiro. 

Ao mais alto nível transmitiu-se a 

ideia de que está a ser feito um tra-

balho sério no sentido de, no final, 

servir-se ao povo uma verdadeira paz. 

Um anúncio que significa, pratica-

mente, uma mudança de paradigma; 

ou seja, com Chissano a paz de corta 

Uma paz sem corta mato
mato não foi sustentável. A assinatura do 

AGP, entre Chissano e Dhlakama, teve 

o mérito de colocar um freio ao conflito 

político-militar e iniciar uma nova marcha 

da democracia e uma nova era económi-

ca. O AGP em si era um pacote passível 

de ser cumprido na íntegra admitindo que 

houvesse espaço para corrigir um e outro 

problema decorrente da sua implementa-

ção. Como o objectivo mor era o término 

da guerra, logo, a paz tornou-se num em-

préstimo do silêncio das armas. Não houve 

propriamente um corta mato que precipi-

tasse inteiramente o final do conflito. O 

corta mato foi percebido à posterior como 

resultado do incumprimento do AGP. 

Com Guebuza houve também abraços, 

fotos e assinaturas como resultado de en-

tendimentos tendentes a “parar” o conflito 

político-militar. Esta paz de corta mato foi 

muito mais perceptível comparativamente 

à paz de Chissano e Dhlakama. Os cabri-
tos passaram a ser amarrados aos pastos de 
melhor qualidade, elevando assim os níveis 
de “afundamento” do país. Construíram-se 
edifícios cada vez mais altos pelas cida-
des e, em oposição, aprofundou-se o fosso 
entre ricos e pobres. A paz de corta mato 
praticamente afastou Dhlakama para as 
matas. Esta estratégia de “empurra o gajo 
para as matas” voltou a surtir efeito nesta 
nova governação. Ainda assim, aparente-
mente, com Nyusi, parece já existir uma 
mudança virada claramente para a paz. 
“Aparentemente” porque, provavelmente, a 
ideia de uma paz inclusiva, uma paz verda-

deira, pode estar a ser gerada ou “exigida” a 

partir das “matas”, aliás, dos entendimen-

tos telefónicos ou como resultado da dinâ-

mica da cessação das hostilidades militares 

e políticas. 

Cá entre nós: uma paz sem corta mato 
dá a entender que se está à procura de 
uma “paz verdadeira”, consistente e 
sustentável. O problema pode não ser 
o dito corta mato, uma vez que este 
pode ser evitado; o problema está na 
lentidão do processo que precisa de ser 
mais perceptível, mais consentâneo 
com a urgência de paz. Pode-se até le-
var muito tempo, uma espécie de corta 
mato de longo prazo; pode-se mesmo 
não fazer o corta mato e, entretanto, 
o resultado final voltar a ser uma paz 
de corta mato com o consequente jogo 
de “empurra”, adiando o sonho de um 
país normal. Levar a bom porto o caso 
das dívidas ocultas pode elevar a serie-
dade no alcance de uma paz sem corta 
mato.

O 
que há de oculto no chamado 

relatório sobre a dívida oculta?

O relatório oficialmente desig-

nado por Auditoria indepen-

dente relativa aos empréstimos contraídos 

pela Proindicus S.A., EMATUM S.A. e 

Mozambique Asset Management S.A. 

tornado público pela Procuradoria-Geral 

da República de Moçambique (PGR), em 

24 de Junho de 2017, revela muito para 

além do seu próprio conteúdo. Pela sua 

transversalidade, o documento pode ser 

visto como a verdadeira exposição sobre 

o real estado da nação moçambicana. Se 

analisado com o devido rigor, abstração, 

independência e profundidade, é possível 

vislumbrar, neste documento, e por exten-

são, em todo o processo em sua volta, os 

motivos que levam ao estado em que se 

encontram as diferentes áreas de governa-

ção em Moçambique, desde a área de eco-

nomia e finanças, por sinal, a mais visível, 

para a maioria, passando pela justiça, de-

fesa e segurança, transportes públicos e in-

cluindo as áreas sociais da saúde e educa-

ção, que exigem um olhar um pouco mais 

crítico. Em suma, o chamado relatório 

sobre as dívidas ocultas e todo o processo 

em sua volta pode também ser designado 

por relatório sobre as causas estruturais do 

subdesenvolvimento político e económico 

de Moçambique. 

Do ponto de vista do estado da justiça, o 

historial a sua volta e as revelações deste 

documento são profundamente preocu-

pantes. Primeiro, o facto de a iniciativa de 

levar a cabo esta auditoria, com objecti-

vo de aferir sobre possíveis infracções do 

ponto de vista legal não ter partido, pri-

maria e voluntariamente, das instituições 

de justiça em Moçambique, mas sim de ter 

sido uma imposição externa dos parceiros 

de desenvolvimento, como condicionalis-

mo para a retoma da parceria com o nosso 

país, releva total ausência de prontidão e 

desinteresse das instituições de justiça 

local, em investigar e combater a grande 

corrupção. Adicionado a este elemento 

está um outro, não menos importante, que 

é o facto de o montante pago à Kroll As-
sociates, para produção deste importante 

documento, ter também proveniência ex-

terna, isto é, não ter resultado do esforço 

ou de iniciativa do Estado moçambicano. 

Estes dois aspectos relevam que Moçam-

bique não apenas pode não ter estado 

interessado, por si só, em auditar as suas 

próprias contas e fazer prevalecer a justiça, 

como também não se predispôs em pagar 

os custos associados, com esforço próprio. 

Ainda do ponto de vista de informação 

relevante sobre o estado da justiça em 

Moçambique, está o facto de os termos 

de referência da auditoria em causa te-

rem estado a mercê do consentimento 

dos supostos envolvidos na contracção 

dos referidos empréstimos, que até tive-

rem o direito de ver os seus nomes não 

citados na versão pública, supostamente, 

para acomodar um tal segredo de justiça. 

A este aspecto, pode ainda adicionar-se o 

facto de alguns dos indivíduos arrolados 

terem tido a oportunidade de se predispor 

ou não a fornecer informação relevante 

aos auditores, dificultando a investigação, 

inclusive estando estes mesmos auditores 

a conduzir uma investigação a mando da 

própria PGR. Neste âmbito, o documento 

revela, afinal, a residência do verdadeiro 

poder em Moçambique, se nas institui-

ções de justiça que conhecemos, se em al-

guns particulares com interesses confusos. 

Segundo, do ponto de vista de defesa e 

segurança, o documento releva o extraor-

dinário poder e a impunidade reservada e 

garantida a certos indivíduos a este sec-

tor associados, assim como os verdadeiros 

interesses que os governam, quando se 

O oculto sobre o oculto
escudam, publicamente, na necessidade 

de manter o país tranquilo e governável. 

Nele, é possível captar ainda a elevada le-

viandade com que se gere a sagrada coisa 

pública no nosso país e os prováveis mo-

tivos porque os indivíduos que se atrevem 

a denunciá-la acabam sucumbindo à força 

do fuzil, sem que justiça alguma um dia 

seja realmente feita. Nesta mesma linha, 

pode-se também aferir sobre quais são as 

prováveis forças por detrás da via armada 

para a resolução dos diferendos políticos 

em Moçambique, porquanto, enquanto 

houver guerra, permanecerá, sempre, a 

necessidade de “defender a pátria”, isto é, 

de adquirir armamentos, por via de tran-

sacções financeiras altamente passíveis de 

sobrefacturação e desaparecimento, como 

no caso dos 500 milhões de dólares ame-

ricanos dos fundos do empréstimo da 

EMATUM, que se encontram, até então, 

em parte incerta.

Terceiro, e do ponto de vista social, o re-

latório sobre a dívida oculta pode ser vis-

to como o extracto sobre os verdadeiros 

motivos por que, em Moçambique, mais 

de quinhentas mil crianças estudam ao re-

lento, expostas ao calor, frio, sol e chuvas 

e porque muitas delas sentam-se em salas 

sem carteiras, ou seja, simplesmente no 

chão. Nele também pode se aferir o motivo 

porque somos, afinal, o país em que ape-

nas 51% do total da população tem acesso 

à água potável, revelando-se, consequen-

temente, porque é que na sua a na minha 

casa não jorra água potável. É o relatório 

sobre porque é que não há transporte pú-

blico adequado para o cidadão comum e 

os hospitais públicos funcionam como 

funcionam. Sobre o porquê da opção pelos 

grandes Mercedes. Em suma, é o relató-

rio que justifica a posição de Moçambi-

que entre os oito piores países do Mundo, 

em termos de Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

estando, até mesmo, abaixo de países em 

crises políticas recorrentes, como a Repú-

blica Bissau-guineense e de todos os paí-

ses da Comunidade de Desenvolvimento 

da África Austral (SADC), incluindo a 

República Democrática do Congo. Este 

relatório corrobora, igualmente, com es-

tatísticas internas, dos 54% da população 

vivendo abaixo da linha de pobreza. 

É exactamente este o factor oculto alta-

mente preocupante que subjaz do relató-

rio sobre a dívida oculta – a raiz da nossa 

pobreza. Consequentemente, é com este 

olhar transversal que este documento 

e todo o processo ao seu redor deve ser 

lido e analisado. E, neste sentido, urge 

que os resultados deste processo condu-

zam a uma auditoria geral das dívidas de 

Moçambique e que não se confine, mera-

mente, num exercício para a restituição da 

credibilidade perante os doadores, inves-

tidores ou credores. Pois, é perante o seu 

próprio povo, em primeira instância, que 

qualquer governo deve ser credível. Mais 

importante ainda, este processo deve con-

duzir a profundas reflexões internas sobre 

como reforçar as instituições que gerem 

e escrutinam a gestão do bem público no 

país, para que elas sejam transparentes, 

fortes e actuantes. O relatório sobre a dí-

vida oculta não deve ser visto como um re-

latório sobre o passado, é sim um relatório 

sobre um presente que, se algo de urgente 

não for feito, transformar-se-á no futuro 

do nosso país.    

        

Por Fredson Guilengue
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De acordo com o Diploma Ministerial nº 80/2015, 
de 5 de Junho, e com vista a garantir maior con-
trolo e actualização dos dados dos Funcionários 
e Agentes do Estado (FAE), decorreu de 01 de Ju-
lho à 20 de Dezembro de 2015 a primeira Prova 
de Vida (PV) biométrica dos FAE activos no apa-
relho de Estado, tendo o ano de 2016 sido reser-
vado para o tratamento da informação obtida no 
decurso da PV e para regularização de situações 
pendentes, incluindo a realização da PV pelos 
FAE que se encontravam em falta relativamente 
a prestação da PV. 

A PV foi realizada na plataforma e-SISTAFE, e in-
cidiu sobre 357.430 FAE registados no sistema de 
cadastro electrónico dos FAE (e-CAF), tendo sido 
obtido os seguintes dados relevantes: 

mas que se encontram na situação de ou exone-
rado, demitido, suspenso, reformado, falecido, 
expulso, destacado ou sob licença especial, ili-
mitada ou registada, tendo sido imediatamen-
te excluídos do universo de FAE potencialmen-
te em condições para prestarem a PV, passando 
este para 348.665 FAE activos. De referir que 
cabe a cada Sector proceder no sistema e-CAF, 
a actualização do estado de vinculação de cada 
FAE, sempre que ocorra alguma alteração; 

-

e-CAF.

8.765 FAE indevidamente 
activos, constatou-se que 2.892 receberam salá-
rios pelo menos uma vez através do e-SISTAFE. 

respectivos sectores.

5.873 indevida-
mente activos que nunca receberam salários 
através do e-SISTAFE, está em curso um traba-

-
vação e as condições em que os mesmos foram 
cadastrados no e-CAF.

-
tou-se que, dos 
5.221 receberam salário pelo menos uma vez e 

-
-SISTAFE. 

18.495 FAE que nunca recebe-
ram salários via e-Sistafe, está em curso um 

com o Estado e a motivação e as condições em 
que os mesmos foram cadastrados no e-CAF.

Conforme o estabelecido no artigo 7 do Diploma 
Ministerial 80/2015, os FAE com irregularidades 
de Prova de Vida tiveram os salários suspensos 
até a regularização da sua situação.

se for o caso, a devida responsabilização admi-
nistrativa e criminal dos intervenientes. 
A partir do presente ano de 2017, em diante, cada 
FAE deve prestar, anualmente, a PV durante o 

-
gisto, sendo a nível Central, no Ministério da Ad-
ministração Estatal e Função Pública (MAEFP), 
a nível provincial nas Secretarias Provinciais e a 
nível distrital nas Secretarias Distritais. 
A não realização da PV determina a suspensão do 
salário com efeitos a partir do mês seguinte ao do 
aniversário natalício do FAE que não a prestou.
Os esclarecimentos relativos ao conteúdo do pre-
sente Comunicado de Imprensa podem ser obti-

de Informação do MAEFP.

Maputo, 10 de Julho de 2017.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Ministério da Economia e Finanças

Comunicado de imprensa

Funcionários e Agentes do Estado
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O 
presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF), Alberto Simango 
Júnior, disse, ao SAVA-

NA, que os problemas que se re-

gistam na Divisão de Honra, lon-

ge de beliscarem a prova, são um 

desafio para que no futuro, quando 

a situação do país melhorar, se crie 

condições para que as equipas in-

tegrantes participem sem sobres-

saltos. Lamenta, igualmente, que 

alguns clubes tenham assumido o 

compromisso de arcar com as des-

pesas até ao fim da prova, para no 

meio da caminhada apresentarem 

dificuldades. Estes e outros assun-

tos são apresentados na entrevista 

que se segue.

Vive-se um quadro negro na Di-

visão de Honra, marcado por fal-

tas de comparência de algumas 

equipas e ameaças de retirada da 

competição. Era isto que a FMF 

esperava?

-Bem, o que está a acontecer não 

é o que nós esperávamos e nem 

queríamos que acontecesse, porque 

é preciso lembrar que, para se dis-

putar esta Divisão de Honra, pri-

meiro nos aproximamos aos clubes 

e cada clube assinou um termo de 

compromisso de participação. Por 

outras palavras, estou a dizer que 

cada um teve de assumir integral-

mente a responsabilidade logística 

de participar neste campeonato e 

acredito que cada agremiação fez 

o seu orçamento de participação, 

é por isto que temos 30 clubes a 

nível nacional que participam na 

Divisão de Honra. É algo que a di-

reccão da federação tomou a sério, 

concretamente, a valorização des-

ta prova, até porque, distribuímos 

gradualmente bolas oficiais para a 

Divisão de Honra e até lhe posso 

confirmar que distribuímos a cada 

participante três bolas do jogo e 

isso demonstra a vontade que te-

mos de, cada vez mais, valorizar-

mos a prova e as equipas que estão 

lá.

Mas estas situações não deviam 

continuar...

-Estamos esperançados que, no fu-

turo, casos do género se reduzam, 

em que as equipas se assumem que 

vão participar e no fim começam 

a ter problemas de logística e não 

poderem ir aos jogos  averbando 

faltas de comparência.Mas enfim, 

são situações que não esperávamos, 

porque acreditamos nas pesso-

as, acreditamos nas direcções dos 

clubes, acreditamos nas nossas as-

sociações provinciais.  Porém, isso 

não retira o mérito e o valor que 

esta competição tem e, se for a ver, 

a qualidade de futebol que é dis-

putado é muito diferente dos pro-

vinciais. Enquanto podemos consi-

derar os provinciais como a nossa 

terceira divisão, a segunda liga é a 

segunda liga. Há equipas que se 

subirem ao Mocambola terão de 

fazer grande trabalho porque já há 

competição, há luta, há disputa, há 

Campeonato Nacional da Divisão de Honra ao rubro pelos piores motivos

Faltas de comparência e corrupção provocam stress à FMF
Por Paulo Mubalo

de tudo que pode, de alguma ma-

neira, acontecer na primeira liga. 

Portanto, os problemas existem, 

mas eles não nos fazem recuar, nós 

estamos focados, acreditamos que 

o caminho é este e temos de acre-

ditar e valorizar o nosso futebol, 

especialmente a Divisão de Honra.

Que mensagem deixa aos clubes 

da Divisão de Honra, seus diri-

gentes e atletas neste momento 

meio complicado?

-A  mensagem é a mesma: devem 

acreditar que estão numa prova 

de prestígio, estão num nível alto, 

comparando donde vieram e o de-

sejo que temos é que, quando as 

condições económicas do país me-

lhorarem, a federação irá olhar para 

esta prova de forma diferente pos-

sível. É possível conseguir algum 

patrocínio para aliviar os custos de 

participação dos clubes na Divisão 

de Honra, é possível sim, mas neste 

momento ainda não conseguimos. 

Conseguimos essas bolas, é um 

passo que demos, é um passo pos-

sível, mas temos vontade de que-

rermos dar mais. Se as condições 

o permitirem no futuro, esta prova 

vai dar que falar, vai ser uma pro-

va com algum subsídio, com apoio 

de participação, para tornar leve as 

condições de participação dos clu-

bes que desejarem se inscrever.

Árbitros detidos por alegada 
corrupção
Há um trio de arbitragem e um 

dirigente de um clube detidos em 

Monapo acusados de corrupção. 

Isto não faz lembrar o diabo...

-Nós esperávamos, se alguém es-

tiver lembrado, nas entrevistas que 

fui dando no passado, nos últimos 

10 anos até cá, eu referia isso, que a 

verdade demora, mas sempre che-

ga. Este é um trabalho coordenado 

que estamos a realizar para afas-

tar, dentro do sistema desportivo, 

os problemas que existem, e se há  

males devem acabar e um dia ti-

nha de chegar. Portanto, as pessoas 

vão ser responsabilizadas e aquelas 

que não estiverem preparadas para 

aguentar este barco terão de ficar 

pelo caminho. A mensagem que 

deixo aos árbitros, agentes des-

portivos e não só, aos corruptos, 

aos corruptores, aos corrompidos é 

que esta medida não vai parar, nós 

vamos estar acima de tudo porque 

queremos transparência, verdade 

desportiva e fairplay, queremos 

respeitar os investimentos que são 

feitos nos clubes a todos os níveis. 

Há pessoas que sacrificam suas 

famílias, seus negócios, suas vidas 

para o futebol, depois aparece al-

guém com algum dinheiro e vai 

comprando resultados. Não é isso 

que queremos, no futebol há que se 

jogar, o jogo deve ser dirigido com 

imparcialidade e neutralidade, pes-

soas que desencaminham vão ter 

um fim triste, lamentavelmente.

Moçambique vai defrontar, no 

próximo domingo, a selecção de 

Madagáscar, em partida inserida 

na primeira mão da segunda elimi-

natória de acesso ao CAN Interno, 

a realizar-se no Quénia. Que ex-

pectativas tem?

-É claro que a expectativa é posi-

tiva, mas vamos a um jogo em que 

tudo pode acontecer, há três resul-

tados possíveis, mas não há dúvidas 

que vamos lutar para ganhar o jogo 

e, quem sabe, realizarmos a segun-

da mão em Maputo em condições 

para transitar para a fase seguinte. 

A logística está crida e há moti-

vação, por parte dos atletas, assim 

como da equipa técnica. Nós, a 

direcção, estamos a fazer a nossa 

a parte, criarmos condições para 

que a rapaziada se apresente em 

melhores condições possíveis para 

encarar o jogo com toda a respon-

sabilidade necessária porque temos 

uma vontade de querer passar para 

a fase seguinte.

Alberto Simango Jr., presidente da FMF

Foi com muita surpresa 
e tristeza que recebi, na 
tarde de quinta-feira, 
a notícia da morte de 

Manuel Meque, jornalis-

ta desportivo do semanário 

Domingo.

Homem alegre e de bom tra-

to, Manuel Meque cruzou o 

meu caminho, na década de 

80, quando ambos colaborá-

vamos no jornal Domingo. 

E não foi por muito tempo, 

pois, eu tive, por razões pes-

soais, de deixar de colaborar, 

mas tornou-se meu mukuaga 

(entenda-se amigo em Chua-

bo, sua língua materna).  

Juntamente com ele, no jor-

nal Domingo, faziam parte 

jornalistas que, com o passar 

do tempo, hoje já são referên-

cias no jornalismo moçambi-

cano, casos de Bento Balói, 

André Matola, entre outros.

Manuel Meque colaborador 

Mukuaga Manuel Meque!
Por Paulo Mubalo

trazia os seus textos dactilogra-

fados e os entregava à redacção e 

acabavam por chegar ao Guerra 

Manuel, que se encarregava de 

publicá-los.

Confesso que foi um início meio 

complicado, principalmente, por-

que eu, ele e o próprio Guerra 

Manuel éramos todos colaborado-

res que recebíamos em função dos 

textos publicados. Eu tinha antes 

colaborado com a secção despor-

tiva do Notícias, sob batuta do 

falecido Albuquerque Freire, onde 

pontificavam nomes como o pró-

prio Jorge Matine, André Jonas, 

Rosa Inguane, Crescêncio José e 

José Maria, estes últimos colabora-

dores, sendo que o último não faz 

parte do mundo dos vivos e, mais 

tarde, António Muiambo (também 

falecido) e Gil Carvalho. Era, ine-

gavelmente, uma equipa de luxo e 

de fazer inveja a qualquer vivalma. 

Manuel Meque também trazia 

vasta experiência como colabora-

dor em outras paragens. 

Quando Almiro Santos passou a 

coordenar as páginas desportivas 

isso contribuiu grandemente para 

o nosso crescimento. Quando dei-

xei de colaborar com o jornal Do-

mingo, Manuel Meque se despon-

tava como uma grande promessa. 

Manuel Meque foi um jornalista 

multifacetado, vertical, frontal, co-

erente e que não se coibia em dizer 

as coisas como elas eram. 

Este é o Manuel Meque que, no 

ano passado, me questionou o facto 

de ter feito menção aos gafes 

da vice-ministra da Juventu-

de e Desportos, Ana Flávia 

Azinheira, quando no texto 

eu, igualmente, cometera ga-

fes; este é o Manuel Meque 

a quem, há duas semanas, li-

guei, numa quarta-feira, por 

volta das 20:00 horas, ques-

tionando onde ficava a sede 

da Federação Moçambicana 

de Boxe, depois de o meu co-

lega do SAVANA, Miguel 

Bila, ter me feito esta pergun-

ta. E Meque respondeu-me 

que a sede da FMBoxe, por-

quanto, é na TV Sucesso. 

Enfim, é este Manuel Meque 

cujo velório, por imperativos 

familiares, cerimónia de sexto 

mês de um familiar, não pude 

acompanhar, que nos deixa 

para sempre. 

E como diz o nosso colega  

Fernando Manuel, a minha 

geração está a desaparecer ao 

poucos! 
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O 
músico de jazz sul-afri-
cano Ray Phiri, que fun-
dou a banda Stimela e 
actuou com Paul Simon, 

na digressão de “Graceland”, 

morreu nesta quarta-feira, 12 de 

Julho, vítima de cancro, aos 70 

anos.

Phiri, vocalista e guitarrista, co-

nhecido pela versatilidade no 

jazz, em ritmos indígenas sul-

-africanos e outros estilos, rece-

beu vários prémios musicais no 

DIA MUNDIAL DA POPULAÇÃO 
COMUNICADO DE IMPRENSA ALUSIVO 

 
Celebra-se a 11 de Julho, o Dia Mundial da População, data instituída pelo Conselho de Governadores 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1987, como resultado do interesse 
público sobre o crescimento populacional num dia em que a população mundial atingiu os 5 Bilhões de 
Pessoas. A data é comemorada anualmente desde o ano de 1989 em mais de 140 países em todo o  mundo 
e visa alertar para a importância e a urgência das questões de planeamento e desenvolvimento 
populacional. 
 
O lema deste ano em Moçambique é: “Promover o Planeamento Familiar: Empoderando as Mulheres e 
Raparigas para Desenvolver Moçambique”. e visa destacar o papel essencial que a saúde reprodutiva e o 
Planeamento Familiar em particular desempenha na criação de um mundo justo e equitativo e no 
desenvolvimento humano de forma geral. 
 
O acesso a um planeamento familiar (entendido como a utilização segura, voluntária e consciente, por 
parte dum casal, de instrumentos necessários à planificação do número de filhos e do espaçamento entre 
uma gestação e outra), é um direito humano. E é fundamental para a igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres e é um fator chave para a redução da pobreza. 
 
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para as Populações (UNFPA), cerca de 214 milhões de 
mulheres nos países em desenvolvimento que desejam evitar a gravidez não utilizam métodos de 
planeamento familiar seguros e eficazes, por razões que incluem a falta de acesso à informações ou 
serviços, até a falta de apoio de seus parceiros ou comunidades. Diante do exposto, fica claro que recaem 
sobre o ser feminino as consequências de uma gravidez não desejada, sendo natural que ela queira assumir 
a tarefa de contracepção. 
 
A Rede Homens pela Mudança (HOPEM) considera que assegurar o acesso universal à Saúde Sexual e 
Reprodutiva é essencial para a protecção da saúde e do bem-estar dos indivíduos, das mulheres, das 
famílias e da sociedade em geral. Reconhece  o papel central que tem a sexualidade e as relações entre 
homens e mulheres no que se refere à saúde e aos direitos da mulher, e a afirmação de que os homens 
devem assumir a responsabilidade pelo seu comportamento sexual, sua fertilidade, a transmissão de 
doenças sexualmente transmissíveis e o bem-estar de suas companheiras e os filhos que procriam. 
 
A HOPEM considera igualmente que os direitos sexuais e reprodutivos exigem dos sujeitos envolvidos, 
um compromisso de partilha da decisão entre homem e mulher sobre o tipo de método contraceptivo que 
irão adoptar, quando, como, e quantos filhos. O fraco envolvimento dos homens nas questões de 
Planeamento Familiar é um dos grandes desafios para o empoderamento das pessoas, particularmente das 
mulheres, constituindo um entrave para o desenvolvimento das nações, havendo por conseguinte uma 
necessidade urgente de que os serviços de Saúde, particularmente Saúde Sexual e Reprodutiva no país, 
evoluam para também responder à necessidade de educação e demanda de serviços e insumos de 
Planeamento Familiar pelos homens, assegurando dessa forma uma participação efectiva das mulheres nas 
diferentes etapas do ciclo reprodutivo para o seu bem, o bem dos  homens, dos filhos e das famílias no 
geral. 
 
A construção de um mundo saudável, conhecedor de seus direitos sexuais e reprodutivos e com acesso aos 
serviços de saúde reprodutiva deve ser uma prioridade na agenda de actuação de todos actores da 
sociedade, em prol do desenvolvimento humano e igualdade de género. 

Ray Phiri morre aos 70 anos
seu país de origem.

Uma das últimas actuações de 

Ray Phiri foi no festival Azgo, 

que se realizou no campus da 

Universidade Eduardo Mondla-

ne, em Maputo, no passado dia 20 

de Maio. “Ray Phiri foi sempre 

impulsionado por uma profunda 

curiosidade pelo mundo que o ro-

deia e pela paixão de fazer música, 

que se encontra profundamente 

enraizada no país onde nasceu e 

nenhuma destas forças diminuiu 

com o passar dos anos”, lia-se na 

apresentação do programa do fes-

tival moçambicano. 

“Sou um estudante da vida e 

jamais irei parar de descobrir, 

criar e explorar”, disse Phiri, ci-

tado pela organização do festival 

Azgo. “Nunca foi meu objectivo 

fazer música comercial, mas sim, 

em vez disso, transformar a músi-

ca sul-africana em algo respeitá-

vel. No final, quando tudo o mais 

desaparece, o que sobra é a nossa 

arte”, destacou o festival Azgo, no 

perfil do músico. A.S

A 
Ethale Publishing Lda, 
uma editora vocaciona-
da na publicação e tra-
dução de livros, volta-

das à realidade africana, lança a 

sua obra de estreia, intitulada O 

Hambúrguer que matou Jorge: 

Antologia de Contos Criminais 

Moçambicanos, no próximo 

dia 19 de Julho, às 17:00 horas, 

no Centro Cultural Brasil-Mo-

çambique, em Maputo.

Um lá, soprado sob a azáfama 

de um assassinato, numa sala de 

concerto; uma comida, não típica 

de África que chegou a intoxicar; 

esquemas de corrupção e fraudes 

de TV, gangues e jóias com ten-

dência de construir um status 

quo, emergente nas cidades de 

Moçambique, constituem alguns 

dos cenários que podem levar o 

leitor a uma viagem sobre o uni-

verso da criminalidade e auto-

-vigilância.

Os contos foram escritos por 15 

autores moçambicanos, sendo 

que parte deles participaram no 

Concurso Literário Fim do Ca-

minho havido em 2016.  

A antologia é dedicada ao es-

critor de crime sueco Henning 

Mankell, falecido em 2015, e que 

durante a sua vida e carreira fez 

de Moçambique sua casa.

“Henning Mankell teria gosta-

do da ideia de uma antologia de 

contos do género em Moçambi-

que, para além de que teria indis-

cutivelmente contribuído,” escre-

veu a sua agente literária, Anneli 

Hoier, na introdução do livro.

Os 15 textos foram selecciona-

dos por um júri que incluiu os 

escritores moçambicanos Mbate 

Pedro e Eduardo Quive. O li-

vro foi editado pelo vencedor do 

prémio Eduardo Costley-White 

2017 Lucílio Manjate. O layout 

gráfico e a capa foram feitos por 

estudantes do curso de Designer 

Global da Universidade Napier 

de Edimburgo no Reino Unido.

A ficção criminal ou mesmo po-

licial afigura-se como um dos gé-

neros mais populares do mundo, 

O Hambúrguer que matou Jorge: Antologia de Contos Criminais

sendo que, em Moçambique, é 

menos conhecida, uma situação 

que preocupou o escritor Ga-

nês, Kwei Quartey, um dos mais 

influentes do género em África. 

“A ficção criminal está entre os 

três géneros mais populares no 

mundo”, tendo acrescentado: “se 

temos contos criminais nos paí-

ses nórdicos ou em Los Angeles, 

porque não temos em África ou 

contos criminais de Nairobi e 

Acra? Este continente maciço e 

magnífico está repleto de uma 

riqueza e panóplia cultural que 

pode servir de base para a con-

cepção de histórias,” referiu o 

autor da célebre obra Children 

of the Street, numa declaração 

enviada à editora Ethale Pu-

blishing. 

O “Hambúrguer que matou Jor-

ge” será depois distribuído pelas 

livrarias de Maputo a partir de 

20 de Julho e, no início de Agos-

to, chega às outras cidades e vilas 

do país. A nível internacional, o 

‘Hambúrguer’ moçambicano será 

apresentado na sua versão Ingle-

sa, pela editora Bahati Books, no 

Reino Unido e nos Estados Uni-

dos da América. 

A Ethale Publishing Lda. foi 

criada no fim do ano de 2016 em 

Maputo pelo jornalista britânico 

Alex Macbeth, formado em Li-

teratura Africana com especiali-

dade em Swahili e o editor mo-

çambicano, Jessemusse Cacinda, 

formado em Filosofia e História. 

O projecto emergiu de reuniões 

entre a gerência do Festival Fim 

do Caminho, com o objectivo de 

levar a literatura moçambicana 

a uma audiência mais ampla ao 

traduzir a literatura africana para 

a língua portuguesa. 

A.S

Capa do livro

Guitarista Ray Phiri
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Josina Machel Corre Risco De Dormir Debaixo 
Da Ponte Por Causa De Dívidas Na RSA
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Aquando da inauguração do novo edifício do Banco de Moçam-

bique ouvimos uma conversa trocada no seio dos homens da co-

municação social que testemunhavam o evento, que envolvia a 

ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Klemens.

Contam que, quando Letícia Klemens chegou ao local do evento, sau-

dou as individualidades ligadas ao partido no poder (Frelimo) e, quando 

chegou a vez de saudar o líder da bancada do MDM na Assembleia da 

República, Lutero Simango, simplesmente não o fez. Passou por Lute-

ro Simango e foi cumprimentar Sérgio Viera e Eneas Comiche, outros 

membros do partidão.

Foi uma situação embaraçosa para quem a testemunhou. Daí que inicia-

ram os questionamentos sobre o mau comportamento. Sabemos que uma 

saudação não tem cores partidárias. Tem de deixar de ter essas atitudes 

que não são saudáveis em termos de relações interpessoais. Foi por isso 

que Lutero Simango ficou com este semblante de agastamento. Por sua 

vez, Eneas Comiche tece algum comentário face ao comportamento triste 

a Sérgio Viera que desvia o olhar para o local onde se encontrava Letícia 

Klemens.

O que motiva um dirigente a agir dessa forma desagradável? Será que 

os dirigentes do país têm receio de serem conotados como tendo algu-

ma simpatia com os membros da oposição? A boa educação não abre 

espaço para estes comportamentos. O nepotismo ainda prevalece no seio 

da nossa sociedade e quando é manifestado por altos dirigentes do país 

perdemos referências de boas maneiras.

Quem não teve receio de saudar Lutero Simango foi o Presidente da Re-

pública, Filipe Nyusi, como forma de contornar a atitude negativa presen-

ciada naquele evento. Como Filipe Nyusi não tem de engraxar a ninguém, 

não teve reservas para saudar um adversário político.

Os comentários não pararam por aí. Foram muitos que julgaram pela ne-

gativa o comportamento da ministra da Energia. É preciso ter a mente 

mais aberta para lidar com essas situações. A tolerância política aqui é 

chamada. Desta vez, foi o PCA do Standard Bank, Tomaz Salomão, que 

demonstrou o seu descontentamento ao Ministro dos Negócios Estran-

geiros, Oldemiro Baloi, que exprime anuência. 

Rostos de indignação sobre o sucedido foram patentes no local. Reparem 

como o PCA do Moza, Prakash Ratilal, fixa o olhar como demonstração 

da sua revolta. O mesmo faz o antigo Governador do Banco de Moçam-

bique, Ernesto Gove. 

Outros dirigentes tentaram disfarçar a sua repulsa. Foi o que aconteceu 

com PCA da LAM, Pinto de Abreu, e o vice-Governador do Banco de 

Moçambique, Victor Gomes, que disfarça com um simples sorriso.

Esperamos que atitudes do género não voltem a acontecer no seio dos 

nossos dirigentes. O respeito pelo outro deve ser normal na nossa so-

ciedade. Boa educação e bons modos vão tornar os moçambicanos seres 

melhores. Tudo isso em prol do desenvolvimento do país.  

Chefe é sempre chefe
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Diz-se.
.. Diz-se

Moçambique ainda não 
conseguiu acordos vin-
culativos para a venda 
de todo o Gás Natural 

Liquefeito (GNL) que vai produzir 

por ano, mas a decisão do Qatar de 

colocar no mercado 100 milhões de 

toneladas anuais poderá ameaçar se-

riamente a viabilidade do gás natural 

moçambicano, considera uma análise 

do portal de notícias Zitamar.
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Gás do Qatar poder ser uma ameaça 
para Moçambique
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Em voz baixa

Educação cívica eleitoral que a CNE de Angola leva a cabo na província da Lunda Norte
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A 
Texto Editores e a As-
sociação dos Médicos 
Escritores e Artistas de 
Moçambique (AME-

AM) publicaram recentemente o 
livro do Prof. Hélder Martins in-
titulado Casa dos Estudantes do 
Império, Subsídios para a Histó-
ria do seu período mais decisivo 
(1953 a 19619).

Hélder Martins concentra a sua 

análise no período 1953-1961, 

que ele considera o período mais 

decisivo da vida da CEI e que ele 

viveu intensamente e onde teve 

uma participação activa. Porém, 

também se refere a alguns an-

tecedentes deste período. A sua 

análise limita-se à Sede, pois 

foi aí a sua vivência. Este livro é 

um testemunho das suas memó-

rias daquilo em que participou, 

mas também confrontou as suas 

memórias com as de outros, que 

também participaram na vida da 

CEI. Também fez uma intensa 

pesquisa bibliográfica. Este livro 

é o resultado de tudo isso.

Sempre apoiado no rigor dos fac-

tos históricos, o autor desmistifi-

ca alguns mitos que se criaram à 

volta da CEI. “Aspecto inovador 

nessas análises feitas foi confron-

tar alguns mitos que davam uma 

ideia de geração fantástica, que se 

entregou à luta e são quase heróis. 

E que saíram como dirigentes da 

luta de libertação dos seus países. 

Isso foi resultado do saudosismo 

e emoção do momento. Mito é 

perigoso porque a juventude tem 

outros desafios. Em Moçambique 

temos os desafios da corrupção, 

nepotismo. Não vou falar das 

dívidas ocultas. Estamos num 

sistema que beneficia alguns. A 

exclusão social é vista na maioria 

dos moçambicanos. O mito pe-

rigoso deve ser desencorajado e 

combatido. A juventude tem de 

fazer algo para combater os pro-

blemas actuais. É preciso desfazer 

este mito. 

O autor analisa também a influ-

ência da CEI na luta de liberta-

ção de cada uma das ex-colónias 

portuguesas e conclui que foi em 

Moçambique que a influência da 

CEI, como escola de nacionalis-

mo africano e de consolidação 

da consciência anticolonial, foi 

“Mito é perigoso porque a 
juventude tem outros desafios”

menos intensa. “Havia pessoas na 

Casa que não queriam saber de 

política. Tínhamos carácter hu-

mano. Não éramos heróis. Essa 

ideia alfobre do colonialismo 

africano aparece em muitos docu-

mentos de que na Casa nasceram 

os dirigentes africanos. E que se 

não houvesse a casa do Império 

não haveria luta pela indepen-

dência. Moçambique é o país 

com menos influência na Casa do 

Império. Houve em Angola. Faço 

análise de cada país como nin-

guém fez. O livro tem 260 pági-

nas. E ninguém escreveu sobre a 

Casa dos Estudantes do Império 

com essas páginas em termos de 

quantidade. Mesmo as teses. So-

bre a qualidade as pessoas dirão”, 

encaracola Hélder Martins.

Neste livro, o autor utilizou as 

suas memórias de activista da 

CEI (Casa do Estudante do 

Império), mas sobretudo fez um 

importante trabalho de pesquisa 

histórica, o que lhe permitiu do-

cumentar o seu texto com muitas 

fotos e digitações de documentos, 

nomeadamente, com as digita-

lizações do Diário do Governo 

com as decisões administrativas 

sobre a CEI. “A história constrói-

-se com factos e depois a sua in-

terpretação não pode fugir a esses 

factos. Quando a PIDE fechou a 

Casa levou todos os documentos 

e não aparecem. Devem estar na 

Torre do Tombo. Houve duas te-

ses de doutoramento sobre a Casa 

na Itália e Portugal e trabalhos de 

jornalismo investigativo. O erro é 

que todos eles não foram consul-

tar o Diários do Governo”, apon-

ta Hélder Martins.

O Prof. Hélder Martins reve-

la neste livro a verdadeira data e 

circunstâncias da criação da CEI, 

bem como descreve a complica-

da luta para pôr fim à Primeira 

Comissão Administrativa. O au-

tor também põe em evidencia, 

com grande detalhe, o trabalho 

realizado pelas cinco direcções 

democraticamente eleitas pelos 

estudantes, entre Fevereiro de 

1957 e Dezembro de 1960. A sua 

aturada pesquisa histórica permi-

tiu-lhe afirmar que nunca houve 

nenhuma decisão administrati-

va a legalizar o encerramento da 

CEI. “Salazar deu ordem à PIDE 

para ir lá e que os ministros lega-

lizariam as decisões.  Não há uma 

decisão administrativa nem antes 

e depois sobre o encerramento. O 

estado fascista era bastante buro-

crata para dar legalidade. Nunca 

foi legalizado o encerramento da 

Casa dos Estudantes do Impé-

rio. O Prof. Dr. Fernando Vaz é 

o único Presidente da comissão 

administrativa ainda vivo”, acres-

centa.

No prefácio do livro, o Prof. Dr. 

Fernando Vaz escreve: “este li-

vro de memórias é o testemunho 

duma etapa histórica da vida de 

muitos estudantes, que das Coló-

nias vinham para Portugal fazer 

os estudos superiores”.

“O Dr. Hélder Martins foi um 

aluno distinto e desenvolveu 

grande actividade política e as-

sociativa. Nesta obra não deixou 

ficar os seus créditos em mãos 

alheias!”.

“Para a elaboração deste livro, 

o Dr. Hélder Martins recolheu 

contribuições de muitos colegas 

nossos, contemporâneos, pesqui-

zou exaustivamente tudo o que se 

escreveu sobre a CEI, o que per-

mitiu grande rigor histórico em 

todas as descrições que faz e, so-

bretudo, nas datas dos principais 

acontecimentos”, grafa Fernando 

Vaz. 

A.S
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Teve lugar, entre 26 de Junho 

a 03 de Julho, a quinta edi-

ção do Gazprom Football 

For Friendship (F4F), em 

São Petersburgo, na Rússia, even-

to que decorreu à margem da Taça 

das Confederações.

O encontro contou com a presença 

de mais de mil convidados de 64 

países dos cinco continentes, in-

cluindo jornalistas dos principais 

meios de comunicação internacio-

nais, estrelas do futebol, campeões 

olímpicos e para-olímpicos. 

Os países africanos participaram 

pela primeira vez e Moçambique 

fez-se presente através da Acade-

mia Brilho do Sol Íris.

O projecto visa desenvolver o fu-

tebol juvenil e promover o respeito 

pelas diferentes culturas e etnias de 

todo o mundo. Os principais valo-

res promovidos pelos participan-

tes do projecto incluem amizade, 

igualdade, justiça, saúde, paz, devo-

ção, vitória, tradições e honra.

Pretende-se ainda que esta inicia-

tiva sirva para que os participantes 

possam conhecer e compreender 

as diferenças de outras culturas do 

mundo, criando assim um mundo 

melhor e livre de racismo, basean-

do-se na gíria popular “de peque-

nino é que se torce o pepino”. Os 

petizes participaram não só em 

treinos de futebol, mas também 

fizeram oficinas de pintura e ex-

cursões, visitando os monumentos 

históricos da daquela cidade.

Tradicionalmente, todos os jovens 

participantes do programa formam 

novos grupos de amizade, onde in-

teragem entre nações. E este ano, 

eles tiveram oportunidade de apoiar 

as equipas nacionais do Chile e da 

Alemanha durante a Final da Copa 

das Confederações da FIFA, que se 

realizou no dia 2 de Julho no novo 

Estádio de São Petersburgo.

Falando na ocasião, Victor Zubkov, 

Presidente do Conselho de Admi-

nistração da Gazprom, destacou a 

importância de se promover o fu-

tebol para jovens como forma de 

cultivar o amor ao futebol e quebrar 

barreiras culturais.

“Lançamos um projecto em que 

os jovens jogadores de futebol são 

figuras-chave e esta iniciativa tem 

sido apoiada por muitos despor-

tistas, media e organizações da 

sociedade civil. Este ano, vimos 

um número recorde de 64 países 

participantes. Dando a oportuni-

dade das crianças de todo o mundo 

demonstrarem o seu compromisso 

com as ideias de paz, igualdade e 

torná-las verdadeiras embaixadoras 

do futebol pela amizade”, disse.

“Estamos felizes em apoiar esta 

iniciativa única do nosso parceiro 

FIFA Gazprom. O fórum é um 

exemplo perfeito de como o fute-

bol pode ser usado para abrir portas 

para meninas e meninos de todas 

as origens, uma missão que o FIFA 

5ª Edição da Gazprom Football For Friendship

Moçambique colhe 
experiências positivas

apoia activamente”, considerou 

Fatma Samoura, Secretária-Geral 

da FIFA.

Por sua vez, o responsável da dele-

gação moçambicana, Danito Pri-

meiro, mostrou-se satisfeito por 

Moçambique ter participado no 

evento e fez uma avaliação positiva 

da prestação do país na temporada.

“Participamos pela primeira vez e 

com pouca experiência neste pro-

jecto e nós tínhamos que colher 

experiências dos outros países e 

conseguimos”, referiu, tendo acres-

centado: “nas próximas oportuni-

dades poderemos fazer o melhor 

e trazer ainda mais condimentos 

para merecer a confiança da orga-

nização”.

A 
Odebrecht introduziu, re-

centemente, a nova Política 

de Conformidade e Gover-

nação, que deverá ser seguida 

por todas as empresas que compõem 

o grupo, incluindo a Odebrecht Mo-

çambique. 

O anúncio desta política foi feito pela 

directora de Compliance da Hol-

ding do Grupo Odebrecht S.A, Olga 

Pontes, que referiu na ocasião que a 

mesma tem por objectivo responder 

às exigências da sociedade por uma 

actuação com ética e transparência 

nos negócios. 

“A implementação da nova Política 

de Conformidade e Governação na 

Odebrecht obedece a uma vontade 

da empresa. Esta política segue as 

melhores práticas do mercado, sobre 

a conformidade, sendo por isso uma 

estratégia de negócios”, acrescentou. 

Ainda de acordo com Olga Pontes, 

esta política, que se resume em 10 

Odebrecht introduz nova Política 
de Conformidade e Governação

pontos, é de cumprimento obrigató-

rio para as empresas de capital aberto 

(empresas listadas nas bolsas de valo-

res), bem como ao Grupo Odebrecht.  

A aplicação desta nova Política de 

Conformidade e Governação custou 

aos cofres da Odebrecht, só em 2015, 

cerca de 3.5 milhões de dólares norte-

-americanos, criando, ao mesmo tem-

po, 30 postos de trabalho. 

No entanto, ressalvou a directora, os 

custos são crescentes a cada ano, esti-

mando-se que, até Dezembro de 2017 

por exemplo, a política custe perto de 

20 milhões de dólares e que o sector 

de conformidade empregue 60 pro-

fissionais dedicados exclusivamente a 

verificar a conformidade dos negócios 

estabelecidos pela organização.

Refira-se que a implementação desta 

política faz parte do plano da Ode-

brecht para recuperar a sua imagem 

no mundo dos negócios, sendo que a 

meta definida, para os próximos qua-

tro anos, é de retornar ao patamar de 

65 pontos, numa escala de zero a 100.
O plano consiste em quatros momen-
tos, sendo que o primeiro foi deno-
minado “O Direito de Ser Ouvido”, 
que inclui o reforço aos princípios de 
transparência e a mobilização de seu 
público interno para defender a ac-
tuação da empresa; o segundo que é 
“O Direito de Existir”, marcado pelo 
aumento da comunicação da empre-
sa com o público externo; o terceiro 
designado por “Rebranding”, que é o 
reposicionamento da marca e apre-
sentação de uma nova Odebrecht à 
sociedade e, por fim, “O Direito de 
Conviver”, que sustenta a vontade da 
empresa de destacar a importância da 
sua actuação, abraçando por isso as 
causas sociais. 
“Estamos certos de que, ao imple-
mentar estas medidas na prática, ao 
longo do tempo e de forma consis-
tente, a sociedade poderá atestar a 
nossa evolução dentro dos princípios 
de ética, integridade e transparência”, 

concluiu Olga Pontes. 
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Por via do despacho do Governador do Banco de Moçam-
bique de 11 de Novembro de 2016, publicado no Boletim 
da República (I Série – Número 149) em 14 de Dezembro de 
2016, foi revogada a autorização para o exercício da activida-
de conferida ao Nosso Banco, SA (doravante “Nosso Banco”) 
e ordenada a sua dissolução e liquidação.
Na sequência, a Comissão Liquidatária do Nosso Banco (a 
seguir, “Comissão Liquidatária”), constituída nos termos do ar-
tigo 10º da Lei nº. 30/2007 de 18 de Dezembro, em execução da 
competência que lhe assiste na promoção e direcção do pro-
cesso de liquidação do Nosso Banco, pretende alienar, atra-
vés de venda directa, a carteira de crédito detida pelo Nosso 
Banco (doravante “Carteira de crédito”) a outras instituições 

Neste contexto, a Comissão Liquidatária vem por este meio 
convidar os interessados (doravante “Candidatos”) a apre-
sentar uma proposta para a compra da Carteira de crédito, 
de acordo com os Termos de Referência que poderão ser ad-
quiridos, ao preço de 1.000,00 MZN (mil Meticais), na sede 
do Nosso Banco, sita na Av. 24 de Julho, nº. 3549, 4º Andar – 
Maputo.
 Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço aci-
ma indicado.

Maputo, 12 de Julho de 2017
A Comissão Liquidatária

Anúncio

 Venda da Carteira de Crédito

Sociedade em Liquidação
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