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44ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA  - 1.250.000,00MT
SÁBADO, ANDA A RODA AS 12:00HORAS

EXTRACÇÃO ABERTA AO PÚBLICO

TOTOBOLA:  PREVISÃO DO 1º PRÉMIO: 163.101,40MT

JOKER:  VALOR DO 1º PRÉMIO  - 250.000,00MT

Boa Sorte a Todos

TOTOLOTO:  PREVISÃO DO JACKPOTE DO 1ºPRÉMIO: 365.291,99MT

SALA DE EXTRACÇÃO RUA TIMOR LESTE, Nº54
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O 
XI Congresso da Freli-
mo resultou num “golpe 
maconde”, que reforçou o 
poder de Filipe Nyusi na 

presidência do partido no poder 

e na chefia do Estado, considera a 

publicação britânica especializada 

em assuntos africanos Africa Con-

fidential (AC).

Para o AC, Armando Guebuza e a 

sua ala foram os maiores derrotados 

da reunião magna da Frelimo, rea-

lizada de 26 de Setembro a 01 de 

Outubro, porque o antigo chefe de 

Estado viu os seus seguidores remo-

vidos de posições-chave na Frelimo.

“A facção maconde ganhou ainda 

mais terreno durante o congresso, 

com o antigo ministro da Defesa e 

herói da guerra de libertação, Al-

berto Chipande, a conseguir o gol-

pe sem precedentes de ter quatro 

membros da sua família no Comité 

Central do partido”, refere a análise. 

Além do chamado “homem do pri-

meiro tiro”, a família Chipande lo-

grou eleger para o Comité Central 

Namoto, Alberto Júnior e a nora 

Catarina Dimande, casada com o 

primogénito de Alberto Chipande. 

Alberto Chipande continua na po-

derosa Comissão Política, agora 

constituída por 19 membros, in-

cluindo o general Raimundo Pachi-

nuapa, também maconde. Ambos 

entraram para o importante órgão 

da Frelimo através da lista da con-

tinuidade.

Este ano, assinala o AC, Filipe Nyu-

si tinha nomeado para director do 

Serviço de Informação e Segurança 

do Estado o temível maconde Lagos 

Henriques Lidimo, entretanto subs-

tituído esta semana por Júlio Jane. 

Até à sua indicação, Jane exercia as 

funções de comandante geral da Po-

lícia da República de Moçambique.  

Nyusi já contava no seu círculo de 

poder com o influente Atanásio Sal-

vador Mtumuke, também maconde, 

como ministro da Defesa, no âmbi-

to de uma arquitectura que debili-

tou a esfera do poder de Armando 

Guebuza.

O AC assinala que uma outra figura 

influente do círculo maconde é Rai-

mundo Diomba (considerado em 

certos círculos como um maconde 

moderado), que tirou o “guebuzista” 

José Pacheco do posto de chefe da 

Comissão de Verificação.

José Pacheco, adversário de Filipe 

Nyusi nas eleições internas para 

candidato da Frelimo, em 2014, 

também perdeu o lugar na Comis-

são Política, tal como o ex-primei-

ro-ministro Alberto Vaquina, que 

também concorreu pelo bilhete do 

partido no poder às presidenciais de 

2014. 

O AC entende que Filipe Nyusi foi 

ao congresso com o trunfo de ter 

conseguido persuadir o líder da Re-

namo, Afonso Dhlakama, a declarar 

uma trégua frágil, mas por tempo 

indeterminado, e conta agora com 

uma Comissão Política mais leal e 

com mentes mais notáveis e repu-

tadas do que as que acompanhavam 

Armando Guebuza. 

A nova Comissão Política inclui 

o respeitado economista e antigo 

ministro das Finanças Tomaz Sa-

lomão, bem como Aires Ali e Ma-

nuel Tomé. Os três foram figuras 

influentes durante a governação de 

Joaquim Chissano e não fazem par-

te do chamado campo de Guebuza. 

O que pode sugerir o peso que o 

antigo Chefe de Estado teve nestas 

nomeações e na condução do pro-

cesso eleitoral, afirmando perante 

Guebuza que Nyusi merecia ir a um 

terceiro mandato (situação recusada 

anteriormente a Guebuza pela cú-

pula da Frelimo).

Os outros novos membros da Co-

missão Política são leais a Filipe 

Nyusi: a deputada Ana Rita Sithole, 

o actual primeiro-ministro, Carlos 

Agostinho do Rosário, o ministro 

do Interior, Basílio Monteiro, e a 

vice-ministra dos Negócios Estran-

geiros e Cooperação, Nyeleti Mon-

dlane. 

Entre os membros reeleitos para o 

órgão, Alcinda Abreu trocou publi-

camente de aliança a favor de Filipe 

Nyusi, quando apelou a Armando 

Guebuza para deixar a presidência 

do partido em Março de 2015. 

Os “pesos-pesados” Eneias Comi-

che e Eduardo Mulémbwe distan-

ciaram-se, ambos, de Guebuza há 

bastante tempo, tal como Conceita 

Sortane, ministra da Educação. 

Citando fontes da Frelimo, o AC 

diz que o congresso da Matola tam-

bém marcou o desaparecimento de 

cena do ex-secretário-geral, Filipe 

Paúnde, leal a Guebuza.

Nesse contexto, os apoiantes de Ar-

mando Guebuza serão apenas três: 

Verónica Macamo, presidente da 

Assembleia da República, Margari-

da Talapa, chefe da bancada da Fre-

limo e Sérgio Pantie, que, de acordo 

com o AC,  era de facto uma espécie 

de vice-presidente da Frelimo no 

tempo de Armando Guebuza.

Uma machadada ao 
“guebuzismo”
O AC encara a eleição de Roque 

Silva para Secretário Geral da Fre-

limo, como uma machada ao “gue-

buzismo”, notando que a designação 

acabou com a ambição do “guebu-

zista” Edson Macuácua, em ocupar 

o cargo.

A análise recorda que Edson Ma-

cuácua revezou-se pelo cargo, dis-

seminando um meticuloso currículo 

de 11 páginas, que alardeava o seu 

trajecto académico desde os tempos 

da escola primária.

Edson Macuácua terá sido obrigado 

pelo partido a retirar-se da corrida, 

para deixar Roque Silva livre e solto 

para o cargo. Macuácua, tido como 

o pai espiritual dos famigerados 

G40, um grupo criado para glorifi-

car Guebuza e diabolizar a oposição, 

não conseguiu ser secretário-geral 

nem entrar para a Comissão Polí-

tica.

Enquanto a nova composição da 

Comissão Política foi recebida com 

alívio em vários círculos por ter li-

quidado o peso de Armando Gue-

buza, a designação de Roque Silva 

foi recebida com alguma crítica.

Roque Silva era primeiro-secretário 

da província de Gaza quando a opo-

sição foi tratada com brutalidade 

durante a campanha para as eleições 

gerais de 2014.

Mas muitos analistas ilibam o novo 

secretário-geral desses aconteci-

mentos. “Gaza foi sempre extrema-

mente hostil em à oposição”, defen-

dem.

Há quem, diz o AC, considera a in-

dicação de Roque Silva uma tentati-

va de Filipe Nyusi de ter um número 

dois da Frelimo sem grande carisma 

e que não possa fazer sombra ao lí-

der.

Outros vêem a indicação de Roque 

Silva como uma flagrante contradi-

ção com os apelos de Filipe Nyusi 

para uma Frelimo mais tolerante 

com a oposição.

Também provocou calafrios a en-

trada de Fernanda Moçambique 

Tonela, na Comissão de Verificação. 

Em 2014, Fernanda Moçambique 

Tonela foi encontrada com bole-

tins de voto já preenchidos a favor 

da Frelimo nas eleições municipais 

no distrito de Gurué, província da 

Zambézia, tendo sido momenta-

neamente detida.

Reforçando a ideia de que o con-

gresso da Matola foi um triunfo 

para Filipe Nyusi, o AC lembra que 

o actual chefe de Estado chega ao 

poder em circunstâncias extrema-

mente adversas.

“Não tem sido uma viagem fácil 

para o Presidente Filipe Nyusi, uma 

figura que não inspira a mesma leal-

dade pessoal como o seu antecessor, 

o temível Armando Guebuza”, lê-se 

no documento.

Primeiro Presidente moçambicano 

sem um passado de herói da luta de 

libertação nacional, Filipe Nyusi não 

tinha a mesma base de apoio forte. 

Com Armando Guebuza sem von-

tade de ceder poder e a braços com 

um país em conflito, os primeiros 

dias de Filipe Nyusi tinham o país 

engalfinhado em duas frentes. 

O actual chefe de Estado viu a sua 

margem de manobra ainda mais 

fragilizada com a descoberta de 

mais de dois biliões de dólares de 

dívida ilicitamente contraída pelo 

Governo de Guebuza.

Nas vésperas do último congres-

so, havia até dúvidas de que Filipe 

Nyusi conseguiria ser novamente 

candidato da Frelimo nas eleições 

gerais de 2019.

Congresso da Frelimo foi um golpe maconde 

A 
quinta secção criminal 

do Tribunal Judicial da 

Província de Maputo, 

iniciou, nesta quarta-

-feira, nas instalações do Esta-

belecimento Penitenciário Pre-

ventivo de Maputo, ex-Cadeia 

Civil, o julgamento da ré Edith 

Antónia d`Compta da Câmara 

Cylindo, uma das indiciadas no 

assassinato do Procurador Mar-

celino Vilanculos, ocorrido no 

dia 11 de Abril de 2016.

Ao contrário de outros julga-

mentos, as instituições de admi-

nistração da justiça em conexão 

com os serviços penitenciários, 

impediram o acesso da impren-

sa à sala de audiências.

Edith Cylindo é julgada em 

processo autónomo, já que o 

seu envolvimento no crime foi 

descoberto depois da acusação do 

processo principal onde estão arro-

lados três arguidos mormente: José 

Ali Coutinho (falecido), Amad 

António Mabunda e Abdul Afon-

so Tembe.

De acordo com a investigação, Edi-

th Cylindo seguiu, durante quatro 

dias, a viatura do Procurador Vilan-

culos, na sua rotina de casa ao ser-

viço e vice-versa. Acusada no pro-

cesso autónomo número 2/2017/5, 

Edith Cylindo foi contactada pelo 

finado có-reu José Aly Coutinho 

para ajudar os executores do crime 

(Amad António Mabunda e Abdul 

Afonso Tembe) a identificar a vi-

tima. Segundo a investigação, pelo 

trabalho, Edith Cylindo recebeu, 

do finado José Coutinho, cerca de 

500 mil meticais. Foi a troco desse 

valor que, fazendo-se transportar 

numa viatura de marca Toyota 

Runx, cor vermelha, a indiciada 

seguiu e fotografou o magistra-

do. As imagens foram entregues 

ao finado José Coutinho que, 

por sua vez, passou ao grupo 

que executou o crime na noite 

de 11 de Abril do ano passado.

O julgamento do processo au-

tónomo número 2/2017/5 é 

atípico na história do direito 

processual penal moçambicano 

na medida em que, é um dos 

primeiros, a realizar-se antes do 

processo principal, aberto em 

Abril de 2016.

O processo principal, por sinal, 

que podia esclarecer os contor-

nos e as motivações do assassi-

nato do magistrado, teve vários 

contra-tempos, muitas delas a 

roçarem sabotagem.  (Redacção)

Assassinato do procurador 
Vilanculos em julgamento

Filipe Nyusi, Presidente da República e da Frelimo, com Alberto Chipande, que ganhou mais força no XI Congresso do partido 
governamental



TEMA DA SEMANA 3Savana 27-10-2017 TEMA DA SEMANATEMA DA SEMANATEMA DA SEMANA

amasa T  radevine vrarT 

desfrute de um bom vinho 
e boa companhia

Polana Serena Hotel
27 e 28 de Outubro
das 17h às 22h

Apenas nove meses após 

ser nomeado director-

-geral do Serviço de In-

formação e Segurança 

do Estado (SISE), Lagos Lidimo 

cedeu lugar a Júlio dos Santos 

Jane, uma figura cinzenta vinda 

da hierarquia militar, que ocupa-

va o posto de Comandante-geral 

da Polícia da República de Mo-

çambique (PRM) desde Março 

de 2016.

A mudança no topo da hierarquia 

da “secreta” moçambicana foi 

anunciada terça-feira em comu-

nicado distribuído pela Presidên-

cia da República, 24 horas após 

o funeral do General Weng San, 

o comandante adjunto da polícia 

moçambicana 

O novo homem-forte do SISE, 

natural de Manica, é uma figura 

quase desconhecida do público, 

uma vez que não é dado a apa-

rições na comunicação social, 

contrastando com o estilo es-

pampanante e controverso do seu 

antecessor no Comando-geral 

da PRM, Jorge Khalau. Ao que 

o SAVANA apurou, de fontes 

geralmente bem informadas, a 

indicação de Jane, que estará já a 

provocar um mal-estar na secre-

ta, foi decidida, esta terça-feira, 

numa reunião em casa de Alberto 

Chipande, onde participou o “nú-

cleo duro maconde”, que agora 

controla os destinos do país. Em 

cima da mesa, estava também 

o nome do antigo comandante 

das Força de Intervenção Rápida 

(FIR), Zacarias Cossa, mas foi 

imediatamente posto de lado sem 

grandes discussões. 

Jane, depois do período contur-

bado de Khalau, devolveu notória 

estabilidade à hierarquia policial e 

fez diminuir alguns dos índices de 

crime violento, nomeadamente os 

raptos que, sempre se acreditou, 

tinham também uma envolvente 

policial. 

Weng, o seu adjunto, pouco de-

pois da sua nomeação em Agosto 

de 2015, caiu doente, mas teve 

uma notável carreira policial, so-

bretudo na sua implacável deter-

minação em lutar contra o crime 

violento na cidade de Maputo.

Como de costume, nas remo-

delações governamentais em 

Moçambique, não são evocadas 

as razões das mudanças, sendo 

efectuadas a título da seca figura 

de exoneração, que juridicamente 

dispensa qualquer fundamenta-

ção. Ao que apurámos, Lidimo 

foi afastado por se encontrar “gra-

vemente doente”, encontrando-se 

a recuperar na cidade de Pemba, 

capital de Cabo Delgado.   

Lidimo ganhou a reputação de 

temível no exército moçambica-

no, sendo associado a operações 

que terão culminado com abusos 

dos direitos humanos, quando as 

ex-Forças Populares de Liberta-

ção de Moçambique (FPLM), 

exército dirigido pela Frelimo, na 

altura partido único, combatiam a 

guerrilha da Renamo, hoje prin-

cipal partido da oposição. 

A remodelação no topo do SISE 

acontece numa altura em que a 

sua actuação está a ser posta em 

causa pelo facto de o Estado mo-

çambicano ter sido incapaz de 

evitar a eclosão de ataques a al-

vos da polícia de um grupo que 

reivindica inspiração islamita,  na 

área de Mocímboa da Praia.

A reputação do SISE encontra-

-se severamente manchada, desde 

que veio a público que o grosso 

dos mais de dois biliões de dóla-

res de dívidas ilicitamente avali-

zada pela administração Guebuza 

foram canalizados a instituições 

participadas por aquela institui-

ção para a constituição de empre-

sas ligadas à segurança marítima 

e pesca. As dívidas foram consti-

tuídas no mandato de Gregório 

Leão na chefia da “secreta”.

Entre as acções desenvolvidas por 

Lidimo no seu curto mandato, re-

latam fontes da “secreta”, conta-se 

o cerco a Guebuza e seus apani-

guados no topo da hierarquia do 

partido Frelimo antes do Con-

gresso de Setembro.

Para além dos incidentes de Mo-

címboa da Praia onde o serviço 

de informações do Estado deve-

ria ter desempenhado um papel 

preventivo, a polícia demonstrou 

falta de capacidade operacional 

neste incidente e noutros repor-

tados anteriormente na província 

de Nampula e no Niassa. Num 

relatório feito sobre a resposta aos 

ataques de Mocímboa, é referido 

que o comando policial em Mue-

da, teve de mobilizar meios civis, 

pois na hora de actuarem, falta-

ram inicialmente meios de trans-

porte e combustível. Também a 

falta de prontidão nos postos ori-

ginou que estes fossem facilmen-

te saqueados dos meios de fogo e 

munições ali existentes.

Em paralelo com as mexidas na 

“secreta” e na polícia, Filipe Nyusi 

exonerou igualmente o Chefe do 

Estado Maior-General das For-

ças Armadas de Defesa de Mo-

çambique, Graça Chongo, mas, 

até ao fecho desta edição, ainda 

não tinha sido apontado o seu su-

cessor. Chongo, tal como Weng e 

Lidimo, padece de doença grave 

há vários meses. 

Também ainda não foi indica-

do o sucessor de Júlio Jane no 

Comando-geral da PRM, mas 

fala-se com alguma insistência de 

Bernardino Rafael, comandante 

da Polícia da cidade de Maputo. 

Bernardino Rafael é um macon-

de próximo de Alberto Chipan-

de, mas fez grande parte da sua 

carreira na Polícia na província de 

Gaza, sendo fluente em changa-

na.    

Graça Chongo vinha ocupando o 

posto desde 2013, indicado pelo 

chefe de Estado da altura, Ar-

mando Guebuza. 

Actualmente, o vice-chefe do 

Estado-Maior General das For-

ças Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM) é Raúl Luís 

Dique, oriundo da antiga guerri-

lha da Renamo, que antes de ser 

nomeado em Agosto do ano pas-

sado, foi promovido à patente de 

major-general.

Dique substituiu no cargo Olím-

pio Cambona, também prove-

niente da Renamo. A indicação 

de uma figura da Renamo para 

aquele cargo segue uma tradição 

iniciada na sequência do Acordo 

Geral de Paz (AG), assinado em 

Renamo, em 1992.

Observadores notam que, embora 

seja negativo que as exonerações 

não tenham sido acompanhadas 

de substituições imediatas, Filipe 

Nyusi, de uma assentada, fez me-

xidas nas três hierarquias de topo 

das Forças de Defesa e Seguran-

ça (FDS), demonstrativo que de 

facto tem agora maior controlo 

sobre estes sectores sensíveis na 

área da soberania de Estado. 

No SISE

Temível Lagos dá lugar ao cinzento Jane

Lidimo deixa o comando da secreta para Júlio Jane
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Enquanto o presidente da 
República (PR) ocupa-se 
em lições de moral con-
tra a corrupção, os agentes 

e funcionários do Estado, esses, 

estão a dizimar os cofres do Esta-

do. Cerca de 80% de arguidos, em 

284 processos intentados, só nos 

últimos três meses, pelo Gabinete 

Central de Combate à Corrupção 

(GCCC), dizem respeito a servi-

dores públicos, o que põe à prova 

o discurso presidencial, deno-

tando falta de medidas concretas 

para travar a corrupção. Contas 

do SAVANA indicam que os per-

to de 375 milhões envolvidos em 

esquemas de corrupção, de Julho a 

Setembro, representam aproxima-

damente 40% do Orçamento para 

novas admissões na função pública 

em 2018. 

Em conferência de imprensa, esta 

segunda-feira, em Maputo, o novo 

porta-voz da unidade anti corrupção, 

Cristóvão Mondlane, disse que dos 

284 processos intentados (dos quais 

187 acusados e 40 abstidos por falta 

de elementos), 54 têm que ver com o 

crime de peculato, ou seja, desvio de 

fundos.

Em conexão com os casos, que envol-

veram perto de 375 milhões de Me-

ticais, há 22 detidos, dos quais 18 em 

flagrante delito e os restantes a partir 

de promoções do GCCC.

Cerca 80% dos arguidos são funcio-

nários e agentes do Estado, uma clara 

afronta ao discurso presidencial de 

tolerância zero contra a corrupção, 

que Filipe Nyusi chegou a considerá-

-la como o mais urgente e vital de 

todos os desafios.

Aliás, de acordo com o porta-voz 

do GCCC, o quadro é preocupante 

porque mostra, claramente, que ser-

vidores públicos continuam a violar 

os seus deveres funcionais.

Destacou os crimes de peculato, ano-

tando que, não obstante apresenta-

rem um número menor, 54 processos, 

são aqueles que criam maior preocu-

pação ao GCCC, justamente, por en-

volverem dinheiros do Estado.

“Trata-se de dinheiros do Estado 

que são entregues a alguns servidores 

públicos para a sua administração e 

gestão, e eles, infelizmente, dão um 

destino indevido”, deplorou Cristó-

vão Mondlane.

Para aquele procurador, os dinhei-

ros do Estado devem ser respeitados 

porque provêm da contribuição do 

cidadão.

Mondlane explicou que, regra geral, 

funcionários afectos aos Departa-

mentos das Finanças criam empresas 

fantasmas ou recorrem a empresas de 

seus familiares que, sem reunir re-

quisitos, ganham concursos públicos 

e, mesmo sem prestar tarefas plau-

síveis ao Estado, conseguem retirar 

dinheiro. Apontou a subfacturação 

como outro modus operandi que tem 

sido frequentemente usado. Mas as 

formas para tirar dinheiro na função 

pública não param por aí. 

“Outra maneira de saída dos dinhei-

ros dos cofres do Estado é através 

de remunerações indevidas. Temos 

ainda problemas nas instituições pú-

Corrupção desmente sua excelência presidente

blicas, em que alguns responsáveis, 

mesmo sem ter o direito de algumas 

regalias, se auto atribuem regalias, 

tirando assim dinheiros do aparelho 

do Estado” referiu o procurador, ga-

rantindo que o GCCC continuará a 

se bater contra a corrupção.

Sobre os nomes envolvidos, particu-

larmente dos 54 relacionados ao cri-

me de peculato na função pública, o 

porta-voz disse que, não obstante te-

rem sido acusados e até remetidos ao 

Tribunal, os processos em instrução 

preparatória ainda estão numa fase 

secreta e por isso não é ético adiantar 

nomes.

Entretanto, cálculos do SAVANA 

indicam que os perto de 375 milhões 

de Meticais envolvidos em esquemas 

de corrupção, nos últimos três meses, 

representam, por exemplo, aproxima-

damente 40% do montante para no-

vas admissões na função pública em 

2018, numa altura em que o Gover-

no queixa-se da falta de fundos para 

contratar, por exemplo, mais profes-

sores e profissionais da saúde.

Basta lembrar que na proposta de 

Orçamento do Estado para o próxi-

mo ano, que deverá ser aprovada em 

Dezembro próximo, pela Assembleia 

da República (AR), o Governo pro-

põe-se a aplicar 999 milhões de Me-

ticais para novas admissões que, ao 

todo, irão totalizar perto de sete mil 

novos ingressos, sendo que, em cada 

cinco novas vagas, três serão nas áreas 

de saúde e educação.

Na fundamentação da proposta do 

Orçamento para 2018, o executivo 

de Filipe Nyusi refere que no próxi-

mo ano haverá restrições em novas 

admissões e, para colmatar essa limi-

tação, irá apostar na mobilidade dos 

funcionários do Estado. E o dinheiro 

que devia servir para contratar pes-

soal médico e da educação, que ainda 

não cobrem as necessidades do país, 

está a voar em esquemas de corrup-

ção.

De resto, os casos de corrupção do úl-

timo trimestre mostram uma subida 

em cerca de 10% comparativamente 

com o trimestre anterior em que fo-

ram registados cerca de 260.

Analistas políticos como José Jaime 

Macuane e João Pereira, ouvidos se-

mana finda, pelo SAVANA, a pro-

pósito da ofensiva discursiva de Filipe 

Nyusi, vincaram que a corrupção não 

se combate com discursos, mas com 

acções concretas e instituições fortes.

“embraer”
Na conferência de imprensa desta 

segunda-feira, o SAVANA questio-

nou ao porta-voz do GCCC o ponto 

de situação sobre três antigos diplo-

matas acusados de envolvimento em 

esquemas de corrupção.

Foi em Março de 2016 que o GCCC, 

mesmo sem avançar nomes, acusou 

dois antigos diplomatas pela práti-

ca de crimes de peculato, abuso de 

função e pagamento de remunera-

ções indevidas de forma continuada, 

que prejudicaram o Estado em oito 

milhões de meticais, o equivalente a 

USD200 mil, ao câmbio médio de 40 

meticais.

Mas o SAVANA apurou que se trata 

de Bernardo Xerinda, antigo embai-

xador de Moçambique na Rússia, en-

tre 2003 e 2012, e ex-secretário para a 

mobilização e propaganda do partido 

Frelimo e o adido Financeiro e Ad-

ministrativo, Horácio Paulo Matola, 

que também trabalhava na embaixa-

da moçambicana na Rússia.

Na mesma ocasião, o Jornal soube 

que Amélia Sumbana, antiga embai-

xadora de Moçambique nos Estados 

Unidos da América (EUA), estava 

também sob investigação.

Um ano e sete meses depois, o 

GCCC diz que os casos ainda estão 

em investigação, mas já na fase final.

Cristóvão Mondlane informou que 

não estão detidos, mas sim são inves-

tigados em liberdade. 

Perguntamo-lo ainda sobre o caso 

“embraer”, que tem três arguidos 

indiciados de corrupção na compra 

de dois aviões da fabricante brasilei-

ra Embraer pelas Linhas Aéreas de 

Moçambique (LAM) entre 2008 e 

2010.

Também sem nomes, o porta-voz do 

GCCC disse que o caso está numa 

fase bastante avançada. O SAVANA 

Orçamento global para novas admissões em 2018

A 
juíza da terceira secção 
criminal do Tribunal 
Judicial do distrito de 
KaMfumo, Helena Ma-

tola, condenou, na manhã desta 
terça-feira, 24, a ex-directora-
-geral do Instituto de Promoção 
das Exportações (IPEX), Cecília 
Candrinho, a uma pena ligeira de 
um ano e dez meses. Contudo, a 
pena foi suspensa por dois anos. 

De acordo com o veredicto do 
Tribunal, da investigação até à 
produção de provas, ficou claro 
que Candrinho aproveitou-se do 
seu cargo para tomar decisões em 
benefício próprio e dessa forma 
prejudicar o Estado.
O Tribunal sublinhou que ficou 
provado que Candrinho praticou 
crime de abuso de confiança, ao 
celebrar contratos com empresas 
que organizavam a FACIM, sem 
concurso público e as receitas 
colectadas não eram canalizadas 
para o erário público, facto que 
defraudou o Estado em mais de 
60 milhões de meticais.    
A não canalização das receitas da 
Feira fez com que a direcção do 
IPEX recorresse aos fundos de 
venda das instalações da baixa da 
cidade para garantir a organização 
da FACIM desde 2012 a 2015.
Segundo a juíza do caso, Candri-
nho terá de devolver o valor de 60 
milhões de Mts ao Estado, num 
prazo de 24 meses, caso contrá-
rio deverá recolher à cadeia para 
cumprir a pena decretada pelo 
Tribunal.
Menos conformada com a decisão, 

a defesa da ré fala duma condenação 
injusta, na medida em que a condena-
da fez tudo nos termos da lei. Dessa 
forma, segundo Alexandre Chivale, 
advogado de defesa, a sua constituinte 
vai recorrer da sentença.

Os factos que culminaram com a con-
denação de Candrinho remontam a 
2012. Segundo o processo, em 2012, 
a então directora-geral do IPEX de-
cidiu, unilateralmente, contratar uma 
empresa para auxiliar na organização 
da feira, no distrito de Marracuene, 
província de Maputo.
Para tal, contratou uma firma de nome 
Santos & Rey – Estruturas e Eventos, 
LDA – (S&R).
Esta empresa tinha por missão prestar 
auxílio ao IPEX no melhoramento e 
alargamento das estruturas da FA-
CIM, tendo em conta o número cada 
vez mais crescente de expositores.
Os termos do contrato referiam que, 
no primeiro ano de actividades, a S&R 
ganharia 40% das receitas totais e, nos 
anos subsequentes, as receitas seriam 
repartidas pela metade.
As partes tinham acordado ainda que 
as despesas também seriam divididas 
por igual.
Porém, a realidade foi contrária do 
acordado e o IPEX arcou com todas 
as despesas, enquanto que a S&R re-
colhia os ganhos.  Uma das cláusulas 
do acordo entre o IPEX e a S&R é 
que esta última seria responsável pela 
produção do material promocional e 
de divulgação da Feira. Porém, esta 
actividade foi efectuada por uma fir-
ma denominada DDB,  cujos serviços 
foram pagos na totalidade pelo IPEX. 

No total, foram cerca de 127 mi-
lhões de Mts colectados pela com-
panhia S&R para organização das 
quatro edições da Feira.   
Sabe-se que, na mesma altura, 
Candrinho libertou sete milhões 
de meticais das contas do IPEX 
para a montagem do dum sistema 
electrónico de aquisição e contro-
lo da bilheteira. Porém, o sistema 
nunca funcionou.
No entanto, na sua defesa, Can-
drinho disse que não é verdade 
que o IPEX sempre organizou a 
Feira sozinha na medida em que, 
nos eventos daquela envergadura, 
há componentes que ultrapassam 
a capacidade da instituição, pelo 
que sempre recorre a firmas espe-
cializadas.
Argumentou ainda que não é vo-
cação do IPEX montar e decorar 
stands da FACIM. Há empresas 
especializadas nessa área e o IPEX 
sempre confiou essas actividades 
às referidas empresas.
Sublinhou que a direcção-geral 
nunca tomou decisão de forma 
unilateral. Todas as execuções 
eram materializadas depois do 
parecer favorável do Conselho de 
Administração, na altura lidera-
do por João Macaringue, actual 
director-geral do Instituto de Ce-
reais de Moçambique (ICM). No 
entanto, Macaringue não foi cha-
mado ao tribunal.
Sublinhou ainda que o parceiro 
encontrado foi a solução para a 
viabilização da FACIM, pois caso 
contrário, o país Moçambique in-
corria no risco de pagamento de 
multas a instâncias internacionais.

sabe também que se trata de Paulo 

Zucula, na altura ministro dos Trans-

portes e Comunicações, José Viegas, 

antigo PCA da LAM e Mateus Zim-

ba, antigo representante da Sasol, em 

Moçambique, este último que terá 

negociado comissões, cerca de USD 

800 mil, com a alcunha “Agente C”, 

através de uma empresa que foi bap-

tizada com o nome de Xihivele, ou 

seja, rouba-lhe a valer.

Mondlane sublinhou, contudo, que, 

não obstante haver cooperação com 

os países envolvidos, o GCCC não 

tem tido auxílio de forma linear em 

todas sete Nações. 

“Pelo menos já temos três arguidos 

constituídos”, disse, anotando que to-

dos eles são nacionais.

Sobre o desvio de 17 milhões de Me-

ticais na Migração, precisou que a an-

ti-corrupção ainda está a investigar.

Quisemos saber também se o relató-

rio Kroll, que sugeriu haver indícios 

de corrupção no dossier dívidas ocul-

tas, é do interesse ou não do GCCC, 

ao que o porta-voz respondeu que o 

processo está a ser tratado ao nível 

da Procuradoria-geral da República 

(PGR). “Então, o Gabinete não está 

ao alcance deste processo”, explicou.

Tribunal aplica pena mínima 
à ex-directora do IPEX
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Ao abrigo do Artigo Décimo 
Quinto dos Estatutos convo-
co uma Assembleia Geral Ex-
traordinária da Mediacoop 
SA, a ter lugar no dia 30 de 
Outubro de 2017, pelas 16H00, 
nas suas instalações, sitas na 
Av: Amilcar Cabral nr. 1062, 
em Maputo, com a seguinte 
agenda de trabalho:

- levantamento e discussão de 
assuntos de interesse para a 
sociedade.

CONVOCATÓRIA

Um boato, instigado por 
grupos de populares, 
baseado na história de 
“chupa-sangue”, que pro-

move a ideia de que há pessoas 
que, durante a noite, retiram san-
gue às pessoas com instrumentos 
especiais, está a atingir contor-
nos preocupantes na província 
da Zambézia, sugerindo que o 
governo perdeu o controlo do fe-
nómeno, que já provocou mortes e 
feridos em tumultos e revoltas po-
pulares e deixou infra-estruturas 
estatais danificadas.

“Realmente, a situação atingiu 
contornos preocupantes” reconhe-
ceu Miguel Caetano, porta-voz do 
comando da Polícia da Zambézia, 
sustentando que os distúrbios, 
provocados por ataques a suspeitos 
de chupa-sangue ou aos defenso-
res da prática, têm perturbado a 
ordem e tranquilidade públicas.
O SAVANA apurou que, nos 
últimos dois meses, o fenómeno 
alastrou-se quase que para todas as 
regiões da província e a Polícia dis-
parou em vários tumultos para se 
defender de um grupo de popula-
res agitados que pretendia vanda-
lizar centros de saúde, atacar equi-
pas de pulverizadores confundidos 
com os agressores “chupa-sangue”, 
e comandos distritais, geralmente, 
para libertar presos suspeitos de 
instigarem os distúrbios.

Revoltas e tumultos
Na madrugada de quinta-feira, 19, 
duas pessoas morreram em Gilé, 
atingidas supostamente de forma 
acidental pela Polícia, durante um 
distúrbio provocado por um grupo 
de populares que exigia medidas 
estatais para contornar as ameaças 
dos “chupa-sangues”.
Os insurgentes avançaram contra 
o hospital para destruir os equipa-
mentos usados para a extracção de 
sangue aos moradores e, igualmen-
te, pretendiam assaltar o comando 
da Polícia, para libertar presos acu-
sados de instigar os tumultos. 

Já no sábado, 21, um grupo de 

populares vandalizou a casa de 

um líder comunitário, depois que 

confundiram uma equipa de pul-

verização antimalárica com os ex-

traidores de sangue no organismo 

humano, no posto administrativo 

de Morrua, no recém-criado dis-

trito de Mulevala.

Com paus e catanas, o grupo foi 

exigir ao líder para os entregar 

uma equipa de técnicos de saúde, 

que se tinham apresentado na re-

gião para iniciar um trabalho de 

pulverização domiciliária, que os 

residentes entenderam como uma 

acção de pesquisa, para execução 

da extracção de sangue.

O mesmo grupo avançou contra o 

posto de saúde e, posteriormente, 

para o posto policial, que não con-

seguiu vandalizar graças à inter-

venção das autoridades.

No domingo 22, um grupo de po-

pulares ensaiou o assalto ao cen-

tro de saúde, da sede distrital de 

Mulevala, também para destruir 

os instrumentos usados por chu-

pa-sangues, e depois seguiu para 

vandalizar o comando da Polícia 

quando a corporação travou o tu-

multo com tiros.

Três crianças ficaram feridas e fo-

ram transferidas para o hospital 

provincial de Quelimane. Não há 

confirmação sobre a morte de uma 

das crianças.

“Tivemos tumultos em Mulevala e 

em Gilé e houve perdas de vidas”, 

disse Miguel Caetano, insistindo 

que o fenómeno não passa de um 

“boato” e pediu calma à população.

“Até ao momento ninguém nos 

confirma que tenha sido chupa-

-sangue, porque as informações 

que temos vindo a recolher no 

terreno, mesmo da população que 

tem pautado por estes actos, quan-

do perguntamos quem foi chu-

pado sangue, eles não conseguem 

dizer. Limitam-se a dizer que é fu-

lano de X, e a esse fulano de X na 

verdade nunca se chega, é um que 

ouviu dizer do outro e assim su-

cessivamente, nunca tivemos uma 

vítima”, contou Caetano.

A Polícia mostrou-se intrigada 

com a evolução do fenómeno, que 

insiste em tratar como boato, pois 

desde a eclosão da existência dos 

chupa-sangues na Zambézia, com 

tumultos mais notáveis desde Se-

tembro, ainda não foi encontrada 

uma vítima, cujo sangue tenha 

sido chupado.

Esta semana, na terça-feira, 24, o 

fenómeno mostrou sinais de alas-

tramento para as províncias limí-

trofes, de Nampula (em Malema) 

- com um distúrbio que provocou 

dois mortos e três feridos durante 

uma tentativa de assalto a um co-

mando da Polícia - e em Sofala – 

onde apareceu uma suposta vítima.

Só em Setembro, a Polícia da 

Zambézia deteve 21 pessoas por 

fomento do “boato” da existência 

de chupa-sangues nos distritos de 

Quelimane, a capital da Zambézia, 

Nicoadala e Derre, um fenómeno 

recorrente que tem provocado dis-

túrbios públicos naquela província.

Para controlar os distúrbios po-

pulares, o SAVANA apurou que 

foi despachado um contingente da 

Unidade de Intervenção Rápida 

(UIR) para todos os distritos da 

Zambézia, para repreender qual-

quer ataque às autoridades, apesar 

dos trabalhos de base de prevenção 

para o esclarecimento da situação. 

A história
A reeclosão dos “chupa-sangues” 

aconteceu em Milange, um dis-

trito largamente supersticioso, de-

pois que um indivíduo sobreviveu 

a um linchamento no povoado de 

Matage (Milange), depois de ser 

considerado um “chupa-sangue”, 

um boato recorrente e que voltou 

a agitar o distrito.

A vítima foi identificada por Luís 

Carlitos e foi surpreendida pela 

população quando carregava uma 

sacola com acessórios de carros 

no povoado de Matage, na loca-

lidade de Chitambo, em Milange, 

na fronteira com o Malawi, con-

fundidos com instrumentos para 

extracção de sangue no organismo 

humano.

A Força da Guarda Fronteira teve 

de intervir no tumulto, para dis-

persar populares que espancavam 

e preparavam-se para atear fogo 

contra o indivíduo suspeito de ser 

“chupa-sangue”, tendo duas pes-

soas sido atingidas por tiros, mas 

sem risco de vida.

Após o episódio, o fenómeno atra-

vessou a fronteira para o Malawi, 

onde se acredita que o sangue chu-

pado esteja a ser usado em rituais 

satânicos.

Em meados de Outubro, a Or-

ganização das Nações Unidas 

(ONU) retirou funcionários de 

dois distritos após os boatos sobre 

a existência de chupa-sangue se 

espalhar pelo sul do país.

A retirada sucedeu após a morte 

de pelo menos cinco pessoas as-

sassinadas, depois de terem sido 

acusadas de chupa-sangue e o go-

verno ordenou recolha obrigatória, 

com movimentações permitidas 

apenas das 7 às 17 horas, incluindo 

nos distritos vizinhos de Mulanje e 

Phalombe, no Malawi.

O boato, contou, consiste na exis-

tência de um indivíduo, na posse 

de tubos e mangueiras, e um tan-

que minúsculo de vidro, com uma 

ponta aguçada, que é introduzida 

no corpo humano e extrai todo o 

sangue, deixando a pessoa seca.

O “boato” da existência de indiví-

duos chupa-sangue nos distritos 

da Zambézia - o fenómeno re-

monta ao tempo colonial - voltou 

a semear um clima de inseguran-

ça, forçando as autoridades a se 

desdobrarem em campanhas para 

“corrigir a desinformação”, con-

cluiu.

Superstição e insatisfação 
social
Um sociólogo ouvido pelo SA-

VANA considera que o fenómeno 

“chupa-sangue” é um assunto pro-

fundo, que resume o recrudesci-

mento da ruptura do tecido social, 

associado a crises e desigualdades 

económicas.

“O mito é de certa forma resultado 

da insatisfação e pobreza (das po-

pulações). Falta seriedade das au-

toridades na resolução das rachas 

sociais”, precisou Boaventura Bos-

co, para quem é perigoso deixar o 

mito se enraizar nas comunidades 

e se alastrar para outras zonas e 

atrair as camadas mais jovens.

O académico disse que as autori-

dades precisam fazer um trabalho 

a fundo, e assegurar que os direitos 

fundamentais dos cidadãos, plas-

mados na Constituição, sejam res-

peitados na sociedade, e combater 

severamente a corrupção, que por 

vezes encobre os mandantes do 

vampirismo, daí alguns ataques vi-

sarem as autoridades.

Disse ainda que o governo deve 

criar uma plataforma, que envolva 

igrejas, curandeiros e as lideranças 

locais para combater o fenómeno, 

que também encontra muito sus-

tento na superstição.

“Esta cultura que se está a assumir 

nas sociedades moçambicanas não 

é a nossa. Essa cultura vem impor-

tada de países vizinhos, a razão dos 

distúrbios terem começado duma 

zona fronteiriça (Milange) onde 

crenças de superstição têm expres-

são”, concluiu.

Chupa-sangue ganha contornos imprevisíveis com revoltas e tumultos

Mito desgoverna Zambézia
Por André Catueira

Boato de“chupa-sangue” provoca escaramuças, com mortos e feridos -em-Gilé
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hos, netos, bisnetos e demais familiares, 
comunicam com profunda mágoa o faleci-
mento do seu ente querido, ocorrido no dia 
25/10/2017. O seu funeral ocorreu esta 
quinta-feira, na secção muçulmana do 

Necrologia    Necrologia    Necrologia   

comunicam com profunda mágoa e con-
sternação o falecimento do seu ente que-
rido Nélio Chomar Ali, ocorrido no dia 
25/10/2017. O seu funeral ocorreu esta 
quinta-feira, na secção muçulmana do 

Necrologia    Necrologia    Necrologia   

NÉLIO CHOMAR ALI
(Nelico)

FALECEU

Necrologia    Necrologia    Necrologia   

Os Orgãos Sociais da mediacoop 

colaboradores da empresa lamen-
tam, com profunda mágoa e con-
sternação, o falecimento, a 25 
corrente, em Maputo, de Nélio 
Chomar Ali, antigo operário da 
Revista Tempo. Ao seu irmão 
Naita Ussene, Administrador da 
mediaCoop SA, e demais família 

Numa altura em que Moçam-
bique regista um revês no 
capítulo sobre direitos hu-
manos, com uma escalada 

de perseguições e assassinatos, nas-

ce, no país, um Fórum de protecção 

dos defensores de direitos humanos.

O Fórum, da iniciativa do Parla-

mento Juvenil (PJ), um movimento 

de advocacia, sobretudo, pelos inte-

resses da juventude, e da Freedom 

House, uma organização baseada 

nos Estados Unidos e virada à ad-

vocacia sobre democracia, liberdade 

política e direitos humanos, preten-

de ser uma plataforma de protecção 

dos defensores dos direitos huma-

nos, onde esses se encontrem para se 

unir, se solidarizarem e se defender.

Aliás, uma nota conjunta do PJ e da 

Freedom House realça o estado de 

Em meio a perseguições e assassinatos em Moçambique

Nasce Fórum de defensores de direitos humanos
Por Armando Nhantumbo

emergência em que o país se encon-

tra.

“Estamos, profundamente, preocu-

pados com as crescentes ameaças 

aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais dos activistas em Mo-

çambique, razão pela qual julgamos 

pertinente discutir sobre como pro-

teger e fortalecer os defensores dos 

direitos humanos face às limitações, 

perseguições, censura, assassinatos e 

demais situações gravosas de aten-

tado da liberdade e democracia no 

país”, refere o documento.

De resto, o Fórum, que se deverá 

reunir mensalmente, sendo que, para 

já, a sua primeira sessão está agenda-

da para esta sexta-feira, será o espaço 

no qual activistas, líderes de organi-

zações da sociedade civil, jornalistas, 

entre outros actores engajados na 

defesa dos direitos humanos e com-

prometidos com a liberdade de im-

prensa, se encontrarão para desenhar 

mecanismos de fazer face às ameaças 

e traçar acções de promoção e defesa 

de direitos humanos.

“Estamos a estabele-
cer um paradigma de 
luta”
Para perceber as nuances da inicia-

tiva, o SAVANA entrevistou, esta 

quarta-feira, o presidente do PJ, para 

quem, perante perseguições, censura, 

exclusão, baleamentos e assassinatos 

que ensombram os direitos humanos 

em Moçambique, é preciso criar me-

canismos seguros de luta.

“O que estamos a dizer, com esta 

iniciativa de protecção dos defenso-

res dos direitos humanos e da liber-

dade, é simplesmente que os direitos 

humanos por si só não se defendem. 

É preciso criar mecanismos seguros 

de luta, perante estas situações que 

o país vive”, explicou Salomão Mu-

changa, frisando que aqueles que 

lutam pela promoção dos direitos 

humanos merecem ser protegidos 

perante o que chamou de todo um 

sistema que estupra gente de bem.

Salomão Muchanga explicou, em 

primeira pessoa, que o Fórum pre-

tende criar maior coesão entre os 

defensores de direitos humanos e 

estabelecer um paradigma de luta 

pela liberdade enquanto fim priori-

tário da democracia, que deve ter um 

lugar ao sol em Moçambique.

Disse que a rede em vista deverá 

criar um sentido maior de pertença 

entre os defensores dos direitos hu-

manos no país e, para além de um 

engajamento consequente, palavras 

serão misturadas com acções para 

que a luta pelos direitos humanos 

não sejam uma miragem em Mo-

çambique.
Ressalvou, contudo, que o Fórum é 
também uma luta de conversão das 
pessoas que humilham os direitos 
humanos em Moçambique.
“Ainda assim, estamos a dizer, com 
esta iniciativa, que não odiamos es-
sas pessoas que nos assassinam, que 
nos perseguem, que nos humilham. 
Antes pelo contrário, queremos 
transformá-las em melhores pessoas 
ao serviço da humanidade e do país” 
avançou.
Muchanga explicou, por outro lado 
que, para além do Fórum aberto, a 
frente ampla a favor de direitos hu-
manos incluirá acções de capacita-
ção, divulgação e acompanhamento 
da situação dos direitos humanos 
que, numa fase piloto, será feita nas 
províncias de Gaza, Manica e Cabo 

Delgado.

enlutada apresentamos os nossos sentidos pêsames. O seu 
funeral ocorreu esta quinta-feira, na secção muçulmana do 

NÉLIO CHOMAR ALI
(Nelico)

NÉLIO CHOMAR ALI
(Nelico)

FALECEU
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P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A
VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

DIA MUNDIAL DA POUPANÇA 

Celebra-se hoje
o Dia Mundial da Poupança.

Faz como o Moedinhas, poupa hoje 
para realizar os teus sonhos no futuro.
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Numa clara sessão de 

choros e lamentações, o 

Provedor de Justiça, José 

Abudo, denunciou esta 

quarta-feira a obstrução do seu 

trabalho por parte de algumas 

entidades públicas, que deveriam 

ser o exemplo no que diz respeito 

ao cumprimento da lei. Trata-se 

do Ministério de Administração 

Estatal e Função Pública, Con-

selho Superior da Magistratura 

do Ministério Público e Tribunal 

Administrativo, que não acata-

ram as recomendações emanadas 

pelo Provedor, que tinham como 

objectivo repor a legalidade. 

Deste modo, os deputados da 

Assembleia da República são 

unânimes na necessidade da revi-

são das atribuições e competên-

cias do Provedor de modo que 

as suas recomendações sejam de 

cumprimento obrigatório. Para 

alguns deputados, o Provedor da 

Justiça é uma clara figura deco-

rativa, sem nenhum poder, daí os 

recorrentes abusos por parte de 

algumas instituições do Estado.   

 

Num informe de 46 páginas, o 

Provedor de Justiça (PJ), José 

Abudo, apresentou o desempe-

nho da sua instituição no período 

que vai de Março de 2016 a Abril 

do presente ano. No período em 

análise foram tramitados 259 

processos, dos quais 185 deram 

entrada ao gabinete do Provedor. 

Deste total, 112 processos finda-

ram, 71 queixas procederam e 41 

improcederam.

O informe do Provedor que é o 

quinto desde que tomou posse 

em 2012, mas também pode ser 

o seu último em virtude de ter 

chegado ao fim do mandado, 

não se diferencia dos anteriores 

em que reivindicava a exiguida-

de orçamental e falta de recursos 

humanos, com destaque para a 

representação local a nível das 

províncias. 

Abudo, cuja função é garantir os 

direitos dos cidadãos, defesa da 

legalidade e justiça na actuação 

da administração pública, mani-

festou a sua preocupação com o 

fraco domínio da Lei da Probi-

dade Pública e com a fraca im-

plementação da Lei do Direito 

à Informação, o que faz com que 

dirigentes públicos não facultem 

informações.  

Os processos recebidos no ga-

binete do Provedor resumem-se 

em queixas, reclamações ou peti-

ções de cidadãos que se conside-

ram injustiçados e, por via disso, 

pretendem através da intercessão 

do Provedor ver reposta a legali-

dade. 

No período em análise, o grosso 

dos processos visou a Adminis-

tração Pública, Tribunais, Pro-

curadorias, Autarquias Locais, 

Empresas Públicas e Institutos 

Públicos.

Em resposta aos processos que 

deram entrada no seu gabinete, 

o  Provedor de Justiça  formu-

lou 27 recomendações dirigidas 

às diversas entidades, das quais 

oito foram acatadas, 15 aguar-

dam resposta e quatro não foram 

acatadas.

Mais preocupações
A não observância das recomen-

dações, por parte de algumas 

entidades, deixou José Abudo 

deveras preocupado, com o agra-

vante de se tratar de entidades 

cujo trabalho é zelar pela justiça 

e legalidade no país.

Uma das instituições que não 

cumpriu com as recomendações 

emanadas pelo Provedor foi o 

Conselho Superior da Magis-

tratura do Ministério Públi-

co (CSMMP). Em acórdão nr 

01/2014, o Tribunal Adminis-

trativo anulou um despacho de 

expulsão de um cidadão da Ma-

gistratura do Ministério  Público 

que deveria ser cumprido em 60 

dias, mas que não se efectivou, 

tendo por isso, o visado recorri-

José Abudo queixa-se de entidades que pontapeiam leis

Provedor de Justiça volta a chorar  
no Parlamento

do ao Provedor para ver a justiça 

reposta. 

O PJ recordou que a decisão ju-

dicial é de cumprimento obriga-

tório e exortou o presidente do 

CSMMP para se conformar com 

a lei em 30 dias. Novamente, o 

CSMMP recusou a reintegração 

do queixoso alegando inexecução 

do acórdão, sem com isso indicar 

as causas. 

O Tribunal Administrativo não 

ficou atrás. Uma cidadã que con-

correu à categoria de Especialista 

e foi aprovada viu o seu visto re-

cusado pelo TA, embora reunisse 

os requisitos. O problema surge 

quando o mesmo Tribunal con-

cede o visto a uma colega sua que 

reunia os mesmos requisitos com 

a queixosa. Devido a esta situação, 

acabou denunciando a nomeação 

ilegal de um funcionário do Tri-

bunal Administrativo bem como 

a existência de um esquema de 

corrupção envolvendo funcioná-

rios do Ministério da Economia 

e Finanças, este último caso foi 

remetido à Procuradoria Geral 

da República (PGR).

Sobre a recusa do visto, o PJ in-

deferiu o processo sob pretexto 

de que a concessão do visto é 

exclusiva do TA, que por ser um 

órgão de soberania é vedado ao 

Provedor o poder de inspecção e  

fiscalização.

Quanto à nomeação ilegal do 

funcionário que falsificou a cer-

tidão de habilitações literárias da 

Por Argunaldo Nhampossa

11ª classe, para ser integrado na 

função pública, que numa pri-

meira fase foi expulso e depois 

reintegrado ilegalmente, o Pro-

vedor considerou o acto ilegal e 

recomendou a anulação do pro-

cesso, num prazo de 30 dias. 

O TA não cumpriu com a reco-

mendação, facto que fez o Pro-

vedor recorrer à Assembleia da 

República para que intercedesse. 

Contra as expectativas, o TA dis-

se não ter recebido a exposição 

do Provedor com o agravante de 

a mesma ter sido feita sem nunca 

ter sido ouvido. 

Enquanto isso, o Ministério de 

Administração Estatal e Função 

Pública (MAEFP) indeferiu o 

pedido de fixação de salário exce-

cional em 100%, a um indivíduo 

que serviu o Estado como ad-

ministrador durante 10 anos. O 

MAEPF apontou irregularida-

des no processo como a falta do 

visto do Tribunal Administrativo, 

falta de designação de substituto 

legal de Administrador, tempo 

mínimo no exercício de funções, 

entre outros. Estas justificações 

segundo o Provedor, não fazem 

sentido, dado que foi o próprio 

ministério que não enviou o ex-

pediente  a tempo e horas para a 

atribuição do visto pelo TA. As-

sim, solicitou ao MAEFP para se 

conformar com o primado na lei, 

fixando o salário do cidadão em 

causa em 100%, mas  a decisão 

foi ignorada. 

Reforçar a colaboração
José Abudo manifestou a sua 

preocupação com a falta de cola-

boração de algumas instituições, 

tendo apontado que umas res-

pondem os seus ofícios fora dos 

prazos fixados e depois de muitas 

insistências. Enquanto isso, ou-

tras optam pelo silêncio absoluto 

e até mostram indisponibilidade 

para uma reunião conjunta de 

mediação com vista a ultrapassar 

os diferendos. 

Diz Abudo ter constatado um 

retrocesso em relação às recla-

mações dos cidadãos em torno da 

morosidade processual que reina 

nos tribunais e procuradorias. 

Isto, segundo explicou, aconte-

ce desde que se entendeu que o 

Provedor de Justiça não deveria 

encaminhar os expedientes di-

rectamente aos tribunais ou pro-

curadorias, tarefa esta que passou 

para o Conselho Superior de 

Magistratura Judicial, da Magis-

tratura Judicial Administrativa e 

da Magistratura do Ministério 

Público. Estas entidades deverão 

ainda se responsabilizar por res-

ponder os cidadãos, mas com o 

conhecimento do Provedor, que 

na prática nega a existência dessa 

colaboração.

Obrigar o cumprimento
A bancada Parlamentar da Rena-

mo entende que é chegado o mo-

mento de colocar um ponto final 

às arbitrariedades dos dirigentes 

porque a lei deve ser  cumprida 

por todos. Deste modo, apela aos 

seus pares para que aprovem uma 

resolução que obrigue o cum-

primento das recomendações do 

Provedor de Justiça, para que seja 

reposta a legalidade e a justiça.

Perante as queixas do informe, o 

deputado da Renamo, José Man-

teigas, questionou quem fará jus-

tiça aos cidadãos se as instituições 

que deviam fazê-la são as primei-

ras a violar as leis e a normas. 

Melhoria de condições
A Frelimo, que saudou o informe 

do PJ, reconheceu as dificuldades 

com as quais se deparam e instou 

o governo a melhorar as condi-

ções de trabalho. 

Agostinho Chipindula, deputado 

da Frelimo, apelou ao executivo 

para mobilizar mais recursos de 

modo a garantir a celeridade dos 

trabalho e cumprimento das leis. 

AR deve fazer diligências
Para o Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM), as de-

núncias feitas pelo PJ são preocu-

pantes e devem ser levadas a sé-

rio.  Ao perpetuar esta prática de 

pontapear a lei, avança o MDM, 

mostra-se claramente que o país 

está refém do crime organizado.

Armando Artur, deputado desta 

formação política, recordou que 

a lei estabelece que “decorrido 

o prazo estabelecido e a reco-

mendação não for atendida, o 

provedor pode dirigir-se ao seu 

superior hierárquico ou mesmo 

dirigir-se a Assembleia da Repú-

blica expondo os motivos da sua 

tomada de posição”. Neste senti-

do, questionou se havia capacida-

de, vontade e poder de chamar os 

incumpridores à razão? 

Apelou em caso de haver vontade 

por parte da AR, para que sejam 

encetadas diligências necessárias 

para a responsabilização políti-

ca e criminal dos incumpridores 

para o bem da democracia.  

José Abudo lamenta falta de colaboração das instituições para reposição da 
justiça
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A Universidade São Tomás de Moçambique, em Ma-
puto, foi o local escolhido pela Gapi-SI para o fecho 
daquele que foi o show de ideias levado a cabo em 
todas províncias do País. Foram mais de 1000 que 
participaram das formações e workshops durante os 
roadshows em 15 instituições parceiras de implemen-
tação e que foram expostos a formas e métodos que os 
vão ajudar a empreender com inovação e ética
O Reitor da USTM, Joseph Wamala, abriu a sessão 
deste evento saudando primeiramente a Gapi pela 
iniciativa e por ter escolhido a instituição como par-
ceira, tendo ainda congratulado os cerca de 100 jovens 
presentes no evento pela coragem e vontade de que-
rer fazer parte deste programa Agro-Jovem, “…tudo 
começa com todos mas sobretudo com cada um de nós” – 
referiu Dr. Wamala. 

“A Gapi sendo uma Instituição Financeira arrisca em in-
vestir nos jovens e na área do Agronegócio mas com isto es-
pera dos jovens que também arrisquem em trazer propostas 
inovadoras de modo a transformar ou então complementar 
o que já existe” -
vem, Rui Amaral.

O Roadshow termina assim num mês de Paz e União 
(Outubro) o que constitui um ambiente propício para 
inspirar os jovens a trazer soluções inovadoras para 
as diversas lacunas existentes na cadeia do agrone-
gócio no nosso País. “A questão da juventude é um dos 

em perceber que existem instituições que estão igualmen-
te preocupados com o futuro da nossa Nação. Esta é uma 

de trabalho, e as 3 ferramentas aqui faladas serão sem dúvi-
das a base para o vosso desenvolvimento, arriscar, inovar e 
persistir.” – disse o Director Provincial da Juventude e 
Desportos, Elias William.

Esta campanha teve o seu início no mês da Vitória (Se-
tembro) na Universidade Lúrio em Unango (província 

-

em inovar e empreender em prol do desenvolvimen-
to, o que despertou interesse nos jovens envolvidos 
neste processo.
O programa Agro-Jovem já aprovou 29 projectos de 
pequenos negócios apresentados por jovens num 
montante total de aproximadamente 21 milhões de 

criaram mais de 60 postos de trabalho. 
O encerramento deu-se num contexto de partilha de 
experiências de jovens empreendedores e mentores 
(Alberto Nhatave – BioOásis e Elena Vali – DEV Mo-

que isso o acesso ao mercado. “Não basta ter uma boa 
ideia, é preciso ter quem queira pagar pela ideia” – referi-
ram os mentores.

Um Milhar de Jovens atraídos para o Agronegócio
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O 
Partido Comunista Chinês 
revelou, nesta quarta-feira, 
a sua nova liderança, dando 
a conhecer os sete membros 

do Comité Permanente do Polit-

buro – um órgão muito restrito que 

define as grandes políticas de Esta-

do. Entre eles não existe um possível 

sucessor de Xi Jinping. 

Todos os membros têm entre 60 e 

67 anos, sendo que as regras dizem 

que os líderes não podem ter mais de 

68, não se vendo assim quem poderá 

tomar as rédeas.

Esta opção reforça o poder de Xi 

Jinping, eleito secretário-geral até 

2022 e que já tinha visto o congres-

so consagrar o seu “pensamento” na 

constituição do PCC, conferindo-
-lhe um estatuto idêntico ao de Mao 
Tse Tung.
O anúncio dos membros do Comité 
Permanente surgiu no encerramento 
do 19.º Congresso do Partido Co-
munista Chinês, que decorreu em 
Pequim durante a última semana.  Li 
Zhanshu (67 anos), Li Keqiang (62 
anos), Han Zheng (63 anos), Zhao 
Leji (60 anos), Wang Yang (62 anos) 
e Wang Huning (62 anos) são os 
nomes que compõem o grupo, ex-
clusivamente masculino, em que está 
também Xi Jinping.
Esta escolha está a ser encarada com 
alguma apreensão por especialistas 
políticos, uma vez que a ausência de 
sucessores prováveis e o novo estatu-
to de Xi Jinping levantam preocupa-
ções ao nível da aproximação do sis-
tema político a uma ditadura. Foi a 
entrada de Xi no Comité Permanen-
te em 2007 que marcou o início da 
sua ascenção e chegada à liderança 
do partido, sucedendo a Hu Jintao. 
As mesmas preocupações estendem-
-se às restrições impostas pelo Parti-
do Comunista Chinês. “Não consigo 
compreender como é que a segunda 
maior economia mundial, que está 
a declarar o seu novo papel na lide-
rança mundial, é tão opaca quanto o 
sistema político da Coreia do Norte”, 
disse Jude Blanchette, especialista 
em política chinesa, em declarações 
ao Guardian. Uma postura que con-
sidera “inaceitável” para um país que 
ambiciona desempenhar um papel 
“fundamental” no século XXI.
Vários representantes da imprensa 
ocidental foram excluídos da sessão 
desta quarta-feira: a BBC, o Finan-
cial Times, a Economist, o New York 
Times e o Guardian não puderam 
cobrir o encerramento do Congresso. 
Não foi dada uma explicação oficial, 
mas de forma oficiosa os jornalistas 
foram informados que os textos que 
escreveram foram responsáveis por 
esta decisão, diz a BBC, que consi-
dera que foi um sinal de que Xi está 
determinado em controlar a mensa-
gem interna e externa.
Ao quebrar o precedente de preparar 

uma sucessão, Xi Jinping “aproxima-

-se mais de Mao do que original-

mente pensámos”, aponta Susan L. 

Shirk, professora na Universidade 

da Califórnia, em San Diego, citada 

pela Reuters.

Um Politburo de apoiantes
De acordo com fontes ligadas à li-

derança e diplomacia de Pequim 

ouvidas pela Reuters, dos 25 mem-

bros do Politburo, pelo menos 14 são 

próximos de Xi, o que coloca os seus 

aliados no domínio do órgão que 

controla as actividades do Comité 

Central.

Por outro lado, sublinham as mesmas 

fontes, entre os seis novos membros 

do Comité Permanente, apenas um 

é do círculo próximo de Xi, embora 

os restantes não sejam vistos como 

rivais do secretário-geral do PCC.

Com as novas nomeações des-

ta quarta-feira, a idade média dos 

membros do Politburo aumenta para 

62,4 anos. Há cinco anos era de 61,1 

anos. Na lista figura apenas uma mu-

lher, Sun Chunlan, chefe da Frente 

Unida, único sindicato do regime. 

No anterior Politburo estavam duas 

mulheres.

Os sete homens que comandam 
a China
Xi Jinping – Secretário-geral do 

Partido Comunista Chinês. Tem 64 

anos e renova o seu mandato como 

Presidente da China. Nasceu em 

Pequim. Viu esta terça-feira o seu 

“pensamento” ser inscrito na Consti-

tuição do partido.

Li Keqiang  –  Primeiro-ministro 

chinês. Tem 62 anos. Formado em 

economia. É natural da província de 

Anhui.

Li Zhanshu – Apontado como o 

mais provável a assumir a lideran-

ça do Congresso Nacional. Tem 67 

anos. Conhece Xi desde 1983.

Han Zheng – Tem 63 anos. É-lhe 

atribuído crédito pelo crescimento 

económico da cidade de Xangai, de 

onde é natural. Foi um dos facilita-

dores da abertura da primeira Dis-

neylândia na China, em 2016.

Zhao Leji  - O mais jovem mem-

bro, com 60 anos. Será secretário da 

Comissão Central de Disciplina e 

Inspecção do PCC, órgão da anti-

corrupção do partido.

Wang Yang – Vice-primeiro-minis-

tro chinês. Tem 62 anos. Responsável 

pelas políticas agrícolas e comerciais. 

As ordens de Xi Jinping são leis 
O congresso do partido único con-

sagrou o “pensamento” do actual 

secretário-geral na sua constituição, 

conferindo-lhe um estatuto idêntico 

ao de Mao Tse Tung.

O sol brilhou em Pequim, onde a 

névoa provocada pela poluição é uma 

constante, no dia em que o Partido 

Comunista Chinês (PCC) confir-

mou a entrada do secretário-geral, Xi 

Jinping, no panteão dos líderes histó-

ricos do regime, no mesmo patamar 

que o “grande timoneiro”, Mao Tse 

Tung. Depois de passar cinco anos 

a insistir na primazia do partido, Xi 

assume agora o leme e quer elevar a 

China ao estatuto de super-potência 

global.

Depois de se perguntar se havia al-

guma objecção à inclusão do “pensa-

mento de Xi Jinping” no documento 

mais importante do PCC, muitos 

delegados reunidos no Grande Salão 

do Povo para a sessão de encerra-

mento do 19.º Congresso do partido 

gritaram “meiyou!” (nenhum), trans-

formando aquilo que por norma é 

um exercício burocrático numa es-

pécie de aclamação, como notaram 

vários analistas.

A partir desta terça-feira, o “pensa-

mento de Xi Jinping sobre o socialis-

mo com características chinesas para 

uma nova era” passa a estar inscrito na 

constituição do partido, onde figura 

ao lado do “marxismo-leninismo”, do 

“pensamento de Mao Tse Tung” e da 

“teoria de Deng Xiaoping”. A eleva-

ção dos ensinamentos do secretário-

-geral ao carácter de doutrina oficial 

do PCC, passando a ser estudados 

pelos 89 milhões de militantes, era 

uma decisão que muitos antecipavam 

nas vésperas do congresso, mas o seu 

significado vai muito além da mera 

simbologia.

No discurso de abertura do 19.º 

Congresso, na semana passada, Xi 

falou pela primeira vez publicamen-

te no “socialismo com características 

chinesas para uma nova era” e rapi-

damente a expressão foi replicada 

pelos vários jornais oficiais nos dias 

seguintes. Ao longo de mais de três 

horas, Xi fez um balanço do seu pri-

meiro mandato como secretário-ge-

ral e traçou as linhas fundamentais 

para um futuro em que a China irá 

chegar “ao palco principal” da polí-

tica mundial.

Nesta terça-feira, o discurso de Xi foi 

bem mais curto e o secretário-geral 

aproveitou para elogiar a “forte, firme 

e vibrante” liderança do partido. “O 

nosso sistema socialista demonstra 

uma grande força e vitalidade, o povo 

chinês e a nação chinesa deparam-se 

com excelentes perspectivas”, afir-

mou.

Ao inscrever uma referência explícita 

ao pensamento de Xi Jinping, o Par-

tido Comunista está a conferir-lhe 

um estatuto de “líder transforma-

dor”, comparável a Mao e a Deng. 

Na verdade, a escolha do termo si-

xiang (pensamento), o mesmo que 

foi utilizado para definir as contri-

buições doutrinárias de Mao, parece 

sugerir que o estatuto de Xi é supe-

rior ao do próprio Deng. Cada um 

é identificado com uma das grandes 

épocas históricas do regime comu-

nista – Mao representa a revolução 

e consolidação e Deng simboliza a 

modernização e abertura da China. 

A Xi parece caber a confirmação do 

estatuto da China como uma super-

-potência mundial, ao mesmo tem-

po que concretiza a erradicação da 

pobreza no país mais populoso do 

planeta.

A convicção dos dirigentes do Par-

tido Comunista é a de que a exigên-

cia da “nova era” torna fundamental 

um líder forte. “Se te elevas acima 

do partido, então é muito difícil que 

alguém abaixo decida que não quer 

implementar as tuas ordens”, diz ao 

The Guardian a analista Jude Blan-

chette.

Depois de um primeiro mandato, 

em que Xi tomou as rédeas do po-

der no partido, acumulando vários 

títulos que lhe dão assento nas mais 

importantes comissões, e através de 

uma campanha anti-corrupção que 

tem visado sobretudo os dirigen-

tes que sejam encarados como uma 

ameaça, o processo de consolidação 

da sua governação parece concluí-

do. Os próximos anos servirão para 

pôr em prática a sua agenda para a 

“nova era”, com destaque, a nível 

externo, para o mega-projecto de 

construção de infra-estruturas em 

dezenas de países da Ásia Central e 

África conhecido como a “nova rota 

da seda”. De forma surpreendente, as 

alterações à constituição do partido 
também consagraram este projecto. 
“Ter uma política abrangente, espe-
cialmente uma política de carácter 
externo, inscrita na constituição do 
partido é algo de muito significati-
vo”, disse à Reuters o especialista do 
Lowy Institute, Peter Cai.

Depois dele, mais nada
A ascensão de Xi a um patamar tão 
intangível parece, porém, levantar 
algumas preocupações sobre a sua 
sucessão. “Enquanto Xi ainda não 
se tiver encontrado com Marx, ele 
é o homem com uma teoria com o 
seu nome na constituição do partido, 
portanto ninguém terá mais autori-
dade do que ele”, escreve o analista 
Bill Bishop na sua influente newslet-
ter Sinocism.
A ausência de mecanismos de demo-
cracia interna no Partido Comunista 
Chinês deixa em aberto os processos 
de condução das transições de lide-
rança. Com Deng, o partido passou 
a institucionalizar alguns procedi-
mentos informais, como a fixação de 
um limite de dois mandatos e o veto 
de candidatos aos órgãos dirigentes 
com idade superior a 68 anos. Para 
além disso, passou a ser aconselhável 
indicar um possível sucessor a meio 
do mandato do anterior – foi isso 
que aconteceu com os líderes mais 
recentes, Jiang Zemin, Hu Jintao e 
também se espera de Xi.

Qishan de fora
O objectivo é tornar a governação 
previsível e estável e, desta forma, 
evitar lutas internas pelo poder. Uma 
das principais interrogações à parti-
da para o Congresso prendia-se com 
o destino do chefe da comissão de 
disciplina do partido, Wang Qishan, 
que se tornou no principal promotor 
da temível campanha anti-corrupção 
que tem abalado as estruturas do 
PCC e do Exército do Povo. Durante 
meses especulou-se que Xi iria tentar 
manter Wang no Comité Permanen-
te do Politburo – um órgão muito 
restrito que reúne frequentemente 
e define as grandes políticas de Es-
tado –, apesar de este já ter mais de 
68 anos. Porém, soube-se esta terça-
-feira que Wang não irá fazer parte 
do próximo Comité Central.
Mas o novo estatuto de Xi parece vir 
baralhar um pouco esta ordem das 
coisas. Esta quarta-feira, o novo co-
mité central reuniu-se para escolher 
a composição do poderoso Comité 
Permanente.
A académica Susan Shirk, que tra-
balhou no Departamento de Estado 
norte-americano durante a Admi-
nistração Clinton, diz ao Guardian 

que a ausência de uma figura com 

perspectivas de suceder a Xi como 

secretário-geral será uma indicação 

perigosa. “Estou preparada para lhe 

chamar ditador depois disso, mas vou 

esperar para ver.”

*publico.pt

Escolhida nova liderança chinesa sem 
indicação do sucessor de Xi 

O Comité Permanente do Politburo, composto exclusivamente por homens com mais de 60 anos

- Foi apresentado o novo Comité Permanente do Politburo, o órgão mais poderoso da política chinesa.
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Foram necessárias apenas três 
semanas após o assassinato 
do edil de Nampula para o 
Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM) voltar a to-

mar conta do Conselho Municipal de 

Nampula (CMN). Foi o regresso ao 

poder de uma formação política que 

tinha perdido o leme, quando Maha-

mudo Amurane decidiu afastar seus 

antigos companheiros de partido por 

alegado envolvimento em casos de 

corrupção. Manuel Tocova, o fiel mi-

litante da liderança do MDM, que de 

presidente da Assembleia Municipal 

passou a ser cumulativamente presi-

dente interino, é a figura de cartaz do 

assalto ao poder em Nampula que, em 

alguns círculos de opinião, reforçou a 

teoria de uma eventual conspiração 

de alguns sectores do MDM para as-

sassinar o edil que ficou célebre como 

anti-corrupto. Adriano Nuvunga, 

docente de ciência política, entende 

que as remodelações do edil interino 

e a pressa em fazê-las, denotam uma 

grande raiva e zanga e avisa que o 

MDM está numa onda de autodes-

truição em Nampula.

A nova fase do “caso Nampula” abriu-

-se com a chegada ao poder de Ma-

nuel Tocova que, ao que o SAVANA, 

apurou, está em exercício como edil 

interino, desde 13 de Outubro cor-

rente.

E o MDM encontrou na ascensão 

de Tocova o momento de ouro para 

voltar a controlar o mais importante 

município no norte do país, depois 

de o partido ter visto muitos dos seus 

membros afastados da edilidade por 

acusações de corrupção pelo edil que 

viria a ser assassinado, no passado dia 

quatro, num crime que, dentre várias 

hipóteses, tem sido associado a certos 

grupos do partido de Daviz Simango, 

que terão sido afectados pela campa-

nha anti-corrupção levada por Maha-

mudo Amurane. 

A primeira acção de vulto de Tocova, 

um antigo guerrilheiro da Renamo e 

homem da confiança da liderança do 

MDM, foi afastar todos os 16 verea-

dores e chefes de Posto Administrati-

vos que constituíam a máquina muni-

cipal deixada por Amurane.

Foram 10 vereadores e seis chefes de 

Posto que foram mandados para casa 

pelo edil interino, que é também pre-

sidente da Assembleia Municipal de 

Nampula.

Em sua substituição, o actual homem 

forte do CNM nomeou e empos-

Três semanas depois do assassinato do edil, partido volta ao poder em Nampula

Por Armando Nhantumbo

MDM ao assalto!
to Murita, nomeado vereador para a 

área Institucional, Desenvolvimento 

e Cooperação, Selemane Manuel Iru-

ma, para Obras e Manutenção, Gui-

lherme Inácio Charahane, que passa 

a desempenhar o cargo de vereador   

de Saúde e Acção Social e Aiuba Na-

cozeria, este último indicado como 

vereador de Mercados e Feiras, em 

substituição de Saíde Ali, o confidente 

que se encontrava com Amurane no 

factídico dia do assassinato.

Para a Chefia dos Postos Administra-

tivos, foram nomeados e empossados 

Tito Lourenço para Natikiri, Assane 

Carlos para o Posto Administrati-

vo Central, João José, para Namico-

po, Gabriel Ambrósio Namula, para 

Muatala, Luísa Carlos Pinto da Silva, 

para Napipini e Maquelina Francisco 

para chefe do Posto Administrativo de 

Muhala.

Para além de serem, esmagadoramen-

te, militantes de confiança daquela 

que é a terceira maior força política 

do país, chama atenção também o 

facto de alguns dos “novos recrutas” 

estarem, justamente, a regressar à edi-

lidade onde tinham sido afastados por 

Mahamudo Amurane, sob acusações 

de corrupção.

Ao que apurámos, trata-se, por exem-

plo, de Selemane Iruma, um enge-

nheiro de carreira que havia sido afas-

tado da mesma vereação de Obras e 

Manutenção para a qual hoje retoma, 

de Sérgio Sumila, um docente uni-

versitário que era vereador da Polícia 

Municipal e que agora regressa pela 

pasta da Educação, Cultura e Des-

porto, e André Américo, um antigo 

director de Obras e Manutenção que 

ascende ao cardo de vereador muni-

cipal para a área de Saúde, Higiene e 

Gestão Funerária.

O MDM, com o rosto de Manuel To-

cova, abriu assim espaço para ganhar 

eco, em alguns círculos de opinião, a 

teoria de que o assassinato de Maha-

mudo Amurane terá sido planificado 

dentro do partido de Daviz Simango, 

sobretudo por grupos que terão visto 

seus interesses prejudicados com a 

mão dura do edil.

Momentos antes de o Conselho de 

Ministros (CM) anunciar eleições in-

tercalares para Nampula, observadores 

em Maputo anotavam que a pressa na 

remodelação do executivo municipal 

de Nampula pode justificar o interes-

se do MDM em recuperar, a todo o 

custo, recuperar cargos no mais im-

portante município do norte de Mo-

çambique.

No seu número 6, do artigo 60, sobre 

impedimento permanente do presi-

dente do Conselho Municipal, que é 

o caso de Nampula, a Lei n° 29/97 de 

28 de Maio (Lei de Base das Autar-

quias), estabelece que o presidente in-

terino exerce a plenitude dos poderes, 

podendo inclusive substituir os verea-

dores. Mas logo a seguir, no artigo 61, 

número 2, a mesma Lei refere que, no 

intervalo entre a data da declaração 

do impedimento permanente e a data 

da tomada de posse [do edil eleito nas 

intercalares], o presidente interino 

praticará apenas os actos de gestão, 

estritamente, necessários para o bom 

andamento dos assuntos urgentes do 

município.

Mas serão postos à prova
Mas, dentro em breve, o MDM será 

posto à prova em Nampula, com a 

realização de eleições intercalares para 

encontrar o sucessor de Mahamudo 

Amurane.

Foi ao cair da tarde desta terça-feira, 

numa sessão bastante aguardada, que 

o CM atacou, anunciando a realiza-

ção de intercalares naquele município, 

confirmando indicações que o SAVA-
NA já tinha desde o fim-de-semana 

sobre a inevitabilidade da realização 

de eleições em Nampula, que podem 

ser o tira-teimas ao partido fundado 

em 2009.

Há quem argumenta que sem a “pre-

cipitação” do MDM na exoneração 

dos vereadores, muito provavelmente, 

o CM não teria marcado intercalares 

para Nampula. 

E não é para menos. Para além de o 

MDM ir a eleições em momento bas-

tante sensível e com feridas profun-

das por sarar em Nampula, o partido 

atravessa uma das mais difíceis fases 

na sua história, com uma imagem bas-

tante desgastada por alegado envolvi-

mento no assassinato de Mahamudo 

Amurane, a quem membros seniores 

do partido chegaram a catalogá-lo de 

“ingrato” e “doente”. 

Sabe-se que o edil de Nampula en-

controu a morte em meio a profundas 

fricções com o partido que o fez eleger 

em 2013, a quem acusava de o ter iso-

lado, inclusivamente com a conivência 

da liderança máxima, por se recusar a 

compactuar com uso de fundos públi-

cos para fins partidários.

À saída, esta terça-feira, da 37ª ses-

são ordinária do CM, a porta-voz do 

órgão, Ana Comoana, informou que, 

assim que o Conselho de Ministros 

aprovou a realização de intercalares 

em Nampula, restava notificar a Co-

missão Nacional de Eleições (CNE), a 

quem cabe prosseguir com o processo, 

nomeadamente, propondo a data para 

a sua realização.

Entretanto, até à tarde desta quarta-

-feira, hora do fecho da presente edi-

ção, a CNE não tinha sido notificada, 

ao que garantiu-nos o porta-voz da 

Comissão, Paulo Cuinica.

Contudo, o presidente da CNE, Ab-

dul Carimo, garantira, recentemente, 

que o seu órgão estava preparado para 

realizar intercalares, em Nampula, 

caso assim fosse decidido.

“Ainda não mudou nada desde que ele 

[presidente da CNE] disse isso” res-

salvou Cuinica.

No seu número 3, do artigo 60, a Lei 

de Base das Autarquias estabelece que, 

em impedimento permanente do pre-

sidente [eleito] do Conselho Munici-

pal, como é o caso de Nampula, a elei-

ção [intercalar] realizar-se-á dentro de 

45 dias a contar da data da marcação.

Frelimo, Renamo e MDM na 
corrida
Vinte e quatro horas depois do CM 

ter dado luz verde para intercalares em 

Nampula, os três maiores partidos do 

país garantiam que irão participar da 

corrida.

Afonso Dhlakama, presidente da Re-

namo, disse que o seu partido vai con-

correr porque os munícipes de Nam-

pula merecem uma boa governação.

“A Renamo vai concorrer e vai ganhar 

para governar bem aquela população 

porque merece uma boa governação”, 

disse o presidente do maior partido da 

oposição, em entrevista telefónica ao 

canal televisivo STV.

Por sua vez, a Frelimo, através do seu 

porta-voz, Caifadine Manasse, disse, 

ao nosso Jornal, que vai entrar na cor-

rida porque Nampula merece uma boa 

gestão.

Manasse disse que cabe aos órgãos de 

base da Frelimo se pronunciarem so-

bre quem deve entrar na corrida.

“Mas estamos a trabalhar pensando na 

vitória porque a população de Nampu-

la merece ser bem gerida”, sublinhou o 

porta-voz, assegurando que o partido 

no poder está sempre a trabalhar para 

os desafios que sem impõem no siste-

ma democrático moçambicano.

Enquanto isso, o presidente do MDM, 

o partido que está no centro do fura-

cão, mostrou-se apreensivo com a rea-

lização das intercalares em Nampula, 

evocando o que chamou de calendário 

extremamente apertado.

Daviz Simango evocou “muitos inte-

resses” em Nampula, mas garantiu que 

“o MDM não teme nada e, natural-

mente, vai se preparar para governar 

Nampula”.

O discurso do engenheiro Simango 

alinha com o do edil interino de Nam-

pula, Manuel Tocova que, em entre-

vista ao SAVANA, considerou que, 

tendo em conta o escasso período em 

falta para as autárquicas do próximo 

ano, a realização de intercalares não é 

a medida certa.

“(…) Quer dizer, no ano em que esta-

mos à espera das eleições municipais, 

vamos realizar eleições intercalares 

(…) mas cabe ao Governo, que pro-

vavelmente está mais interessado com 

este jogo de Nampula, para realizar 

uma eleição intercalar” exclamou To-

cova, lembrando que eleições impli-

cam elevados custos financeiros.

Mas a dado passo disse que não vê 

problemas na decisão do CM e avi-

sou que, enquanto as intercalares não 

acontecem, não poderia ficar de braços 

cruzados, sem mexer a máquina admi-

nistrativa da edilidade.

A lei das autarquias locais é omissa 

sobre se o presidente interino pode ou 

não concorrer nas eleições intercalares 

e, questionado se vai se candidatar ou 

não, Manuel Tocova respondeu que o 

Para o enquadramento 

político do “caso Nam-

pula” entrevistamos o 

docente de Ciência Po-

lítica, Adriano Nuvunga, para 

quem o MDM está numa onda 

de autodestruição em Nampula.

Adriano Nuvunga começou por 

ressalvar que, quanto ao que a lei 

estabelece em relação aos pode-

res de um presidente interino, 

Manuel Tocova está a extravasar 

esses poderes, ao destituir verea-

dores e chefes de Posto.

“Sob ponto de vista legal, isso é 

problemático, mas sob ponto de 

vista político tem de ser com-

preendido um pouco”, anotou.

Nuvunga, que também é direc-

tor do Centro de Integridade 

Pública (CIP), uma organização 

não governamental que se bate 

pela boa governação, combate 

à corrupção e transparência na 

função pública, entende que a 

maneira de agir do actual inte-

rino é completamente agressiva 

ao sentimento público e ao espí-

rito de boa governação que ro-

deou o município de Nampula 

na era Amurane.

“Isso denota da parte dele uma 

grande raiva e zanga que não é 

normal numa situação destas”, 

precisou.

Sobre se as mexidas no execu-

tivo municipal e a rapidez com 

que foram feitas, não poderão 

reforçar a teoria de conspiração 

contra o MDM, o docente foi 

cauteloso, mas numa coisa foi 

assertivo: “aquilo que sei é que 

a maneira de estar pública e 

de governar do Amurane feria 

aquilo que eram as expectativas 

de muitas pessoas no MDM, 

incluindo a sua liderança má-

xima”.

Consequentemente, prosseguiu, 

acumulou-se um estado de zan-

ga grande contra o edil que mais 

tarde viria a ser assassinado.

“Uma vez tendo sido assassi-

nado o Amurane, é normal que 

aqueles que vêm, e são aqueles 

que estavam à espera há muito 

tempo para comer, rapidamente, 

assaltem o município e os seus 

cofres”, afirmou.

“Eles sabem que o mandato está 

quase no fim e muito rapida-

Numa entrevista telefónica 
ao SAVANA, duran-
te mais de 20 minutos, 
Manuel Tocova disse que 

tem acompanhado, atentamente, 
a polémica a nível nacional à volta 
das exonerações, mas entende que 
é obra de pessoas que têm objecti-
vos no município de Nampula.

Perguntámo-lo porquê das exo-

nerações e a pressa em fazê-las, ao 

que respondeu que não agiu por 

ma-fé, mas na base da lei, perante 

vereadores e chefes de Posto que 

nada mais faziam senão desobede-

cer-lhe e sabotar o trabalho.

“Como é que eu vou permanecer 

com as mesmas pessoas que não 

querem colaborar comigo?”, ques-

tionou, de forma retórica. 

“Aquelas pessoas não queriam co-

laborar comigo. Quando perguntei 

porquê vocês não querem colabo-

rar comigo, a resposta foi de que 

nós não podemos trabalhar com o 

presidente da Assembleia Munici-

pal porque vem do MDM e é este 

partido que assassinou o Amurane. 

E já aparece a questão que é: eu não 

devo parar. Então preferi exonerar 

todos porque esses todos também 

já tinham criado um partido. Nós 

todos assistimos na media que o 

Amurane já tinha um partido”, 

reagiu, acrescentando que, inclusiva-

mente, os vereadores não participaram 

na sessão extraordinária convocada 

para o passado dia 13 para a declara-

ção de impedimento do edil eleito de 

Nampula por assassinato.

Sobre a sabotagem, explicou que “estes 

indivíduos estão a sabotar. Estou a pe-

dir coisas da gerência, mas não me que-

rem entregar; questões de combustíveis 

para as máquinas funcionarem para a 

recolha de resíduos sólidos, negam. 

Não podem conversar comigo. Tudo 

parou. Não consideravam que existia 

um presidente, cada um acordava e ia 

fazer suas actividades. Eu dizia mais: 

cada um apresente seu plano de activi-

dades para eu poder apreciar, mas nin-

guém me apresentou”. 

Tocova, o homem do momento, teceu, 

igualmente, duras críticas contra a Pro-

curadoria provincial de Nampula, que 

considerou ilegais as exonerações do 

edil interino.

“É uma autêntica vergonha porque não 

seria a Procuradoria, neste momento, a 

tomar decisões desta maneira porque a 

sua missão é, depois de recolher todos 

os elementos, submetê-los ao Tribunal 

Administrativo, a quem cabia notificar 

a mim e tomar decisões sobre actos 

administrativos e não a Procuradoria 

Provincial”, disse a fonte, que considera 

que a Procuradoria provincial também 

está a cometer ilegalidade.

Por isso, o entrevistado associa as crí-

ticas contra os seus actos, incluindo a 

missiva da Procuradoria provincial que 

anula a decisão do edil interino, como 

manobra de um grupo de pessoas que 

quer desestabilizar o município que diz 

que está abalado com a morte do pre-

sidente Amurane, “que foi assassinado 

por pessoas desmedidas”. 

Enquanto elaborávamos esta matéria, 

ficamos a saber que Manuel Tocova foi 

constituído arguido pela Procuradoria 

provincial, por crime de desobediência 

à lei, justamente, por ter exonerado al-

guns vereadores.

“Tudo isso é uma forma de me intimi-

dar para eu não fazer nenhum trabalho 

e para eles poderem assaltar o municí-

pio de Nampula”, reagiu, acrescentan-

do que “tudo o que está a acontecer 

aqui em Nampula, está por detrás de 

alguém”.

Nos entretantos, perguntamo-lo se não 

achava que as exonerações e a forma 

como foram feitas poderiam reforçar 

a crença de um eventual envolvimento 

do MDM ou de grupos de dentro do 

partido, o que rejeitou.

“Essa é uma questão para distrair o 

povo de Nampula. O que eu fiz aqui 

não tem nada a ver com a morte do 

Amurane. Pela morte do Amurane to-

dos nós estamos com muito sentimen-

to porque foi uma figura que trouxe 

uma revolução em termos de trabalho 

em toda a região norte. Cada um de 

nós acredita e admira as suas capacida-

des e qualidades. O que fiz foi apenas 

porque foram indivíduos desobedien-

tes, que não queriam colaborar comi-

go”, insistiu.

“Não posso trabalhar com um vereador 

que comunga uma outra ideologia di-

ferente da do meu partido, da mesma 

maneira que no município da Matola 

não há nenhum vereador da Renamo, 

tal como no município de Maputo não 

há nenhum vereador proveniente  do 

MDM” disse.

À uma pergunta sobre se os novos 

vereadores eram todos do MDM, res-

pondeu que alguns vêm da sociedade 

civil e confirma que alguns já ti-

nham sido vereadores e afastados 

por Amurane.

“São pessoas que o Mahamudo 

Amurane dizia que você pertence 

ao MDM e já para mim fora do 

município. São pessoas com capa-

cidades e qualidade, então, porque 

não podem voltar” questionou.

Na noite desta quarta-feira, hora 

do fecho da presente edição, come-

çaram a circular, nas redes sociais, 

informações dando conta da de-

tenção de Tocova. Imediatamente, 

o SAVANA cruzou as linhas de 

Maputo para Nampula para ouvir 

o edil interino, que se mostrou es-

pantado.

“Não constitui verdade, não estou 

detido e estou em casa. A não ser 

que tais pessoas ainda estão a vir 

para me deter”, reagiu.

Natural de Malema [Nampula], 

onde cresceu, Manuel Tocova é um 

antigo guerrilheiro que combateu 

pela Renamo e foi desmobiliza-

do na sequência do Acordo Geral 

de Paz (AGP) de 1992. Com uma 

passagem pela Universidade Cató-

lica, onde frequentou, sem concluir, 

curso de direito, Tocova juntou-se 

ao MDM nas vésperas das autár-

quicas de 2013, quando o partido 

de Afonso Dhlakama anunciou que 

não participaria daquele pleito.

“O MDM está numa onda 

de autodestruição”

mente correr e assaltar. Agora, 

se são eles ou não que estão en-

volvidos na morte do Amurane, 

isso não sei” reiterou, frisando 

que não é novidade que tanto 

a liderança máxima do MDM, 

como também a liderança local 

do partido em Nampula, esta-

vam à espera de comer quando 

venceram a eleição de 2013.

Nuvunga não tem dúvidas de 

que o MDM pagará caro pelos 

acontecimentos de Nampula.

“A forma como a população de 

Nampula escorraçou Daviz Si-

mango, que é o rosto público do 

MDM, e a forma como o ac-

tual secretário-geral do MDM 

[Luís Boavida] se posicionou 

no apoio ao presidente interino, 

mostra que o partido está em 

luta contra o sentimento públi-

co de angústia pelo assassinato 

de Amurane no município de 

Nampula e, compreendendo 

que as pessoas estavam cada vez 

mais desassociadas do MDM 

e, mais associadas a figura do 

Amurane, quer me parecer que o 

MDM em Nampula está numa 

onda de auto destruição”, disse, 

frisando que, na verdade, quem 

estava a governar em Nampula, 

dentro do sentido popular, era 

Mahamudo Amurane e não o 

MDM.

“Os resultados das intercalares 

vão mostrar, mas aquilo que 

resulta é que o MDM infeliz-

mente está numa onda de au-

todestruição em Nampula” sen-

tenciou.

“Isso [as remodelações] denota da 
parte dele [edil interino] uma grande 

raiva e zanga” Adriano Nuvunga

“Desobedeceram-me” – Manuel Tocova

Manuel Tocova, o homem de 
que se fala

Movimento Democrático de Moçambique está de volta ao poder em Nampula

sou, esta semana, novos titulares para 

aqueles cargos, quase todos prove-

nientes das fileiras do MDM.

Trata-se de Carlos Saíde Charene, 

indicado como vereador para Infra-

-estruturas, Urbanização e Meio 

Ambiente, Mucussete Ussene, para 

Finanças e Património, André Amé-

rico, para de Saúde, Higiene e Gestão 

Funerária, Hortêncio Artur Wareno, 

vereador para a área de Polícia e Fisca-

lização, Leonor Lopes, para a área de 

Transportes, Trânsito e Comunicação, 

Sérgio Artur Sumila, para Educação, 

Cultura e Desporto, Adelino Alber-
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Contextualização
No âmbito da implementação da componente de Governação local, a 
Sociedade Aberta estabelece parceria com a Actionaid Moçambique no 
projecto Governação Democrática desenvolvido nos distritos de Namaacha 
e Marracuene. O projecto tem como objectivo melhorar a transparência e 
prestação de contas pelos Governos, bem como a mobilização e alocação 
justa de recursos em benefício das pessoas vivendo em situação de pobreza, 
em especial mulheres e jovens.
No decurso das actividades do projecto, a Sociedade Aberta e as Plataformas 
de Namaacha e Marracuene monitoraram a colecta de taxas e impostos nos 
dois distritos, com vista a contribuir para a melhoria do processo de colecta 

qualidade dos serviços básicos de educação, saúde e água.
Segundo o estudo sobre o pagamento de impostos em Moçambique 2013, 

geral do banco Mundial no relatório “Doing Business” por introduzir 
reformas consideráveis nos processos de pagamento de impostos que 
incluem: i) introdução de sistemas electrónicos para a declaração e 
pagamento de impostos; ii) consolidação de impostos, permitindo uma 
redução no número de impostos que têm que ser declarados e pagos numa 
base anual; e iii) redução das taxas de impostos, mais propriamente dos 
impostos sobre os rendimentos de pessoas colectivas e dos impostos de 
carácter laboral. Olhando para a realidade do país, pode-se concluir que 

melhoria do sistema de pagamento de impostos.

De acordo com a Lei 15/2002 de 26 de Junho, Lei de Base do Sistema 
Tributário, os impostos são prestações obrigatórias, avaliáveis em 

públicos. O imposto visa gerar recursos orientados prioritariamente para 

e saneamento,  segurança,  educação e transporte público. Por sua vez, 
as taxas são obrigações que o Estado assume para prestar determinados 

como as taxas de aterragem, lixo e de rádio. 
Apesar do previsto no instrumento acima mencionado, o fornecimento de 
serviços de educação, saúde e água aos cidadãos ainda não é satisfatório 

Unidades Sanitárias, ii) falta de carteiras nas escolas, iii) degradação das vias 

instituições públicas, e vi) acumulação de resíduos sólidos na via pública. 

Para além de contribuir para o fornecimento de bens e serviços públicos 
como saúde, água e saneamento, segurança, educação, estradas e transporte 
público, o imposto é uma fonte de desenvolvimento sustentável que 
permite ao Estado: i) criar mais postos de trabalho, ii) evitar a dependência 

as instituições que fazem a colecta do imposto garantir que o mesmo seja 
usado para a provisão de serviços básicos das comunidades e na construção 
de infra estruturas públicas e que haja transparência e prestação de contas 
sobre a utilização do imposto. 

Metodologia 
As técnicas de recolha da informação usadas em Namaacha e Marracuene 
consistiram no uso de entrevistas aos informantes chave, tais como 
Directores dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social, 
Educação Juventude e Tecnologia, Planeamento e Infra-estrutura, 
Autoridade Tributária e inquéritos aos Líderes Comunitários, Chefes 
das Localidades, representante do Conselho Municipal de Namaacha, 
Comerciantes, Gestores de Mercados e membros das comunidades. No 
total foram inqueridas 203 pessoas. Em Namaacha foram abrangidas 07 
Localidades (Impaputo, Michangulene, Changalane, Kala Kala, Goba, 
Mafuiane e Mahelane), e 04 Localidades (Marracuene Sede, Ngalunde, 
Macaneta e Michafutene) em Marracuene, seleccionadas com base na 
proximidade uma da outra.

Até que ponto o pagamento de taxas e impostos locais contribui para a 
melhoria da qualidade dos serviços básicos?

Síntese da monitoria da colecta de taxas e impostos nos distritos de 
Namaacha e Marracuene

Resultados da monitoria 
Dentre outros aspectos, a monitoria permitiu recolher informação 
referente ao seguinte: i) conhecimento da importância do pagamento 
de taxas e impostos; ii) disponibilização de informação sobre as taxas e 
impostos pagos localmente; iii) mecanismos existentes para o controlo 
do pagamento das taxas e impostos; iv) benefícios para os contribuintes 
resultantes do pagamento de taxas e impostos; v) existência de facturas 

avaliação da qualidade dos serviços públicos fornecidos em Marracuene 
e Namaacha. 

Conhecimento da importância do pagamento de Taxas e Impostos
Do total dos inquiridos, 38.8% disse que não sabe porque paga o 
imposto, apenas exerce o seu dever, 29.4% conhece a importância do 

são pagos para apoiar o Governo a desenvolver o país através: i) 
melhoria das condições de vida dos cidadãos; ii) pagamento de 
salários para policiais, professores, médicos e enfermeiros e militares; 
ii) compra de material escolar para crianças órfãs e vulneráveis; iv) 
construção de vias de acesso.
Para a Autoridade Tributária, o nível de aplicação da lei de impostos 
não é rigoroso como deveria ser, pois em certos casos há tolerância 
para com os cidadãos e empresas porque existem indivíduos que não 
têm conhecimento de que deve-se pagar impostos. Por sua vez, apesar 
de serem os maiores contribuintes, as grandes empresas recor¬rem ao 
mecanismo de sonegação para pagar menos do que devem, isto é, têm 
contabilidades paralelas e muitas não passam recibo. 

No que diz respeito ao pagamento de imposto pelas pessoas singulares, 
o mesmo é proporcional à ren¬da. Esta é uma política adoptada para 
fazer com que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos 
pague menos. Ao aumentar a tributação para as pes¬soas com maior 
rendimento, estaríamos a aumentar a renda, possibilitando desse modo 
a satisfação das nossas necessidades sem ajuda externa. Contudo, todo 
o cidadão deve pagar imposto, inclusive o IVA porque é o imposto que 
assegura o país. 
Não teríamos vantagem em aumentar o IRPC, por exemplo, porque 

A tabela que se segue ilustra o número de pessoas abrangidas pelo 
processo de recolha de dados em cada Distrito.
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Parceiros

estaríamos a criar espaços de mano¬bra para a sonegação, pois os 32% 
cobrados já tem sido alvo de reclamações por parte das empresas, se 
houver um aumento, o problema de contabilidades paralelas e não 
declaração da renda irá agravar-se.

Disponibilização de informação sobre as taxas e impostos pagos 
localmente 
Relativamente à disponibilização de informação aos cidadãos sobre 

informação é partilhada nas reuniões comunitárias, nos encontros com 
os Secretários dos Bairros, quando um cidadão trata documentos, em 
palestras e através dos órgãos de comunicação social; 17.9% não têm 
informação e 24.4% não sabe se a informação é disponibilizada ou não.

tipos de taxas e impostos a serem pagos não é partilhada nos encontros 
comunitários, mas que a mesma está disponível nas Secretarias 
das localidades para consulta e que através de mapas de controlo, 
nas reuniões comunitárias, nas sessões do Conselho Consultivo, os 
cidadãos podem consultar.

Mecanismos existentes para o controlo do pagamento das taxas e 
impostos
No que diz respeito aos mecanismos de controlo das taxas e impostos, 
84% dos inquiridos disse que não tem conhecimento da existência 
de mecanismos das taxas e impostos e 16% expos que faz o controlo 
dos pagamentos através das senhas e recibos que recebe como 
comprovativo. 

registos diários, mensais e anuais os contribuintes podem fazer o 
controlo das taxas e impostos pagos, mas para tal devem guardar as 
senhas e recibos que recebem como comprovativos de pagamento. 
Ainda sobre os mecanismos de controlo do pagamento do imposto, 
a Autoridade Tributária realiza visitas periódicas às empresas para 

periódicas, sensibilização e penalização dos contribuintes que não 
pagam im¬postos. 
Relativamente aos canais existentes para o cidadão/contribuinte 
monitorar o uso das taxas e impostos pagos, 96.2% dos inquiridos referiu 
que não conhece canais para o acompanhamento do valor colectado e 
não sabe para onde o mesmo é canalizado. Para estes inquiridos, as 
instituições que colectam as taxas e impostos devem divulgar o valor 
colectado para que os contribuintes tenham conhecimento, facto que 
não acontece nos distritos. 

Benefícios resultantes do pagamento das taxas e impostos 
No que se refere aos benefícios das taxas e impostos, 1.8 % não conhece 

haver benefícios e 93.3%dos inquiridos disse haver benefícios, pois 

e hospitais, ii) melhoria de vida dos cidadãos; iii) melhoria de bancas 
e colocação de portões nos mercados, reabilitação de casas de banho, 
abertura de fontes de água; iv) pagamento de salários aos funcionários 
públicos; v) assistência médica e medicamentosa para os funcionários; 
vi) melhoria das condições de trabalho; vii) pagamento da reforma dos 
trabalhadores; e viii) facilidade na aquisição de documento.
Para os Chefes das localidades e gestores dos mercados, as Localidades 
não têm benefício directo do pagamento dos impostos porque a receita 
é canalizada para a conta receita do Governo Distrital. 

comerciantes
Os resultados do inquérito mostram que nem todos os comerciantes 
dos distritos de Namaacha e Marracuene possuem facturas e recibos 

apenas facultam factura e recibo aos cidadãos quando estes solicitam. 
Para os Chefes das Localidades, a Direcção e Finança ao nível dos 
distritos deve assegurar que todos os comerciantes tenham e emitam 

Avaliação da provisão dos serviços públicos
No que se refere aos serviços públicos nos distritos de Namaacha e 
Marracuene, no sector de educação a provisão é abrangente a todas as 

população escolar, acessibilidade, infra-estrutura e qualidade através 

responder as necessidades básicas dos cidadãos, não obstante a falta de 
alguns consumíveis como é o caso de luvas. O sector oferece serviços de 
atendimento geral, primeiros socorros, serviços de urgências e serviços 

de saúde materna infantil com vista a aproximar cada vez mais os 
serviços aos utentes. 

Que mecanismo é que o cidadão tem usado frequentemente para 
avaliar os serviços 
Relativamente aos mecanismos usados pelo cidadão para avaliar os 
serviços públicos, os Directores dos Serviços Distritais entrevistados 

suporte para canalizar as preocupações da comunidade em relação 
à prestação de serviços públicos. Através destas ferramentas os 
cidadãos contribuem com ideias e sugestões de forma a melhorar a 
qualidade dos serviços fornecidos. 
Para que os serviços estejam ao dispor do cidadão, no sector de 
saúde o funcionamento das Unidades Sanitárias é feito 24h por dia, 
há serviços de urgência, feiras de saúde nas comunidades, brigadas 
móveis onde se faz a vacinação, pesagem e atendimentos externos 
que visam prover serviços aos cidadãos. Na educação o sector 
promove encontros com os líderes comunitários para a auscultação 
das suas necessidades e, na elaboração do PES do sector envolve 
a comunidade que por vezes propõe a abertura de novas salas de 

ingressos.
 

dos serviços públicos

dos serviços de saúde, o sector indicou a distância percorrida pelos 

ambulâncias, menor capacidade e diversidade de equipamentos 
no laboratório. No caso da educação, a exiguidade de fundos para 
a expansão e manutenção da rede escolar, construção de novas 
salas de aulas, manutenção das existentes, alocação de carteiras, 
construção de residências para os docentes nas zonas onde as 
condições o exigem, provisão de água potável e energia. 

os serviços através: i) alocação de ambulâncias, ii) construção de 

dos serviços de Raio X, banco de sangue, bloco operatório bem 
como ampliação do laboratório com equipamentos para análises 
de hematologia e bioquímica, iv) aumento de consumíveis 
disponibilizados as Unidades Sanitárias; v) cobertura das salas de 
aulas convencionais mobiladas por todas as escolas do distrito, 
vi) progressões e promoções a 100% de todos os funcionários 

água abertas anualmente. 

Principais ganhos ou boas práticas que o sector pode partilhar
As boas práticas dos sectores de educação, água e saúde incluem: 
i) envolvimento dos pais e encarregados de educação na tomada 
de decisão para o melhoramento da qualidade de ensino e gestão 
participativa das instituições de ensino, ii) retenção de água da 
chuva em caleiras e cisternas pelas comunidades para o tempo seco, 
iii) construção e utilização de latrinas melhoradas, iv) início pontual 
de actividades em alguns sectores na Unidade Sanitária, v) redução 
do tempo de espera para o atendimento, vi) gestão de stock de 
medicamentos via tablet. 
Apesar do plasmado na Lei de que o imposto gera recursos 

os cidadãos expuseram que o imposto não é canalizado para a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, pois 
este não contribui para a existência de medicamentos nas Unidades 
Sanitárias e infra estruturas nas comunidades. 
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Cartoon
EDITORIAL

De forma recorrente, o nosso país tem sido confrontado com situações 

que à primeira vista podem parecer resultado de ausência de infor-

mação ou ignorância, mas que por vezes nos devem remeter a um 

sistemático questionamento sobre se não haverá motivações ainda 
mais sinistras.
Recentemente no distrito de Gilé, na província da Zambézia, surgiu uma 
onda de instabilidade provocada por um alegado fenómeno a que a popula-
ção local chama de “chupa sangue”.
Confrontada com uma doença ainda não esclarecida, mas cujos sintomas 
é o enfraquecimento físico dos pacientes antes de perderem a vida, alguns 
elementos da população local responsabilizaram alguns dos habitantes, acu-
sando-os de serem os responsáveis. Ao intervir para proteger indivíduos ino-
centes, a polícia provocou a ira popular, esta dirigida contra instituições do 
Estado, incluindo o Administrador do distrito e o comando local da polícia. 
O Administrador teve que ser evacuado para evitar piores consequências. 
Ainda na mesma província, há cerca de dois anos, a população de um distrito 
insurgira-se contra o pessoal médico que lutava desesperadamente para con-
ter o alastramento da cólera que estava a resultar em muitas mortes.
No entender dos insurgentes, em vez de ser a ausência de higiene o principal 
causador da doença, o responsável da doença era o pessoal médico que lutava 
para tratar os doentes e distribuía cloro para purificar a água. Supostamente 
o nome cloro, por rimar com cólera, era confundido como causador desta 
doença. 
A crença na existência de poderes supranaturais muitas vezes impele es-
tas populações a agirem da forma mais irracional, resultando em danos que 
incluem a perda de vidas. No caso do Gilé, um indivíduo que jurava profu-
samente que havia os chamados “chupa sangue”, foi questionado por uma 
jornalista da Televisão de Moçambique (TVM) se tinha provas da existência 
de tais criaturas. Sem reflectir seriamente sobre a ironia da sua resposta, 
disse que nunca tinha visto. É evidente que a repórter estaria ciente de estar 
a perder tempo se perguntasse ao jovem porque é que falava com tamanha 
convicção se não tinha provas.
No distrito de Memba, província de Nampula, a população revolta-se contra 
os funcionários da saúde que distribuem cloro para a prevenção da cólera. 
em Malema, na mesma província, os tumultos resultaram em mortes. E o fe-
nómeno vai-se alastrando por outras regiões do norte e sul de Moçambique. 
O fenómeno “chupa sangue” tem uma dimensão transnacional, dado que 
casos do género estão a acontecer também no Malawi. Informações credíveis 
indicam que os tumultos relacionados com este mito registam-se naquele 
país vizinho desde o dia 16 de Setembro último, quando três indivíduos 
acusados de serem “chupa sangue” foram mortos por um grupo de revolto-
sos. Pelo menos oito outras pessoas encontraram a morte em circunstâncias 
similares na semana passada. 
Nas regiões onde estes incidentes ocorrem prevalece uma crença popular 
quanto à existência de pessoas que usam a magia para “chupar o sangue” de 
outras, como meio para o enriquecimento. Mas pergunte aos crentes mais 
fanáticos sobre provas, e a resposta é sempre a mesma: é impossível apanhar 
os “chupa sangue” porque eles usam poderes mágicos.
Estas crenças obscurantistas podem resultar de um elevado índice de igno-
rância que prevalece nas regiões mais remotas e rurais quanto às principais 
causas que provocam epidemias altamente mortíferas como a cólera; a falta 
de conhecimentos sobre a importância da prática dos mais elementares há-
bitos de higiene e a não apreciação do esforço abnegado empreendido pelos 
trabalhadores da saúde para debelar estas doenças. Mas quando a confron-
tação é levada às instituições do Estado, acusando estas de cumplicidade 
com um fenómeno que não se pode provar que existe, é preciso não excluir 
a possibilidade da existência de um plano deliberado para desacreditar o Es-
tado, suas instituições e agentes. Pode haver outras motivações que não seja 
apenas o fenómeno “chupa sangue”, fazendo-se uso de populações menos 
esclarecidas como peões para a prossecução de agendas que prejudicam as 
próprias populações.
Quando se ataca um posto policial em nome de uma suposta revolta contra 
os “chupa sangue”, quando se põe em causa a integridade física dos prin-
cipais representantes do Estado, está-se efectivamente perante um acto de 
declaração de guerra contra o Estado. A população deve ser informada disso. 
A resposta das autoridades oficiais deve ser uma acção pró-activa e genera-
lizada de esclarecimento sobre as principais causas e métodos de prevenção 
de doenças como a cólera. 
Tendo em conta que a eclosão destas doenças é sazonal, são acções que de-
vem ser realizadas numa perspectiva preventiva, muito antes da época da 

sua elevada incidência. Esta deve ser uma accção coordenada ao nível dos 

governos distritais. É aqui onde deve residir a importância de mecanismos 

permanentes de comunicação com a população. É a ausência desta comuni-

cação que aumenta o défice de confiança da população sobre as instituições 

do Estado.

“Chupa sangue” e o 

A 
reeleição de Shinzo Abe 

abriu caminho para o Japão 

reforçar a capacidade mili-

tar ante a ameaça de Pyon-

gyang para desconforto estratégico 

da China, bem como da Coreia do 

Sul e Rússia, acentuando a proximi-

dade conjuntural de interesses entre 

Tóquio e Washington. 

Seis lançamentos de mísseis este ano 

sobre o mar do Japão e o arquipé-

lago nipónico, além do sexto teste 

nuclear da Coreia do Norte, levaram 

Abe a apresentar, pela primeira vez, 

a revisão da Constituição como um 

objectivo eleitoral prioritário.

Divisões entre a oposição à direi-

ta e à esquerda facilitaram a vitória 

do Partido Liberal-Democrático 

(PLD) e do Komeito (frente po-

lítica do movimento budista Soka 

Gakkai), e com maioria de 2/3 nas 

duas câmaras do parlamento a co-

ligação tem condições para avançar 

durante um mandato de quatro anos 

com a revisão da lei fundamental.

A julgar pelas sondagens o eleitora-

do privilegia, contudo, a adopção de 

medidas que permitam aumentar a 

massa salarial e o consumo, redu-

zindo desigualdades de rendimento, 

emprego precário (cerca de 40% da 

força laboral) e subemprego femi-

nino, numa economia cada vez mais 

condicionada pelo envelhecimento 

populacional (25% dos 127 milhões 

de japoneses tem 65 anos ou mais).

Estímulos orçamentais e fiscais, des-

valorização do iene, contribuíram 

para seis trimestres consecutivos de 

crescimento até Junho, mas, desde o 

retorno ao poder de Abe, em 2012 

- após um primeiro mandato entre 

2006 e 2007 -, o crescimento médio 

rondou apenas 1%, enquanto a dívi-

da pública supera 240% do PIB e o 

Banco do Japão continua sem conse-

guir alcançar o objectivo de uma taxa 

de inflação de 2%.

Herdeiro de famílias de renome (o 

Por João Carlos Barradas

avô materno, Nobusuku Kishi, igno-

rados graves crimes de guerra, che-

fiou o governo entre 1957-1960, e 

o pai, Shintaro, liderou o PDL e foi 

ministro dos Negócios Estrangeiros 

de 1982 a 1986), Abe vai ter de agir 

com cautela nos próximos meses 

para assegurar a reeleição como líder 

do partido na votação agendada para 

Setembro de 2018 e, por inerência, 

manter-se à frente do executivo.

A preocupação face à ameaça norte-

-coreana é generalizada, mas a re-

visão da Constituição proposta por 

Abe, imposta pelos ocupantes norte-

-americanos e aprovada em 1947, 

não é considerada prioritária e divi-

de o eleitorado, de acordo com todos 

os inquéritos.

Pelo artigo 9.º, o Japão “renuncia 

para sempre” “à ameaça ou uso da 

força para dirimir disputas interna-

cionais”, sendo interdito o “direito à 

beligerância”.

As chamadas Forças de Autodefesa 

do Japão (FADJ), criadas por impul-

so norte-americano na sequência da 

Guerra da Coreia de 1950-53, têm 

um estatuto ambíguo dado a cons-

tituição proibir a “manutenção de 

potencial militar”.

Abe conseguiu em 2015 a aprova-

ção de legislação que permite que os 

cerca de 250 mil efectivos das FADJ 

providenciem o “mínimo possível de 

auxílio material” a aliados alvo de 

ataque no caso de a “sobrevivência” 

do Japão estar em risco.

A utilização de armas além dos es-

tritos limites de autodefesa passou, 

também, a ser admissível para pro-

tecção de civis japoneses em risco ou 

de capacetes azuis da ONU. 

O orçamento militar superou a bar-

reira de 1% do PIB mantida no pós-

-guerra e cifra-se em 2,5% no ano 

fiscal de 2018, privilegiando a aqui-

sição de sistemas de antimísseis, en-

quanto persiste a interdição de posse 

de armas ofensivas (porta-aviões, 

bombardeiros, mísseis balísticos de 

longo alcance).

A partir dos anos 90, as FADJ alar-

garam o âmbito de actividade muito 

circunscrito a operações de busca e 
salvamento em catástrofes naturais 
e passaram a participar em acções 
de apoio a missões de paz da ONU 
e, entre 2004 e 2006, a pedido dos 
Estados Unidos, estiveram presentes 
no Iraque em operações humanitá-
rias e de reconstrução.
Reconhecer na Constituição o di-
reito de existência de forças armadas 
é o objectivo essencial de Abe que 
promete manter a proibição de lan-
çar actos militares ofensivos.
Os detalhes sobre capacidade mili-
tar estão abertos a discussão sendo 
uma incógnita a possibilidade de 
uma eventual revisão vir a ser apro-
vada por maioria simples dos votos 
expressos em referendo obrigatório. 
A insistente retórica nacionalista e 
negacionista dos crimes de guerra do 
Japão na China, Coreia e durante a 
Guerra do Pacífico joga na frente di-
plomática contra Abe que pretendia 
ver concretizada até 2020 a revisão 
da Constituição.
Uma disputa ardente com Pequim 
sobre a soberania das ilhas Senkaku/
Diaoyutai e um diferendo gélido 
com Moscovo quanto a quatro ilhas 
do Sul do arquipélago das Curilas 
tão-pouco facilitam a legitimação da 
posse e uso de força militar por parte 
de Tóquio.  
Da parte de Pyongyang o pior é de 
esperar a pretexto das ambições de 
Tóquio.
Novos lançamentos de mísseis vi-

sando o arquipélago japonês levarão, 

mais cedo do que tarde, a actos de 

contenção ou retaliação militar por 

parte dos Estados Unidos e é mui-

to provável que as FADJ acabem 

envolvidas numa guerra antes de a 

sua existência constitucional ser re-

conhecida em letra de forma.    

*Jornalista

Vamos esperar 
que não haja uma 
regra arbitrária
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Gostaria, antes mesmo de 
entrar no fundo da minha 
discussão, dizer que es-
crevo este texto porque as 

nossas ciências sociais precisam 
de ser repensadas urgentemente. 
Pertinente é igualmente dizer que 
o que me estimulou, de forma 
mais prática, a escrever é a confe-
rência do IESE (19-21 de Setem-
bro). Esta conferência realizou-se 
num país cuja cultura académica é 
senão problemática ao menos ex-
tremamente tímida. Nesta confe-
rência uma das grandes questões 
que se colocava era sobre o lugar 
das ciências sociais no continente 
africano. Ao colocar essa questão, 
estou convencido, o IESE preten-
dia estimular o debate epistémico, 
gnosiológico ou ainda filosófico, 
sentido lato, sobre a forma como é 
que fazemos as nossas ciências so-
ciais em África ou em Moçambi-
que. Ao colocar esta questão, pa-
rafraseando Derrida, o IESE 
confronta-se com um problema 
que levanta problemas e preocu-
pações de ordem epistemológicas. 
Ao olhar para o panorama das 
ciências sociais no continente 
africano seja no Quénia, África 
do Sul, Uganda, Senegal, Etiópia, 
Camarões, Níger, Nigéria ou mes-
mo na Tanzânia vemos que a pri-
meira dificuldade vem da ideia 
mesmo de «ciências sociais africa-
nas» pois as lógicas de produção 
de conhecimento em ciências so-
ciais nestes países é diferente 
muitas vezes contraditória (Há 
países como o Quénia, Nigéria 
África do Sul, Camarões, só para 
citar alguns exemplos, que estão 
numa luta imperiosa de descolo-
nização dos saberes. Em Moçam-
bique esses programas são prati-
camente ausentes enquanto pro-
gramas, exceptuando alguns ni-
chos na UP (obras de José Castia-
no). Estas contradições ou dife-
renças de historicidades e tempo-
ralidades dos processos de produ-
ção do conhecimento das CS não 
nos podem inibir de procurar al-
guns traços comuns desse corpus 
de conhecimento. Ou seja, dentro 
da sua diversidade em termos de 
práticas e estruturas, há elementos 
que são pertinentes e que são um 
traço comum das modalidades de 
produção do conhecimento (La-
tour) em CS em África. Esses tra-
ços foram colocados já por alguns 
filósofos africanos como é o caso 
de Wiredu, Hountondji, Mudim-
be ou ainda Apiah ou sócio-poli-
tólogos franceses como Jean Co-
pans. Esses traços podem ser re-
duzidos a três tipos. Miséria filo-
sófica, miséria conceptual, mime-
tismo categorial. Estes três ele-
mentos são a sua estrutura domi-
nante mesmo que isso não signifi-
que que não haja pesquisadores 
africanos que se distanciem desse 
modelo. Penso aqui muito parti-
cularmente a pessoas como Sarr 
ou Mamadou Diouf, Joseph Ki-
-zerbo, Carlos Serra (há outros 
exemplos para Moçambique, 
mesmo que sejam poucos, desse 

Paradoxos das ciências sociais (CS) em 
Moçambique: anti-filosóficas, colonizadas ainda?

tipo de esforço) ou mesmo o es-
critor sul-africano Coetzee, por 
exemplo. Além disso, essas CS 
africanas definem como seu gran-
de projecto de pesquisa o desen-
volvimento ou crítica ao desen-
volvimento, uma espécie de filo-
sofia crítica do desenvolvimento. 
Estes elementos são estruturantes 
nas CS em Moçambique e é por 
essa razão que Moçambique será 
o objecto principal da minha elu-
cubração. A história das CS em 
Moçambique é recente. Não tem 
mais de 45 anos. Começaram, 
basta ver as investigações do 
CEA, na sua idade de ouro, como 
instrumentos de compreensão das 
nossas sociedades e não só. Essas 
investigações eram orientadas 
para melhor compreender, para 
melhor intervir em termos de de-
senvolvimento, ou ainda, para 
melhor conhecer as sociedades 
moçambicanas e realidades da 
África Austral. Este programa de 
pesquisa não é uma particularida-
de de Moçambique. O desenvol-
vimento como objecto privilegia-
do. Esse objecto, em muitos casos, 
tal como em Moçambique, não 
começava com uma interrogação 
radical: o que são as CS em África 
e o que é o desenvolvimento. As 
questões que se colocavam e se 
colocam ainda é como melhor de-
senvolver África e como fazer das 
CS mais úteis para o progresso de 
África. Esse tipo de questões não 
são ilegítimas mas são limitadas. 
Como podemos ver a estrutura 
epistémica das questões acima co-
locadas são totalmente diferentes. 
Nas primeiras questões vê-se 
muito claramente que as primei-
ras nascem das preocupações 
epistemológicas, o que traduziria 
as preocupações da antropologia 
do conhecimento, sociologia das 
ciências ou ainda teoria do conhe-
cimento e as segundas são mais de 
ordem pragmática, com menos 
preocupação teórica. Olhando 
nestes termos, não é menos verda-
de que as nossas CS em África, e 
em Moçambique, sofrem ainda 
na sua estrutura de interrogação e 
de funcionamento de uma certa 
colonialidade. Com isto pretendo 
dizer que as nossas CS não são 
muito diferentes das CS coloniais 
que visavam praticamente melhor 
conhecer os indígenas para me-
lhor penetrá-los, melhor sucessos 
dos projectos coloniais, melhor 
conhecimento da sua cultura para 
melhor dominação. Não são ques-
tões de ordem teórica que estão 
na base dessas saberes. Aliás, eram 
os governos metropolitanos que 
decidiam quais os objectos a se-
rem investigados e quais os povos 
a ser tidos como objectos de in-
vestigação. Basta ler a introdução 
do livro que reestruturou a antro-
pologia política «Os Nuers» de 
Evans-Pitchard para ver que fora 
sugerido pelos poderes coloniais 
para estudar os Nuer depois de ter 
estudado os Azandes. É verdade 
que a posição de Evans pitchard 
não é a mesma com a de muitos 

investigadores africanos. Estes úl-
timos estão numa posição desvan-
tajosa. Se virem com alguma coe-
rência os aspectos que acima colo-
quei não podemos deixar de ver 
que a situação hoje em Moçambi-
que não mudou tanto. Uma gran-
de parte da nossa produção nas 
CS é ou produto de pedidos dos 
diferentes organismos internacio-
nais ou produto de imposições 
por outros organismos, mesmo 
que de vez em vez haja alguma 
aparência de liberdade de escolha 
das problemáticas. Como Jean 
Copans já nos anos 2000 chama-
va-nos atenção para a pobreza fi-
losófica das CS  africanas como 
produto da forma como foram 
inventadas essas CS em África 
pelos colonizadores, posso, a junto 
título, dizer que as CS em Mo-
çambique são estruturalmente 
miméticas et anti-filosóficas, o 
que significa, insignificantemente 
teóricas ou com um nível teórico e 
de teorização extremamente bai-
xo, porque repetitivas ou ainda 
pouco criativas. Com isso não 
pretendo nem de longe dizer que 
as CS todas devem ser meramen-
te teóricas ou ainda que todos os 
cientistas sociais devem ser filóso-
fos ou epistemólogos ou que o 
desenvolvimento como objecto 
seja ilegítimo. Pelo contrário, pre-
tendo que as nossas CS em Mo-
çambique sejam críticas a elas 
próprias e que façam da crítica 
sociológica dos fundamentos do 
conhecimento a condição para 
erigir as CS em Moçambique que 
sejam aptas de formular conceitos 
adequados às nossas próprias 
preocupações epistémicas e não 
sermos meros revisores de litera-
tura. Por exemplo, o que é seria 
democracia, cidadão, Estado em 
Moçambique, fora das represen-
tações e definições já preparadas 
no Ocidente, que muitas vezes são 
indiscrimidamente aplicadas no 
nosso contexto. Muitos trabalhos 
ilustram um esforço reduzido es-
forço de interrogações teóricas, 
reconceptualização, reterritoriali-
zação (Deleuze et Guatari) rein-
venção de dinâmicas conceptuais 
africanas (Felwine Sarr). Em con-
trapartida, há alguns trabalhos 
muito descriptivos, o que é uma 
etapa essencial, (há muito texto 
sobre esse assunto que é produto 
de imaginações e revisões de lite-
ratura, sem fundamento de campo 
nenhum), uma característica colo-
nial das ciências sociais, com mui-
tos detalhes mas pouca análise ou 
abstração, fazendo de uma boa 
parte dos investigadores nacionais 
colectores de materiais empíricos 
ou ainda sipaios no sistema de 
produção de conhecimento. São 
periféricos no processo de produ-
ção de conhecimento, porque se 
limitam a retrabalhar, às vezes 
mal, o que foi inventado em ou-
tros lugares do mundo. Se essa 
parte do mundo conseguiu, mes-
mo com historicidade diferente 
da nossa, é porque houve um es-
forço intelectual para tal. Não se 

acomodaram ao prêt-à-porter con-
ceptuel. Os moçambicanos investi-
gadores, na sua grande maioria, 
são reduzidos a simples proletá-
rios consumidores dos materiais 
que surgiram dos dados por eles 
próprios colectados e que foram 
tratado fora do seu continente 
(Abdoulaye Fall) ou como reco-
lectores de dados em projectos de 
investigação definidos fora das 
suas próprias preocupações. Pode-
mos dizer, nestes termos, que ao 
mesmo título da nossa economia, 
a nossa produção académica nas 
CS é uma produção intelectual e 
científica rendeira. Muitas vezes é 
uma produção científica por pro-
curação!!! 

dos cientistas sociais em 
Moçambique?
Há um pequeno número de cien-
tistas sociais em Moçambique 
com densa cultura filosófica. Mas, 
uma parte considerável de outros 
cientistas sociais vivem dentro de 
uma atitude anti-filosófica por 
excelência, acreditando que é pos-
sível uma CS séria sem referencia 
à filosofia ou ainda aos trabalhos 
filosóficos. E verdade que a filo-
sofia na nossa sociedade é não só 
desprezada por alguns cientistas 
sociais, vista como excessivamente 
normativa, às vezes por ignorância 
da produção filosófica, ou ainda, 
pela facilidade de não abstrair ou 
seguir as exigências do pensamen-
to filosófico sérrimo. E assim que 
constatamos longos trabalhos so-
bre democracia, descentralização, 
Estado ou sobre sociedade civil 
sem nenhuma referência aos tra-
balhos filosóficos como se tal fos-
se possível num trabalho sério de 

reconceptualização. Esta atitude 
denota falta de cultura filosófica 
e, portanto, um certo desconhe-
cimento da história das próprias 
ciências sociais. Numa introdução 
do livro de Mary Douglas «com-
ment pensent les institutions», 
George Balandier afirma de for-
ma casuística que as suas maiores 
criações ou inventidades nas CS 
vinham da relação intima com a 
filosofia. Basta ver os trabalhos de 
intelectuais como Sarr, Ali Ben-
makhlouf, Nadia Yala Kisukidi 
entre outros para perceber que as 
nossas CS, generalizo com toda a 
consciência da existência de ex-
cepções, peca por ter ou preten-
der ter uma distância epistémica 
com a filosofia seja ela ocidental, 
da América latina ou mesmo afri-
cana. Podemos, por isso, dizer que 
um dos problemas das ciências 
sociais praticadas neste país é a 
sua atitude anti-filosófica e a sua 
tentativa positivista de acreditar 
que é preciso expulsar a filosofia 
qualquer que seja do campo das 
reflexões nas CS. Pergunto-me 
como é que alguém pode preten-
der pensar o problema do Estado 
sem ler a fundo as obras de Spino-
za, por exemplo ou ainda de Lao-
-Tse? Este exemplo banal mostra 
que só poderemos reinventar a 
«alma» das nossas ciências sociais 
se levarmos muito seriamente a 
necessidade de reaproximarmos 
a filosofia do exercício intelectual 
nas ciências sociais. 
Entendo que um dos aspectos 
que deva ser colocado em relação 
às nossas ciências sociais é volta-
rem a si mesmas num processo de 
auto-interrogação. 

*Doutorando em Ciência Política, 
França.

Por Régio Conrado*

Estamos confrontados no 

país com fenómenos que 

ciclamente reaparecem 

ferindo a nossa sensibi-

lidade, chocando-nos. Fenóme-

nos contendo violência e crime, 

requerendo de imediato a inter-

venção das forças de segurança 

para reporem a ordem.

Quando esses fenómenos rea-

parecem é desencadeado um 

processo de inquirição para se 

encontrarem e punirem os cul-

pados, os responsáveis pela alte-

ração da ordem pública.

Estamos perante a violência do 

rio que tudo arrasta em sua fú-

ria. Sem dúvida que os autores 

de crimes e destruições devem 

ser exemplarmente punidos.

Porém, bem mais difícil é – e 

frequentemente incómodo e in-

desejável também – estudarmos 

as margens sociais que tornam 

associais os rios da nossa vida. 

Defendo que os cientistas so-

ciais devem ser permanente-

mente chamados para ajudar na 

análise e na terapia, pesquisando 

as infra-estruturas sociais que 

contribuem para o ressurgimen-

to dos fenómenos cíclicos men-

cionados.

Margens sociais que tornam 
associais os rios
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Toda a força que a “Sociedade Civil” 

(“SC”) demonstrava no sentido da 

responsabilização dos indivíduos 

que se envolveram no caso “2.2 mil 

milhões de dólares” parece ter-se desmo-

ronado. Se esta constatação não estiver 

correcta, então, podemos admitir que se 

trata, não de um recuo, mas sim, de uma 

estratégia visando encontrar os melhores 

fundamentos para se aclarar sobre quem 

se deve imputar as exigências relativas à 

celeridade do processo em causa.

“Desmoronar” pode até ser uma palavra 

muito forte. Entretanto, os últimos acon-

tecimentos políticos em Moçambique 

fizeram com que a força da “SC” cami-

nhasse nesse sentido, nomeadamente, o 

11º congresso do partido no poder, o as-

sassinato do Presidente do Município de 

Nampula, os acontecimentos de Mocím-

boa da Praia, as polémicas nomeações e 

“SC”: água mole
exonerações feitas pelo substituto do falecido 

edil, e até mesmo o caso dos “chupa-sangue”. 

É como se a “SC” tivesse ficado anémica, pa-

ralisada, sem argumentos para continuar a 

exigir que um grupo de moçambicanos seja 

levado à barra da justiça pelo rombo de 2.2 

biliões de dólares. Um pequeno parêntese: o 

cidadão comum percebe melhor a gravidade 

do caso quando se fala de 2.2 biliões de dó-

lares e não propriamente de 2.2 mil milhões 

de dólares. 

Continuando: os referidos acontecimentos 

políticos actuaram, provavelmente, em dois 

sentidos. Por um lado, podem ter gerado força 

suficiente ao ponto de significarem, em si, um 

questionamento sobre o tipo de “SC” existen-

te em Moçambique. Aqui não está em causa, 

necessariamente, o conceito de “SC”. Está 

em causa o suposto abandono da “SC” de um 

princípio, chamemos-lhe assim, tão popular e 

conhecido que diz: água mole em pedra dura 

tanto bate até que fura. Houve pausa por par-

te da “SC”? Os momentos de pausa estão a 

ser, inequivocamente, os de fortalecimento da 

“pedra”, significando assim um alargamento 

da extensão do tempo de luta para a “água”. 

Por outro lado, esta suposta pausa na virili-

dade da água, que não é propriamente uma 

disfunção, pode revelar um tipo de estação 

que, pela sua natureza, não está a alimentar a 

fonte com a necessária água que vai dar vida 

ao princípio acima referido. A água está, por 

“maioria de razão”, muito mole comparati-

vamente ao ímpeto de luta que habituou aos 

seus cidadãos. Ou, se quisermos, a “pedra”, 

por algum motivo, rolou para fora da zona de 

impacto da “água”, deixando esta sem o devi-

do protagonismo.

Os movimentos da “SC”, envolvendo cada 

vez mais cidadãos e despertando neles o sen-

tido do exercício de cidadania configurado no 

patriotismo e na “unidade nacional”, devem 

manter o princípio acima referido. Não 

podem parar. Devem ser percebidos por 

todos. Isto requere claramente a existên-

cia de um foco de luta a não ser abando-

nado. Esse foco não pode resumir-se às 

pessoas destemidas da “SC” mas sim aos 

ideais de justiça a serem desenvolvidos 

na mente dos cidadãos que acreditam 

ou têm crença de que haverá “respon-

sabilização”. Será que as fotos passadas 

nos jornais, indicando (semanalmente) 

os cúmplices do problema, com um tex-

to incisivo, surtiram os devidos efeitos? 

Houve alguma repercussão mensurável, 

ou próximo disso? Somos um Estado 

de direito, o que configura a nossa maior 

esperança; mas a “água mole” deve con-

tinuar a bater na “pedra dura” até furá-

-la, até sermos, de facto, um Estado de 

direito.

Isabel dos Santos, nas suas vestes de po-

derosa mulher de negócios, deu mais uma 

entrevista no seu auto-exílio londrino. 

Desta vez, foi com a tradicional agência 

de notícias Thomson-Reuters. Que fique 

desde já registado: não é a oposição, nem ne-

nhum activista ou membro da sociedade civil 

quem escolhe a imprensa estrangeira global 

para fazer declarações sobre Angola. É a pró-

pria Isabel dos Santos.

Concedida à jornalista, Allessandra Galloni, 

a entrevista – de tom macio – contém vários 

aspectos dignos de nota.

Aquele que mais nos interessa analisar são as 

declarações sobre a Sonangol, que, sem qual-

quer espécie de contraditório, têm sido repli-

cadas por todo o lado.

Isabel dos Santos descreve uma nova era para 

a Sonangol, pintando um quadro que nada 

tem a ver com a realidade.

Começa por dizer que quando foi nomeada 

presidente do Conselho de Administração da 

Sonangol enfrentou uma tarefa enorme, pois 

o barril de petróleo estava a US$ 25,00, o que 

representava uma queda de 40% das receitas 

da empresa, deixando um grande encargo fi-

nanceiro por superar.

O que Isabel não explicou foi que entretanto 

o barril de petróleo está acima dos US$50,00, 

ou seja, o seu preço duplicou. Naturalmente, 

a folga financeira da Sonangol modificou-se 

drasticamente. Ou não?

Isabel informou também a entrevistadora de 

que procedeu a uma grande redução de cus-

tos.

Mas não esclareceu que a maior parte da re-

dução de custos resultou do adiamento de 

pagamentos (ver Maka Angola, por exemplo 

aqui) ou de incumprimentos contratuais que 

resultaram em pesadas acções judiciais, supe-

riores a dois biliões de dólares, como é o caso 

da Cobalt (ver aqui).

Depois, Isabel fala de um diagnóstico com-

pleto da empresa, que terá realizado antes de 

introduzir mudanças, abordando as princi-

pais competências da força de trabalho para 

garantir que esta tivesse o talento certo.

Não se conhece esse diagnóstico nem, so-

bretudo, os seus resultados e respectivas 

propostas de mudança. A reestruturação de 

uma empresa da dimensão da Sonangol não 

é trabalho da presidente do Conselho de Ad-

ministração e de um núcleo de consultores. 

É obviamente trabalho de todos os quadros 

da empresa, que têm de ser envolvidos, sob 

pena de tudo falhar, como ensina a literatura 
de gestão.
Além do mais, uma vez que Isabel não di-
vulga a sua visão nem os seus objectivos em 
termos de números financeiros, como pode-
remos nós saber se ela teve ou não sucesso?
A General Electric, uma das principais com-
panhias do mundo, tem um novo CEO, John 
Flannery, que anunciou uma grande reestru-
turação da empresa. Um dos aspectos essen-
ciais é que, a 13 de Novembro, o novo CEO 
irá apresentar publicamente as metas finan-
ceiras actualizadas e apresentar a sua visão 
para a empresa.
Isabel dos Santos apresentou alguma visão 
e algumas metas financeiras a atingir? Não. 
Ora, é precisamente sobre essa visão e sobre 
essas metas que devíamos estar a conversar. 
Não sobre platitudes genéricas sem substân-
cia.
As palavras de Isabel dos Santos são um in-
sulto à inteligência, porque não passam de 
generalizações e de adornos retirados dos 
manuais de gestão:
“Foi muito emocionante quando designámos 
novos membros do conselho, sentimos uma 
sensação de missão. Algo que poderíamos 
tornar … um desafio emocionante”, podemos 
ler, entre muitas outras frases vãs. Depois, 
Isabel acrescenta que o que queria era fazer 
uma mudança de cultura dentro da organi-
zação: “Mais rigorosa em torno das despe-

sas; excelência em tudo o que fazemos; mais 

transparência (…).” “Nós temos de adminis-

trar esta empresa de forma transparente.”

Dizer isto ou pintar uma paisagem com uma 

casinha e um sol é a mesma coisa. Qualquer 

criança o faz.

Administrar de forma transparente é saber 

para onde a empresa vai. Quais são os nú-

meros que se pretende atingir. É quantificar.

Administrar de forma transparente é criar 

uma cadeia de comando clara e conhecida, 

não utilizar um suposto representante da pre-

sidente do Conselho de Administração, um 

estranho à empresa chamado Mário Leite da 

Silva, para dar as ordens em seu nome.

Administrar de forma transparente é prestar 

contas periodicamente. É saber quanto Isabel 

dos Santos paga aos consultores estrangeiros 

que contratou para a Sonangol. Transparên-

cia é Isabel dos Santos explicar o motivo por 

que as suas empresas privadas – UCALL, 

Candando, Wise Intelligence Solutions e 

outras – sugam dinheiro da Sonangol. É as 

empresas de referência prestarem contas por 

trimestre ou quadrimestre. Da Sonangol co-

nhece-se o Relatório e Contas de 2016, que 

foi apresentado em Junho de 2017 e… nada 

mais.

Isabel gere a Sonangol à distância, através de 

consultores estrangeiros, e isso não funciona-

rá sem o pai na presidência, que transformava 

a sua arrogância e mimos em poder. Gere-

-se uma empresa no terreno, em Luanda, a 

motivar os trabalhadores, a liderar a gestão e 

a informar o público. Isabel dos Santos, po-

rém, desde que se autonomeou presidente da 

Comissão Executiva da Sonangol Pesquisa & 

Produção (núcleo duro das operações da pe-

trolífera nacional), não põe lá os pés.

*makaangola.org

As peripatetices de Isabel dos Santos

A 
marcha lenta da China, que visa 

transformar o país na maior super-

potência mundial, continua. A Chi-

na já tinha inventado o conceito de 

capitalismo de Estado, internacionalizando a 

influência das suas empresas, que em última 

análise estão nas mãos do Partido Comunis-

ta. 

Agora, o comité central deu mais um passo 

em frente na sua pós-modernidade centralis-

ta, ao adicionar o pensamento político do seu 

líder, Xi Jinping, à constituição do partido, 

que por sua vez é a constituição do país, uma 

honra à qual até agora só Mao Tsé-Tung ha-

via tido direito. Pós-modernidade porque se 

trata da viragem de um capítulo na História 

da China, onde o estatuto de Mao é mitigado 

à custa da ascensão de Xi Jinping.

O antigo primeiro-ministro australiano, Ke-

vin Rudd, constata este facto no Financial 

Times. “Há cinco anos disse que ele [Xi Jin-

ping] seria o líder mais poderoso da China 

desde Deng Xiaoping. Estava errado. Ele é 

agora o líder mais poderoso da China desde 

Mao Tsé-Tung”, escreveu Rudd.

Para Jude Blanchette, um estudioso do Par-

tido Comunista da China, em declarações à 

Reuters, a inclusão do pensamento do líder 

na constituição “é uma forma de eliminar 

qualquer distinção entre Xi Jinping e o par-

tido”.

Bill Bishop, editor do boletim informativo 

Sinocismo sobre política chinesa, considera 

que o nascimento do “pensamento Xi Jin-

ping” confirma os raros níveis de poder e 

prestígio do seu criador. “Isso significa que 

Xi é efectivamente inatacável. Se você de-

safiar Xi, você estará a desafiar o partido - 

e você nunca quer estar contra ao partido.” 

Estas mudanças acontecem num ambiente 

de optimismo. Há uma crescente confiança 

oficial em Pequim - a roçar a arrogância - de 

que a China está em ascensão, enquanto o 

Ocidente está em declínio, escreve Gideon 

Rachman, colunista do Financial Times.

*Jornaldenegocios.pt

Xi Jinping ganha o estatuto de novo Mao
Por Celso Filipe*

Por Moiani Matondo* 
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A 
história da conquista do 
campeonato nacional 
de futebol, edição-2017, 
pela formação da União 

Desportiva do Songo, ou sim-

plesmente UDS, resume-se pela 

tríade, querer, ambição e perse-

verança.  E, na verdade, engana-

ram-se os mais cépticos, os quais 

julgavam como obra de mero 

acaso, a Taça de Moçambique 

conquistada, ano passado, pelos 

hidroeléctricos sob a batuta do 

técnico Artur Semedo.

Enganaram-se, redondamente, 

os que previam uma época de-

sastrosa para a equipa do Songo, 

em parte com a saída de Artur 

Semedo, o técnico que esteve 

na origem do grande salto que a 

colectividade conheceu até, pelo 

menos, ao ano passado. Engana-

ram-se os que julgavam que Chi-

quinho Conde seria afastado do 

comando técnico da equipa por 

manifesta incapacidade. E como 

contra factos não há argumentos, 

a UDS  passeou a sua classe espa-

lhando o charme do seu futebol.

É, por conseguinte, esta UDS que 

tem a difícil e espinhosa tarefa 

de representar condignamente o 

nosso país na Liga dos campeões 

africanos, depois da má experiên-

cia nas afrotaças este ano, onde 

não passou da primeira elimina-

tória. 

E porque as responsabilidades são 

realmente acrescidas, impõe-se à 

direcção da colectividade que não 

se contente por manter a espinha 

dorsal que conquistou a prova na 

semana finda, mas que consiga 

reforçar-se ao máximo, por forma 

a pagar essa pálida imagem que 

deixou para os moçambicanos e 

não só.

Os actuais campeões  nacionais, 

que destronaram os locomotivas 

do Chiveve, terminaram a prova 

em primeiro lugar com 64 pontos, 

mais 13 que os vice-campeões, o 

que significa, por outras palavras, 

que ganharam o certame com 

toda a justiça, com todo o mérito. 

E doa para quem doer, a UDS foi 

a melhor equipa da competição, 

no cômputo geral, foi a equipa 

mais regular do certame, foi a 

formação que sofreu menos golos 

(15), foi a terceira que mais tentos 

marcou (38), atrás da Liga Des-

portiva (40) e do Costa do Sol 

(41). 

Trinta jornadas de suspen-
se e pura adrenalina
Porque o futebol é  chamado ópio 

do povo, durante as 30 jornadas 

Rescaldo do Moçambola- 2017

Quando o querer e a ambição suplantam as 
adversidades...!
 Por  Paulo Mubalo

que deram corpo ao certame, as  

atenções dos aficionados pela 

modalidade estiveram viradas 

para diversos campos espalha-

dos um pouco pelo país, concre-

tamente, na cidade e província  

de Maputo, Gaza, Inhambane, 

Sofala, Zambézia, Manica, Tete, 

Nampula e Niassa.

Por outras palavras, exceptuando 

os residentes de Cabo Delgado, 

que assistiram à prova no sofá, 

uma vez que continuam a não 

ter um representante na prova, 

as restantes províncias estiveram 

representadas nesta competição, 

ainda que de forma desigual. Mas 

claramente, a Província de Nam-

pula está em ascensão meteórica, 

pois, contou com três clubes, a sa-

ber, Ferroviário da capital provin-

cial, e Ferroviário e Desportivo de 

Nacala, o que é uma obra. 

Durante as trinta jornadas foram 

marcados golos de todos os tipos 

e feitios, golos para ver e rever, à 

mistura com falhanços clamo-

rosos. Outrossim, houve defesas 

monumentais e frangos escanda-

losos. Houve festa rija nas ban-

cadas e nas quatro linhas, num 

ambiente de êxtase.

Durante as trinta jornadas, as 

conversas nos cafés, nos restau-

rantes, nos estabelecimentos es-

colares, prisionais e noutros locais 

de maior concentração de pessoas 

giravam em torno do Moçam-

bola. Homens, velhos, jovens, 

mulheres faziam os mais diversos 

prognósticos relativamente aos 

vencedores desta ou daquela par-

tida. Cantavam, gritavam, asso-

biavam, como forma de dar alen-

to e força anímica à sua equipa 

predilecta. Apupavam e vaiavam 

a equipa adversária, num ambien-

te de pura adrenalina. Vezes há 

em que atiravam culpas à equipa 

técnica e à direcção do clube pela 

pálida exibição ou maus resulta-

dos. Na verdade, o Moçambola é, 

foi e sempre será um momento 

de festa, de confraternização, de 

amizade, de solidariedade. 

No Moçambola não há perdedo-

res: os vendedores de amendoim,  

de cigarros, de bebidas, de refei-

ções facturam um pouco mais. Os 

clubes organizados, os que têm 

equipamento à venda, não ficam 

para trás. Por algum momento, as 

amarguras da vida, as dificulda-

des que cada um atravessa, desde 

o salário atrasado, o desemprego, 

a incerteza sobre o que comer 

amanhã, são esquecidas e consigo 

resgata-se a disposição de viver e 

enfrentar os desafios com natura-

lidade, sem desfalecimentos.

Enfim, o Moçambola faz conver-

gir pessoas de extractos sociais 

diferentes. Pobres e ricos juntam-

-se numa única causa,  num am-

biente de pura convivência. Ne-

gros e brancos juntam-se num 

ambiente descontraído. Clara-

mente a fazer inveja aos políticos 

de meia tigela, que passavam a 

vida a maldizer os outros quando 

faltam argumentos. 

Mas….
Uma brevíssima apreciação das 

16 equipas que tomaram parte no 

evento leva-nos a concluir que se 

em relação à União Desportiva 

de Songo há pouco a dizer, pois 

os pupilos de Chiquino Conde, 

como fizemos referência, foram 

inegavelmente superiores em re-

lação aos outros adversários, equi-

pas há que estiveram muito longe 

do que nos habituaram a mostrar.

São os casos do Maxaquene, Fer-

roviário de Nampula e Liga Des-

portiva de Maputo. Os tricolores 

escaparam à despromoção nas 

derradeiras jornadas, o que mos-

tra que algo não está bem. Já os 

locomotivas da chamada capital 

do Norte estiveram uns furos 

abaixo das suas potencialidades, 

o que em parte precipitou a saí-

da do técnico Arnaldo Salvado. 

Quanto à Liga Desportiva de 

Maputo, a mudança do técnico 

foi um sinal inequívoco de que 

também as coisas não corriam 

como se impunha.

Aliás, o posicionamento na tabela 

classificativa das equipas retro-

mencionadas (12º, 11º e 6º luga-

res) mostra  que, de facto,  os três 

conjuntos desiludiram os seus 

adeptos.

O Ferroviário da Beira, quarto 

classificado, com 45 pontos, não 

conseguiu defender da melhor 

maneira o título que ostentava, 

apesar da boa prestação na Liga 

dos Campeões. Nota de destaque 

vai para o Ferroviário de Nacala, 

terceiro classificado com 50 pon-

tos, e Desportivo, também de Na-

cala, quinto classificado, com 44 

pontos, que conseguiram deixar 

para trás clubes históricos, como 

Liga Desportiva, Ferroviário de 

Maputo, Ferroviário de Nampu-

la, Textáfrica e Maxaquene. 
Finalmente, as estreantes AD 
Macuácua e UP de Niassa mos-
traram a sua pequenez e, com 
toda a justiça foram despromovi-
das da competição, à semelhança 
do Chingale de Tete.
Sabe se que Telinho, da Liga 
Desportiva de Maputo, foi o me-
lhor marcador da prova, com 17 
golos, enquanto que Gervásio e 
Victor, guarda-redes do Despor-
tivo e Ferroviário de Nacala, res-
pectivamente, sofreram o mesmo 
número de golos (14), sendo que 
caberá à Liga Moçambicana de 
Futebol proclamar quem ficará 
com o prémio.
Entretanto, na próxima época, 
o Moçambola não vai escalar as 
províncias de Cabo Delgado e 
Niassa, sendo que a província 
de Manica passará a contar com 
duas equipas, nomeadamente, 
UP de Manica e Textáfrica; Ma-
puto - cidade contará com qua-
tro, a saber, Costa do Sol, Liga 
Desportiva, Ferroviário e Maxa-
quene.
Já Maputo-província vai contar 
com o Incomati; Zambézia con-
tará com o 1º de Maio; Nampu-
la com quatro, nomeadamente, 
Ferroviário e Sporting, da ca-
pital provincial, Desportivo e 
Ferroviário, ambos de Nacala. A 
província de Tete vai contar ape-
nas com a União Desportiva de 
Songo; Inhambane com ENH e 
Gaza com o Chibuto.

Assim foi o ópio do povo...!

Está instalada, desde terça-feira, uma po-

lémica em torno do jogo entre as antigas 

glórias do Barcelona e as antigas vedetas 

moçambicanas. Tudo deve-se aos preços 

estipulados para a compra dos bilhetes para o jogo, 

que variam entre 600 a 6000 meticais.

O preço mínimo do bilhete da partida, a ter lugar 

no dia 11 de Novembro, pelas 18 horas, no Es-

tádio Nacional do Zimpeto, custa 600 meticais e 

está destinado à bancada central sol, enquanto, a 

bancada central sombra custará mil meticais.

Entretanto, para quem quiser estar na zona VIP 

(Very Important Person) terá de desembolsar seis 

mil meticais, porém, ainda não está claro o que 

inclui este pacote.

A organização não detalhou as razões destes valo-

res, mas o SAVANA sabe que a Federação Mo-

çambique de Futebol propôs valores compatíveis 

com a realidade moçambicana, o que não foi acei-

te.

Com os valores acima do habitual e numa parti-

da de veteranos, perspectiva-se pouca afluência do 

público, devido ao tom e quantidade de críticas.

Para a partida do próximo dia 11 de Novembro, 

estão confirmadas as presenças de Ronaldinho 

Gaúcho, Zambrota, Sedou Keyta, Mendieta, 

Edgar Davids, Rivaldo, Kluivert, Simão Sabrosa, 

Filipe Coco, Edmilson, Luis Garcia, Esquerro e 

Gudjonson.

Do lado moçambicano, 14 jogadores fazem par-

te da convocatória, nomeadamente, Rui Évora, 

Kampango, Mano-Mano, Dário Khan, Pinto 

Barros, Tómas Inguane, Jojó, Tico-Tico, Dário 

Monteiro, João Chissano, Artur Comboio, Geni-

to, Nelinho e Chiquinho Conde.

Referir que as antigas estrelas “Mambas” serão co-

mandadas pela dupla Viktor Bonderenko (treina-

dor) e Arnaldo Salvado (treinador-adjunto).

O jogos dos valores polémicos
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1. INTRODUÇÃO

Não existem dúvidas que a agricultura não desempenhou as suas funções definidas após a inde-

pendência e no III Congresso da Frelimo, que eram o abastecimento do povo, o fornecimento 

de matérias-primas para a indústria nacional e contribuir para as exportações (balança comercial 

agrícola). Não importa neste documento referir a esses aspectos, pois vários estudos e factos reve-

lam claramente essa afirmação.

Este texto tem como objectivo sugerir medidas para que a agricultura, além das funções acima 

mencionadas, seja o sector fundamental na redução do número de pobres e das desigualdades so-

ciais, para o equilíbrio do território, diminuição de fenómenos migratórios forçados e redução de 

elementos potenciadores de conflitos de diferentes naturezas, assegurando a soberania alimentar 

do país. A Associação Comercial e Industrial e de Serviços (ACIS), a Associação de Fruticultores 

de Moçambique (FRUTISUL), a Gapi - Sociedade de Investimentos, SA, o Observatório do 

Meio Rural (OMR) e a União Nacional de Camponeses (UNAC) subscrevem o presente docu-

mento.

A agricultura apenas se desenvolve em contexto de: (1) estabilidade política e militar; (2) um 

ambiente macroeconómico equilibrado, estável e favorável ao sector; (3) com o desenvolvimento 

global da economia e do meio rural, em particular, a rede de estradas, a educação e a saúde que 

possuem um elevado efeito multiplicador sobre a produção, a redução da pobreza e o bem-estar 

da população.

O desenvolvimento da agricultura deve ser economicamente inclusivo, o que significa que as 

políticas públicas, os mercados e as instituições devem favorecer a criação de riqueza de todos 

os agentes económicos, destacando-se o sector familiar e as pequenas e médias empresas. Os 

recursos naturais, com revisão dos benefícios fiscais, poderão contribuir para que exista uma maior 

capacidade do Estado alocar recursos para o desenvolvimento de outros sectores, nomeadamente 

da agricultura e da promoção dos camponeses, devendo as mineradoras e o Governo ter maior 

atenção à forma como se procedem os reassentamentos e à criação de emprego local. Os produ-

tores de diferentes tipo e os consumidores devem optar de forma soberana sobre o que, quanto e 

onde produzir e consumir, em função de lógicas produtivas diferenciadas, em resposta às políticas 

públicas de auto-suficiência e soberania alimentar do país e aos incentivos e sinais dos mercados.

2. POLÍTICAS

Para as organizações assinantes deste documento, estes aspectos são fundamentais para que a 

agricultura, a médio e longo prazo, possa desempenhar os papéis acima referidos e contribua para 

a diversificação e transformação estrutural da economia.

 

2.1. Prioridades territoriais e produtivas:
Para concentração de recursos e obtenção de maior eficiência e eficácia dos investimentos e das 

políticas públicas, aconselha-se que se definam territórios delimitados com critérios económicos e 

de potencial produtivo e que sejam de dimensão limitada. Nestes territórios, devem-se concentrar 

as acções de investigação, extensão e investimento público e privado, comercialização, benefícios 

fiscais para os investidores e para as comunidades (com ênfase para o empoderamento da mulher e 

dos jovens) e subsídios, segundo os critérios e prioridades abaixo sugeridas. Especial atenção dever 

ser dada às questões de género no que respeita ao acesso a recursos, especialmente da terra, e na 

distribuição dos rendimentos da família, para alterar a divisão do trabalho intra familiar que ac-

tualmente desfavorece a mulher. Em relação aos jovens, é importante que existam incentivos que 

os retenham no meio rural, principalmente através de iniciativas de auto emprego, de pequenos 

negócios e criação de emprego estável.

Em relação às zonas de menor potencial agrário, deverão existir incentivos para a emergência ou 

promoção de actividades tradicionais locais (pecuária, pesca, florestas, caça, olaria, etc.). Também 

ao Estado competirá favorecer estas zonas com maiores e melhores serviços para os cidadãos, 

como sejam a saúde, educação e a construção de infra-estruturas de comunicações e produtivas 

que gerem emprego.

Os produtos a subsidiar devem ser os que têm maior importância no rendimento dos produtores, 

na alimentação do povo e na substituição de importações, designadamente o milho, mapira, man-

dioca, arroz, feijões, tomate, batata-reno, cebola, carne bovina, caprina e de aves e frutas (banana, 

citrinos, manga, papaia) e algumas de clima temperado que tenham maior consumo e maior peso 

nas importações. Os benefícios fiscais, os incentivos económicos e os subsídios, devem ainda in-

cidir sobre a produção de sementes (sem secundarizar a biodiversidade e as sementes locais) e de 

animais reprodutores (aves e bovinos).

2.2. Terra, recursos naturais e território:
A terra é o principal activo de uma nação. Os recursos naturais devem ser conservados e explora-

dos de forma sustentávele de modo a beneficiar as comunidades e os agentes económicos, gerando 

empregos estáveis e dignos e, por consequência, o país.

A prioridade, neste aspecto, deve ser o da elaboração, gestão e acessibilidade do cadastro universal 

(de todo o país) de terras individuais, colectivas, privadas e públicas.

Sugerem-se ainda as seguintes acções principais:

de reassentamento ou ocupações de má-fé, cadastramento de terras (com digitalização do uso 

e aproveitamento da terra) com acesso fácil para quaisquer

cidadãos.

conflitualidades têm gerado, assim como aqueles que não asseguram eficiência na utilização 

da terra, especialmente os direitos de propriedade e de transmissão, a ociosidade por não 

cumprimento dos objectivos, entre outros aspectos.

legislação específica sobre as consultas, dando maior protagonismo e poder de decisão às 

comunidades locais.

-

ção de recursos naturais (terra, floresta, fauna, pesca e mineração).

-

dades sobre a interpretação e aplicação das leis de terras, de reassentamentos, de minas e outras.

 

2.3. Modernização da agricultura:

A prioridade deve ser a distribuição deinsumos básicos (sementes de qualidade, insumos, instru-

mentos de trabalho) das culturas principais indicadas acima aos camponeses, a preços subsidiados 

e/ou a crédito em espécie, evitando-se a distribuição gratuita de qualquer insumo ou outro factor 

de produção.

produtores. Considerando a resposta rápida aos insumos básicos da produção e o aumento da 

produtividade e da competitividade, sugerem-se as seguintes acções principais:

de variedades melhoradas de elevadas produtividades e adaptadas às zonas agro-ecológicas, 

assim como de viveiros de plantas que renovem e introduzam variedades mais produtivas e de 

início de produção mais precoce, em particular de caju, coqueiro, plantas para reflorestamento, 

frutas (citrinos, banana, papaia) e as de clima temperado.

locais (incluindo o mapeamento dessas variedades, a recolha sistemática de material genético 

e constituição de banco degermoplasma local).

motoras e finalidades, que sejam acessíveis e eficientes para os diferentes tipos e escalas de 

produtores.

trabalhem no meio rural e possuam oportunidades para a criação de empresas. Os cursos 

técnicos de agricultura poderiam incluir disciplinas relacionadas com a gestão e empreende-

dorismo.

genético do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique.

adopção de sistemas de produção adaptados aos regadios e oferecer formação aos agricultores 

para saberem gerir a produção em sistemas irrigados.

A modernização da agricultura deve considerar a eficiência social e ambiental de modo a existir 

uma modernização não agressiva ao ambiente e à biodiversidade em processos sustentáveis de de-

senvolvimento. Nesta perspectiva, a formação e educação dos técnicos e dos camponeses é muito 

importante.

2.4.Infra-estruturas:
As infra-estruturas produtivas e de distribuição são fundamentais para a redução dos riscos da 

produção e das perdas pós-colheita, de modo a assegurar maior estabilidade do rendimento dos 

produtores, da oferta e dos preços de bens agrários.

As  acções  devem concentrar-se na  redução  das  perdas  pós-colheita  (armazenagem  e conser-

vação) e melhoria da rede de estradas vicinais.

São consideradas importantes as seguintes acções do sector público relativas a infra-estruturas 

produtivas:

-

dutores e comercialização de produtos químicos e outros que contribuam para a conservação 

dos produtos armazenados.

pelos produtores.

-

mento, distribuição e processamento dos excedentes, de forma a reduzir a sazonabilidade dos 

preços e o fornecimento de matérias-primas para as indústrias agro- alimentares.

-

doras.

que capacite os produtores para a produção em regadio. A localização dos regadios e a sua 

ocupação e gestão, devem obedecer a critérios do potencial produtivo das zonas agrárias e a 

critérios económicos e sociais.

de maior risco.

2.5. Mercados:
O acesso e o conhecimento dos mercados de insumos e da produção, a comercialização e arma-

zenamento, são essenciais para o aumento e estabilização do rendimento dos produtores ao longo 

dos anos.

A prioridade deve relacionar-se com a redefinição do papel do Instituto de Cereais de Moçam-

bique (ICM), da Bolsa de Mercadorias e dos silos e armazéns do ICM, no sentido de exercer 

funções de comercialização em zonas não abrangidas pelo sector privado, criar e gerir mecanismos 

de estabilização da oferta e dos preços ao longo do ano, evitando grandes variações sazonais, assim 

como assegurar a circulação de bens entre mercados excedentários e deficitários sempre que a 

actividade privada não o realize.

Sugerem-se ainda as seguintes medidas:

-

nómicos nesses mercados.

práticas em prejuízo do produtor.

CONTRIBUTO PARA UMA MUDANÇA NO DESEMPENHO ECONÓMICO, 
SOCIAL E AMBIENTAL DA AGRICULTURA EM MOÇAMBIQUE

(PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL APRESENTADAS AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
 FILIPE JACINTO NYUSI, A SEREM EXECUTADAS POR UM GRUPO DE TRABALHO MULTI-SECTORIAL 

QUE ENVOLVE VÁRIOS DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS)
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-

cados, dos preços dos bens alimentares mais consumidos

consumidoras, e colocá-la em plataformas de acesso online e divulgada pelas rádios comunitárias, 

de modo a que a informação esteja disponível para melhores decisões dos vendedores e compra-

dores.

As relações entre os diferentes tipos de produtores e destes com os serviços de comercialização 

e fornecimento à indústria no âmbito das cadeias de valor ou outras, devem ser estabelecias em 

bases contratuais transparentes. Para o efeito, as partes devem ter capacidades semelhantes de 

negociação. A formação de associações de produtores e a formação e advocacia são elementos que 

devem reduzir as assimetrias existentes. O Estado deve reforçar as suas competências para assumir 

a responsabilidade arbitral em situação de conflito.

O Estado deve deixar de concorrer com o sector privado na provisão e distribuição de insumos e 

equipamentos agrícolas, incentivando que surjam empresas que desempenhem essas funções em 

mercados de concorrência, reforçando, simultaneamente, o seu papel de regulação e fiscalização

2.6. Política económica:
As políticas públicas devem ser estáveis na prossecução de objectivos específicos a longo prazo. As 

políticas públicas devem incidir sobre o objectivo da produção alimentar produzida numa

base social alargada (sector familiar/camponeses) para o abastecimento do mercado interno, com 

aumento e diversificação do rendimento dos produtores, redução das desigualdades e assimetrias 

entre zonas do país e entre o meio rural e as cidades, e como forma de reduzir a pobreza, a subnu-

trição, a dependência alimentar e as importações.

As empresas de pequena e média dimensão têm espaços importantes, como a produção em escala 

alargada de vegetais e frutas, produção avícola, caprinos e de bovinos e seu relacionamento com 

os sectores agro-industriais (moageiras, óleos alimentar, sabão e bebidas) de diferentes escalas.

É necessário assumir que a agricultura, por desvantagem competitiva na alocação de recursos por 

via dos mercados (principalmente a capacidade de atrair investimento e crédito, e devido

àdistorção das estruturas de mercados e à formação de preços), necessita de apoios, incentivos, 

subsídios e que o Estado exerça as suas funções de legislação, regulação, fiscalização, de realiza-

ção de investigação e extensão rural, assim como da função arbitral para os casos de conflitos de 

interesses.  Todas as economias  que hoje são desenvolvidas,  e onde se desenvolveram processos 

de transformação estrutural da economia, possuem políticas positivamente discriminatórias e fa-

vorecedoras da agricultura.

a) Orçamento do Estado:

É importante reforçar o orçamento do Estado destinado à agricultura e evitar a inclusão de verbas 

executadas localmente de outros ministérios na rubrica “agricultura e desenvolvimento rural”. 

órgãos locais.

Não menos importante que o volume de recursos, é a melhoria da qualidade do orçamento, con-

centrando os recursos nas actividades públicas de responsabilidade do Estado e que possuam 

maiores efeitos sobre a produtividade e o aumento de rendimento dos produtores. São prioritárias 

as despesas na investigação e extensão, nos serviços de sanidade animal e vegetal, na fiscalização e 

na implementação de subsídios.

O orçamento da agricultura deve prever verbas para apoio às organizações representativas e eleitas 

dos pequenos produtores e das associações de produtores, com assistência técnica e formação e 

capacidade de negociação.

b) Incentivos económicos ao investimento:

Incentivos fiscais por novo e adicional (entradas - saídas) posto de trabalho criado devem ser 

restabelecidos para os agentes económicos que criarem empregos estáveis.

O investimento público deve ser realizado em actividades não concorrentes e/ou não atractivas 

para o sector privado, tais como capacidade de armazenagem, construção, conservação e gestão de 

regadios e sanidade.

Revisão em baixa do IRPC para as empresas produtoras de sementes, provedoras de insumos, 

de serviços de mecanização e assistência técnica e que possuam extensão rural para os pequenos 

produtores num raio a definir, para as empresas que invistam em bens cuja produção que se destine 

principalmente para o mercado interno e as que invistam na construção de regadios cuja

área (30% da infra-estrutura) seja atribuída a camponeses.

co-financiem ou invistam a fundo perdido ou em condições soft e de retorno a longo prazo, em 

projectos específicos de promoção de factores de modernização da agricultura, investigação (pro-

dução de sementes, mecanização agrícola, construção de regadios, capacidade de armazenagem, 

na agro-indústria e na extensão rural e sanidade).

d) Tarifas alfandegárias:

-

teger os produtores nacionais. As medidas devem prever um período de aplicação, uma redução 

gradual das taxas a aplicar, quais os bens abrangidos (equipamento e insumos) e uma aumento das 

taxas alfandegárias dos bens de consumo. Estas medidas deve ser ponderadas com a capacidade de 

produção interna de modo a não provocar aumentos nos preços dos bens de consumo essenciais.

e) Sistema de Finanças Rurais

O sistema financeiro é decisivo para que a agricultura possa realizar a sua função de sector fun-

damental na redução do número de pobres e das desigualdades sociais e para o equilíbrio do 

território e redução de fenómenos migratórios forçados. Porém, actualmente, o sistema financeiro, 

dominado por alguns bancos comerciais,é excludente e adverso à agricultura. Os agricultores de 

pequena escala, cuja actividade económica se circunscreve a zonas rurais, não têm acesso a serviços 

desenvolvimentoda agricultura.

Apesar da existência de fundos e recursos adicionais de alguns doadores destinados ao desenvol-

vimento da agricultura, os resultados desse apoio são negligenciáveis porque, em boa parte, a rede 

de serviços financeiros não está estruturada para responder às necessidades do sector agrícola.

Para superar este bloqueio, e como primeira prioridade, sugere-se o estabelecimento de um siste-

ma institucional de gestão transparente de recursos para promover serviços financeiros nas zonas 

rurais com impacto nas cadeias de valor agrícolas. Sem a melhoria na governação destes recursos, 

as finanças rurais dificilmente assegurarão uma maior acessibilidade e acesso real dos camponeses. 

-

crédito directo.

-

belecimento de um sistema institucionalizado de gestão transparente desses recursos e não dei-

xarem que os programas e projectos por si financiados sejam intermediados exclusivamente por 

agências do Estado.

A segunda prioridade deve ser o uso destes fundos para a promoção de uma rede de instituições, 

privadas rurais e/ou de base comunitária ou cooperativista, que assegure uma maior abrangência 

de operadores de pequena escala nas cadeias de valor agrícola, A aplicação destes fundos na diver-

sificação e alargamento da rede de provedores de serviços financeiros contribuirá para se edificar 

um sistema financeiro mais inclusivo e o seu desenvolvimento mais sustentável.

Uma terceira prioridade deve ser o incentivo à adopção de novas tecnologias que suportem a 

massificação no acesso a serviços financeiros, particularmente o mobile banking. O uso destas 

tecnologias por uma rede de banca rural institucionalizada e formal, pode contribuir para que os 

ganhos gerados em vários elos das cadeias de valor agrícolas nas zonas rurais sejam reaplicados 

por PMEs em investimentos de dimensão adequada nessas mesmas zonas rurais e aí gerarem 

empregos, ao invés de apenas beneficiar os monopólios ligados à exportação.

2.7. Instituições:

Neste documento considera-se por instituições, a administração pública, as organizações repre-

sentativas da actividade agrícola, organizações da sociedade civil e as leis.

As instituições devem ser estáveis. Neste caso, entende-se por estabilidade, a orgânica e o modo de 

funcionamento das organizações, a durabilidade dos corpos directivo e técnico, o funcionamento e 

os procedimentos e os mecanismos de articulação inter-institucional.

A prioridade deve ser a capacitação das instituições públicas a nível distrital e das organizações das 

comunidades e dos pequenos produtores.

Consideram-se também as seguintes medidas como de grande importância:

provincial.

-

zação de leis, execução de serviços de sanidade animal e vegetal e gestão do cadastro de terras.

dos diferentes tipos de produtores (CTA, ACIS, UNAC e outras associações de produtores) e 

estabelecer plataformas de diálogo e monitoria.

associações e comunidades em áreas de gestão e técnicas.

momentos de diálogo formal com reuniões periódicas e consultas comunitárias.

de fundos públicos e da cooperação que actuem no sector agrário, quanto à execução dos 

planos de actividades e contas.

-

ções e defesa dos interesses comunitários, aumentando a capacidade negocial, como por 

exemplo, a gestão e fiscalização dos recursos naturais, a defesa e fiscalização de leis e a gestão 

de recursos financeiros provenientes do licenciamento para a exploração de recursos naturais. 

Considerar a delegação de poderes administrativos, a exemplo do que faz a Lei de Florestas 

e Fauna Bravia (art.º. 33).

-

çar a sua capacidade negocial e acesso aos mercados, incluindo com pequenos investimentos 

na transformação dos produtos e na participação na comercialização da produção.

ou estrangeiro.

-

des, exercendo a função arbitral conforme a lei vigente.

Instaurar uma linha de comunicação online para denúncia de casos de corrupção, assegurando 

a confidencialidade e protecção do denunciante.

fiscalizadores e de inspecções às empresas.

Resumo:

Sumarizando, as prioridades das prioridades são as seguintes: (1) elaboração, gestão e acessibi-

lidade universal (de todo o país) de terras individuais, colectivas, privadas e públicas; (2) maior 

orçamentação para o sector de agricultura e racionalização das despesas públicas; (3) investigação 

e extensão; (4) defesa sanitária do país; (5) produção e distribuição de sementes de variedades de 

elevada produtividade, valor nutricional e adaptadas às condições locais e aos sistemas de pro-

dução de cada zona; (6) protecção contra cheias; (7) comercialização, armazenagem e estradas 

vicinais; (8) preços de garantia e protecção aduaneira; (9) finanças rurais; (10) descentralização 

com capacitação dos poderes de decisão para nível provincial, capacitação técnica e executiva a 

nível do distrito e formação das comunidades para a gestão de recursos e poder negocial; (11) de-

mocratização, transparência, coordenação institucional e mecanismos de auditoria independente; 

(12) rever as leis do trabalho e de imigração de modo a facilitar o investimento privado, nacional 

ou estrangeiro; (13) garantir boas práticas de investimento privado no que respeita às relações com 

as comunidades, exercendo o Estado a função arbitral conforme a lei vigente.

As culturas alimentares são de primeira prioridade conforme referido acima. As medidas suge-

ridas devem ser especialmente dirigidas para o sector familiar, para o mercado interno e para os 

territórios de maiores aptidões produtivas e eficiência económica dos recursos.

3. IMPLEMENTAÇÃO
A implementação de medidas sugeridas exige uma programação de médio prazo. Não é realista 

esperar resultado imediatos. Sendo assim, a programação deve ser imune às mudanças de gover-

nação, de dirigentes ministeriais e de reestruturações organizacionais, isto é, sugerem-se politicas 

estáveis a longo prazo e um pacto de regime e social para o desenvolvimento do meio rural e da 

agricultura.

A implementação poderá exigir a aprovação e/ou revisão de leis e outra documentação de natureza 

legal. Igualmente os acordos internacionais assinados pelo Governo deverão ser implementados.

Para a implementação das propostas aqui sugeridas, propõe-se a elaboração de um programa de 

actividades e o estabelecimento de mecanismos de monitorização com participação do Ministério 

-

nistério do Comércio e Indústria e das organizações assinantes deste documento grupo poderá ser 

alargado para tratamento de temas específicos.

Muitas das sugestões estão contidas em diferentes documentos governamentais que carecem de 

implementação. Há discursos ao mais alto nível que são convergentes com muitas das propostas 

apresentadas, o que, certamente, facilitará a elaboração e a implementação de uma política agrária 

explícita.
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O 
cantor e pianista norte-
-americano era uma re-
ferência do rock’n’roll, 
do qual foi uma das pri-

meiras grandes estrelas. Refe-

rência para várias gerações (Elvis 

Presley, Beatles, Led Zeppelin), 

deixa clássicos como Fat man ou 
Ain’t it a shame 

Fats Domino, o famoso músico 

de Nova Orleães que ficou para 

História como um dos pioneiros 

do rock’n’roll, com mais de 65 mi-

lhões de álbuns vendidos, morreu 

esta quarta-feira, aos 89 anos, ro-

deado pela sua família.

Antoine “Fats” Domino Junior 

nasceu em Fevereiro de 1928 

e lançou o primeiro disco em 

1947. Aproveitando a riquíssima 

e diversa tradição musical da sua 

cidade natal, fundiu o blues, o 

rhythm’n’blues e o boogie-woogie 

no som que veio a ser conhecido 

como rock’n’roll. Entre 1955 e 

1960, apenas Elvis Presley o ul-

trapassou em número de discos 

vendidos. Homem pacato e dado 

aos prazeres do lar (casou aos 20 

anos, teve oito filhos e viveu pra-

ticamente toda a vida no mesmo 

bairro), fez da música a sua car-

reira ainda na adolescência, to-

cando num dos vários clubes de 

Nova Orleães onde a música se 

ouvia ininterruptamente.

Com o produtor Dave Bartholo-

mew, trompetista e líder da banda 

que Domino integrou em meados 

da década de 1940, assinou can-

ções como Fat man, Ain’t that a 
shame, Blue Monday e I’m walking 

e teve como o maior êxito da sua 

carreira Blueberry Hill, versão de 

um original jazz de 1940. No 

final da década de 50, Fats Do-

mino parecia ominpresente nas 

rádios e nas tabelas de vendas 

americanas – entre 1950 e 1963, 

as suas canções figuraram nas 

listas da Billboard umas impres-

sionantes 63 vezes. Outro filho 

célebre da cidade, Dr. John, consi-

derou a parceria entre Domino e 

Bartholomew, no que à influência 

na história da música popular ur-

bana diz respeito, apenas equipa-

rável à de Lennon & McCartney.

“Toda a gente começou a chamar 

à minha música rock’n’roll, mas 

não era nada mais nada menos do 

que o mesmo rhythm’n’blues que 

andava a tocar em Nova Orleães”, 

disse o génio discreto em 1991, 

citado esta quarta-feira no obi-

tuário da Rolling Stone. De certa 

forma, Fats Domino tinha razão. 

Deve o Fats com que foi imorta-

lizado à sua devoção pelo estilo 

boogie-woogie de Fats Waller – e 

ao facto de, logo a seguir à mú-

sica, a gastronomia, especifica-

mente a da sua cidade, ser a sua 

maior paixão. Para ele, os acordes 

fortemente marcados no piano 

com a mão esquerda, acompa-

nhados pelo bailado frenético 

Fats Domino, o génio discreto do rock’n’roll
Por Mário Lopes*

sobre as teclas com a mão direita, 

tal como o estilo da banda que o 

acompanhava, nada mais eram do 

que consequência de ter nascido 

onde nasceu, rodeado por mú-

sicos como o lendário Professor 

Longhair e atento aos sons que 

faziam a banda-sonora da cidade.

No entanto, a dinâmica do seu 

canto, toda ela ritmo e expressi-

vidade, e a cadência que impunha 

às canções sinalizavam algo novo 

a florescer – e quem o ouvia es-

tava atento. Os Beatles compu-

seram Birthday e Lady Madonna 

com ele em mente e Ain’t that a 
shame foi a primeira canção que 

John Lennon aprendeu a tocar na 

guitarra. Em 1969, Fats Domino 

estava entre a assistência numa 

conferência de imprensa de Elvis 

Presley, que acabara de dar o pri-

meiro concerto da sua série de re-

sidências em Las Vegas. Um dos 

jornalistas iniciou uma pergunta 

referindo-se a Presley como “Rei”. 

Elvis interrompeu-o e apontou 

para Fats Domino: “Não. O ver-

dadeiro rei do rock’n’roll está ali”.

Quando se impuseram definitiva-

mente no cenário os novos e re-

beldes jovens do rock’n’roll, como 

Little Richard, Chuck Berry, El-

vis Presley, Carl Perkins ou Jerry 

Lee Lewis, a sua carreira disco-

gráfica perdeu o brilho dos anos 

1950, quando dominava as tabe-

las de vendas e era também estre-

la no cinema, surgindo em filmes 

como Shake, Rattle & Rock (de 

Edward L. Chan, 1956) ou The 

Girl Can’t Help It (de Frank 

Tashlin, com Jayne Mansfield, 

1956). Ainda assim, era obrigado 

a assistir às estreias do balcão, im-

pedido que estava, numa América 

segregada racialmente, de ocupar 

os lugares de honra reservados 

aos convidados – nas digressões, 

pela mesma razão, ele e a sua ban-

da eram obrigados a viajar deze-

nas de quilómetros após os con-

certos, até encontrarem lugar que 

os hospedasse.

Durante as sete décadas em que 

esteve activo a nível musical, edi-

tou dezenas de álbuns, ainda que, 

desde a década de 1970, fosse ce-

lebrado principalmente enquanto 

músico de palco. Viveu a maior 

parte da vida no mesmo bairro 

de Nova Orleães em que nasceu, 

rodeado dos amigos de sempre. 

Ensaiava diariamente, nos inter-

valos dos jogos de cartas com os 

companheiros e da actividade na 

cozinha – mesmo no seu período 

de sucesso retumbante, quando 

era uma das maiores estrelas dos 

Estados Unidos, fazia questão 

de transportar consigo o neces-

sário para cozinhar nos quartos 

de hotel uma boa refeição, “New 

Orleans style”.

Alive and Kickin’, editado em 

2006, foi o seu último trabalho, 

lançado um ano depois de ter 

sido dado como morto durante 

uma semana, vítima do furacão 

Katrina – a sua casa foi então ar-

rasada, e assim se perdeu grande 

parte do espólio que reunira ao 

longo da carreira, mas Domino, 

bem como Rosemary, a sua mu-

lher, foram salvos a tempo por 

um helicóptero. “Não sinto falta 

de nada”, disse à imprensa depois 

de ser descoberto vivo. “Imagino 

que tenha sido só uma coisa que 

aconteceu. Só lamento que me te-

nha acontecido a mim e a todos 

os outros.” Pouco depois, regres-

sava de forma mais consistente 

aos palcos, em concertos de bene-

ficência para apoio dos afectados 

pela tempestade.

Nova Orleães foi a cidade em 

que se construiu, a cidade em que 

se inventou como Fats Domino. 

Nela, através dela e do seu génio, 

chegou ao mundo e transformou 

o panorama musical. Em 2007, 

chegou às lojas o álbum de tri-

buto Goin’ Home. Participaram 

nele nomes do rock, do blues, 

do jazz, do reggae, da pop, gente 

como Tom Petty, Herbie Han-

cock, Buddy Guy, Dr. John, Neil 

Young, Elton John, Randy New-

man, Willie Nelson, Toots & The 

Maytals ou os Skatalites. Uma di-

versidade que espelha bem o quão 

longe chegou a música que criou, 

essa a que chamaram rock’n’roll 

sem ele perceber porquê.

*Publico.pt

Fats Domino nasceu em Nova Orleães, cidade fundamental para a música que 
criou, em 1928, LUSA/STEVE POPE
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Abdul Sulemane (Texto)

Júlia Manhiça (Fotos)

Quando os contornos de justificações não convencem procuram en-

contrar outros truques para desculpar-se. Para isso é preciso en-

contrar outras formas de sempre defender as suas posições. Para 

tal, contam sempre com as acrobacias mentais extraordinárias que 

eles têm para mostrar que estão no caminho certo no comportamento que 

tiveram perante determinados assuntos.

A quantidade de fundamentações chega a deixar outras pessoas apenas ca-

ladas a escutar. Como se dissessem que este está a menosprezar a sua inte-

ligência. É o que constatamos nestas imagens. Na primeira, aparece o Mi-

nistro das Economia e Finanças, Adriano Maleiane, a tentar usar gestos 

para convencer a Juíza Conselheira do Tribunal Supremo, Osvalda Joana, a 

explorar a arte de escutar.

Falam tanto da agricultura, no desenvolvimento da agricultura, mas na rea-

lidade não vemos nada disso. Continuamos a ter uma agricultura de baixo 

nível no país. E agora foram despoletados casos de desvio de fundos no Fun-

do de Desenvolvimento Agrário. Entretanto, os responsáveis destes actos 

ilícitos demonstram um certo descaso face aos actos ilegais, sinal de que algo 

de mal não lhes vai acontecer.

Será que os seus superiores hierárquicos não tiveram conhecimento destes 

desvios? Sinais de que as instituições do Estado são permeáveis a actos de 

corrupção. Não é por acaso que o antigo Presidente do Tribunal Supremo, 

Mário Mangaze, elucida o Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, 

José Pacheco. Deviam tirar o termo “segurança alimentar” nesta designação, 

pois pouco de segurança alimentar se vê. O ministro Pacheco ficou em total 

silêncio.

Novos momentos chegaram. É preciso fazer chegar os posicionamentos que 

têm aos que ocupam novos cargos. Como se estivessem a deixar um lega-

do. Foi o que fez a ex-primeira-ministra de Moçambique e actual (PCA) 

do Barclays Bank Moçambique, Luísa Diogo, ao novo Secretário Geral da 

Frelimo, Roque Silva, que escuta serenamente. Pelo empolgar dos gestos 

de Luísa Diogo deve ser um incentivo para tomada de nova postura no seu 

desempenho. 

Existem aqueles que procuram alguém para dizer o que lhes vai na alma 

e não encontram. Mas não deixam de tentar encontrar uma vítima. Nisso, 

existem os que conseguem esquivar estes momentos. Vejam como o admi-

nistrador da HCB, Manuel Tomé, desviou a tentativa do primeiro-ministro, 

Carlos Agostinho do Rosário. Mesmo com a sua demonstração de gestos 

não teve resultados.

Todos estes momentos despoletaram certos comentários por parte de al-

gumas figuras de instituições internacionais que trabalham no país. Como 

se estivessem a dizer que estes dirigentes perderam o controlo da situação. 

Fazem as coisas abertamente. Já não têm sigilo. 

É o que diz o representante residente do FMI em Moçambique, Ari Aisen, 

no centro, para a indignação do embaixador da Irlanda em Moçambique, 

William Carlos e um sorriso ao embaixador da França, Bruno de Clerck. 

É preciso trabalhar a caixa, como disse uma cantora de proa moçambicana 

quando fazia parte do júri num programa musical televisivo nacional. Quem  

se recorda disso? E das gesticulações?

Gesticulações para quê?
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA

Contrariando a Constituição 
da República, que nos seus 
números 1) e 2) do artigo 
109, preceitua que a terra 

é propriedade de Estado e não deve 

ser vendida, ou por qualquer outra 

forma alienada, nem hipotecada ou 

penhorada, duas ilhas localizadas na 

província de Cabo Delgado acabam 

de ser colocadas à venda na internet.  

Trata-se da ilha de Mefunvo, localiza-

da no distrito de Quissanga, colocada 

no mercado a um preço de USD50 

milhões, (o correspondente a três  mil 

milhões de meticais) e a ilha de Suafo, 

-

ministrativo de Quionga, distrito de 

Palma. Esta parcela paradisíaca é lei-

loada a USD25 milhões, o equivalen-

te a mil milhões e quinhentos milhões 

de meticais.      

Sem indicar a entidade responsável 

pelo negócio, o anúncio foi publicado 

na internet, através da plataforma so-

-

Suafo em Cabo Delgado – Moçam-

bique. Cada ilha tem 500 hectares e 

estão localizadas numa província tu-

rística e de grandes negócios. Podem-

-se construir hotéis de luxo, pista 

de aterragem para avionetas, cam-

pos de golfe, casas de férias, lodges, 

bungalows e ainda se pode praticar 

actividades mineiras negociando li-

-

gle ou contacta-me. Mefunvo custa 

50.000.000 USD e Suafo 25.000.000 

USD e ambos são negociáveis. Tele-

fone: +258.84.71.08.723”.

Teoricamente, a terra é um bem ina-

A estória repete-se em Cabo Delgado

Ilhas moçambicanas à venda 
lienável em Moçambique, o que sig-

nifica que não pode ser vendida ou 

transaccionada, dado que é proprie-

Povo, mas não é isso que tem vindo a 

ser comprovado na prática.

-

citação da venda está exposta na in-

ternet, em Moçambique, a parcela de 

terra para efeitos de habitação, desen-

volvimento de actividades económi-

cas ou agrícolas é adquirida mediante 

o pagamento do valor pecuniário. 

O SAVANA ligou para o número 

indicado no anúncio, mas ninguém 

atende se não a mensagem da secretá-

ria electrónica que recomenda deixar 

o recado.

Por seu turno, o administrador de 

Palma, David Machimbuko, diz que 

não conhece a notícia em alusão.

Ele referiu que, semana passada, 

escalou o posto administrativo de 

Quionga e não foi confrontado com 

a situação.

Machimbuko referiu que, a ser ver-

dade, trata-se duma burla, na medida 

em que todo o processo referente à 

-

-

to ao Estado.

David Machimbuko diz que mesmo 

alçada do governo do distrito, mas do 

governo provincial ou central, o ex-

pediente passa pelo distrito para dar 

seu parecer para além de auscultar as 

comunidades locais.

Sublinha que, no caso em alusão, o 

governo de Palma não conhece ne-

nhum processo referente à ilha de 

Suafo.

De acordo com o administrador de 

Palma, Suafo é uma localidade habi-

tada por cerca de 270 pessoas que se 

dedicam à pesca e agricultura.   
SAVANA contac-

tou uma fonte bem colocada do Mi-
-

Maputo, que disse ter conhecimento 
do assunto e que a sua instituição está 
a trabalhar com vista a neutralizar e 
desmantelar as redes criminosas. 
Recorde-se que esta não é a primeira 
vez que aparecem na internet infor-
mações de venda de terra. Em 2010 
foi notícia no país e no mundo a ven-
da duma ilha denominada Congo, no 

-
cia de Cabo Delgado.
O anúncio em causa foi publicado 

Estate Listings.
-

cerca de 725 hectares, estava à venda 
ao preço de USD900 mil dólares. 

existem vários complexos insulares de 
luxo, que na prática são de facto “ilhas 
privadas”. Entre os seus administra-
dores, há habitualmente figuras da 
“nomenklatura” da Frelimo, actuan-
do como intermediários ou “testas 

“passou de mãos” e é agora proprieda-

confidencialidade ou de “exclusivos” 
para “revistas cor de rosa”, passam 
férias futebolistas e treinadores famo-
sos, pilotos de fórmula um, artistas de 
cinema, príncipes e princesas das mo-
narquias ociosas do Ocidente. 

Por Raul Senda

Ponte Maputo Katembe

a cabeça do aparelho das FDS,  o que mostra claramente quem está na ponte 

de comando. Só que, na parte das nomeações, que deveriam ter acontecido 

nesta área e nos novos TdR o plantel anda curto? 

óculos rayban bem escuros de orelhas bem quentes. Como andam entreti-

dos nas escutas telefónicas à intelectualidade crítica da cidade de Maputo, 

esqueceram-se dos fanáticos da sharia que têm andado bem activos nos úl-

condicionado…

-

fazer a entrega de um imóvel que lhe foi atribuído enquanto governante. 

uma espreitadinha nas casas do Ministério da Saúde, onde um antigo titular 

ficou com dois imóveis do Estado. Uma delas ficou com a esposa no proces-

so de divórcio e outra foi arrendada por uma agência de cooperação lá para 

as bandas da sede do maior partido da oposição. 

-

das ao Estado, a ponto de agora serem forçados a gastar milhões (de dólares) 

para novas casas e alugueres, não há ministro ou general que se safe. É tudo 

nas vivendas a ver a baía de Maputo, não muito longe do Hotel Cardoso. É 

só uma questão de números…

pela universidade que leva o nome do defensor da unidade nacional, para 

tentar trazer para a luz dos escaparates, a fraude académica que aparente-

mente envolve a dama que sonhava com Evita Péron. Se tiverem o sucesso 

que tiveram na remoção do dístico chinês, são más notícias para quem até é 

“honoris causa”. Como diz o ditado, uma desgraça nunca vem só…

os doadores deixaram por causa das dívidas ocultadas, quer a todo o custo 

-

tigação que fizeram, só encontraram quatro países que aplicam tal medida, 

Mocímboa da Praia.

dama do casaco rosa-choque, a tal que distribuía bois e alfaias agrícolas en-

tarde do que nunca…

a Dama Moçambique especializada em fraudes, verifique se o grupo das 

alfaias agrícolas e bois tem ou não cartão vermelho. Seria uma melhor forma 

de começar a purificar as fileiras na era engenheiro do planalto...

que a todos é devida defesa que ia a tribunal defender os maiores bandidos 

estão agora em advogados e escritórios da nomenklatura frel. O dinheiro… 

não tem cor.

cambalachos entre o partidão e algumas “estatais” em sérios apuros econó-

micos. Resta saber se na carteira de crédito vendida estão os USD30 milhões 

-

lista, apesar da publicidade de favor de que beneficia, conseguiram a proeza 

de terem os auditores a declararem a empresa em falência técnica. Será que 

haverá coragem de privatizar tão tóxico activo?

Em voz baixa

que conseguiram emprego graças às boas graças dos papás bem colocados na 

estrutura do poder. Será que holding do partidão está disposta a sacrificar o 

“business model” dos camaradas de Hanoi. Ou será que estes, maioritários, 

vão deixar acontecer tal bizarria?
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Com o propósito de inteirar-
-se do funcionamento desta 
instituição financeira, bem 
como do perfil dos seus co-

laboradores, um grupo constituído 

por meia centena de estudantes da 

Escola Secundária Malangatana 

Valente Nguenha, da cidade de Ma-

puto, efectuou uma visita guiada, na 

passada quinta-feira, 19 de Outu-

bro, à sede do Standard Bank, uma 

dos maiores bancos comerciais a 

operar em Moçambique.

A iniciativa insere-se no âmbito 

do projecto “Semana Aberta nas 

Empresas”, implementando pelo 

MUVA, um programa que trabalha 

para assegurar um futuro melhor 

para jovens e mulheres dos bairros 

urbanos em Moçambique.

Para além de terem conhecido al-

guns sectores do banco, como é o 

caso da direcção do Capital Huma-

no e a do Crédito, os alunos partici-

param ainda numa palestra sobre a 

poupança, como também receberam, 

no fim da jornada, diversos brindes 

oferecidos pelo Standard Bank. 

Contextualizando a iniciativa, o ges-

tor do programa MUVA, Gabriel 

Machado, referiu que o projecto 

“Semana Aberta nas Empresas”, 

designado por MUVA Horizonte, 

beneficia um total de 500 estudantes 

Standard Bank recebe estudantes

de cinco escolas, que neste contexto 

irão visitar diversas organizações. 

“O MUVA Horizonte é um projec-

to de orientação escolar e profissio-

nal que engloba diversos momentos, 

como o de acesso à informação esco-

lar e profissional, no qual se enqua-

dra esta visita ao Standard Bank”, 

avançou. 
De acordo com Gabriel Machado, 
da visita efectuada àquela institui-
ção financeira centenária no País, 
“os alunos tiveram a oportunidade 
de saber como é que o banco fun-
ciona, quem são os profissionais que 
nele trabalham e quais são as com-
petências que se exigem aos colabo-
radores”. 
No Standard Bank, o grupo de es-
tudantes foi recebido pela directora 
de Capital Humano, Hélia Campos, 
que assegurou na ocasião que o ban-
co encontrou, nesta iniciativa, uma 
grande oportunidade de prestar o 
seu contributo para a educação. 
“Somos uma instituição que, no âm-
bito da sua estratégia de responsabi-
lidade social, tem a educação como 
um dos seus fortes pilares, sendo 
que esta iniciativa do MUVA e da 
CADE enquadra-se perfeitamente 
nisso”, assegurou Hélia Campos. 

“No meio desta interacção foi im-

portante transmitir, aos alunos, que 

a escola é um factor bastante impor-

tante para o seu futuro profissional, 

sendo também necessário, para o 

caso do nosso banco, a observância 

de aspectos de ética e de deontolo-

gia profissional”, disse ainda Hélia 

Campos, que revelou que, do uni-

verso de mil  colaboradores de que 

o Standard Bank dispõe, mais da 

metade tem idades compreendidas 

entre os 20 e os 39 anos. 

A 
Sociedade Civil (SC) quer um papel prepon-
derante na definição de políticas visando o 
desenvolvimento do sector agrário no país, 
em virtude deste ser a principal base de sus-

tento da maioria da população moçambicana.

Para tal, está em vista a criação duma plataforma de 

diálogo multissectorial entre várias instituições pú-

blicas e as organizações da SC, a fim de trabalharem 

num conjunto de políticas para uma mudança no de-

sempenho económico, social e ambiental da agricul-

tura em Moçambique.

Trata-se de quatro organizações da SC, nomeada-

mente: o Observatório do Meio Rural (OMR), GAPI 

– Sociedade de Investimentos, SA, Associação Co-

mercial Industrial e de Serviços e a União Nacional de 

Camponeses (UNAC) e a FRUTISUL (Associação 

de Fruticultores de Moçambique que recentemente 

subscreveram um documento com várias sugestões e 

propostas para o melhoramento do sector e enviaram 

ao Presidente da República (PR), Filipe Nyusi, tendo 

tido um acolhido favorável.

Para tal, o chefe de Estado indicou o ministro da 

Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), José 

Pacheco, e o vice-ministro da Indústria e Comércio 

(MIC), Ragendra de Sousa, que com auxílio de uma 

equipa de técnicos dos ministérios da Terra, Ambien-

te e Desenvolvimento Rural; Economia e Finanças e 

Administração Estatal vão coordenar com a SC no 

enriquecimento da iniciativa.

O documento submetido ao PR sugere algumas mu-

danças nas políticas, relativamente às prioridades ter-

ritoriais e produtivas, terras, recursos e territórios, mo-

dernização da agricultura e infra-estruturas mercados.

A proposta também discute a questão das políticas 

económicas, a porção da agricultura no Orçamento do 

Estado, incentivos económicos ao investimento, tari-

fas alfandegárias, sistema de finanças rurais às insti-

tuições e a própria implementação da proposta da SC.

“O documento pretende contribuir no enriquecimen-

to de estratégias para o desenvolvimento do sector 

agrário”, explicou João Mosca, director do OMR, 

durante uma conferência de imprensa realizada nesta 

segunda-feira, na capital do país.

O mesmo sublinhou que, neste momento, está em 

curso a elaboração de termos de referências para o 

funcionamento da plataforma e espera-se que, até 

Novembro, sejam constituídos grupos de trabalho 

permanente que terão como função apresentar, deba-

ter as medidas concretas.
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O 
Grupo Odebrecht acaba de 

criar o conselho global de 

conformidade com dupla 

função, nomeadamente pen-

sar nos negócios a partir da ética e da 

sustentabilidade e assessorar os líde-

res internos das empresas do Grupo, 

em questões práticas.

Fazem parte deste órgão dez pro-

fissionais dos quais se destacam o 

ex-presidente da Transparência In-

ternacional, Jermyn Brooks, o ex-

-presidente da Shell, Mark Moody-

-Stuart e a professora da Escola de 

Negócios de Harvard, Lynn Paine.

Todos possuem uma larga experiên-

cia em matéria de conformidade. A 

Transparência Internacional tornou-

-se a entidade mais famosa nesta área, 

sendo que Jermyn Brooks é igual-

mente um dos conselheiros de ética 

da Siemens.

O papel das empresas na sociedade 

e como competir com integridade e 

altos padrões de ética e transparên-

cia em ambientes desafiadores cons-

tituem duas grandes questões que 

constam da agenda do conselho. 

Na sua primeira reunião, a 22 de Ou-

tubro, o conselho vai discutir o tema 

“regras de ética vs. Competividade”.

Segundo Sérgio Foguel, um dos 

membros do conselho, “há uma si-

nergia mundial em busca de ética e 

nós vamos actuar onde essa demanda 

já existe e vamos trabalhar para am-

pliar as demandas por integridade”.

A ideia da criação do conselho global 

Odebrecht

nasceu em Abril de 2016. Foi uma 

iniciativa de Sérgio Foguel, responsá-

vel por liderar o processo de governa-

ção e ética.

A previsão inicial era de ter, além dos 

conselheiros fixos, profissionais de 

outros locais e com actuações diver-

sas, mas com uma visão e experiência 

amplas tanto geopolítica como estra-

tégica. 

“Eles podem trazer olhares, perspec-

tivas e contribuições diferentes pela 

absoluta independência e externali-

dade”, explicou Sérgio Foguel. 

O primeiro a ser convidado foi Georg 

Kell, um dos criadores do programa 

Global Compact, das Nações Unidas, 

iniciativa que envolve mais de 9 mil 

corporações de 160 países e tem o 

objectivo de desenvolver, implemen-

tar e divulgar práticas e políticas sus-

tentáveis e responsáveis. 

Kell entusiasmou-se com a ideia, 

aceitou o convite e sugeriu outros 

dois nomes. Lynn Paine, professora 

da Harvard Business School e re-

ferência na produção académica de 

governação e ética, e Mark Moody-

-Stuart, vice-presidente do Global 

Compact e ex-presidente da Shell. 

Também integram o conselho global 

Newton de Souza, ex-presidente da 

Odebrecht, e Cláudio Padua, um dos 

fundadores e vice-presidente do Ins-

tituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), 

entre outros. Os profissionais foram 

convidados para um período inicial 

de dois anos. 
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A 
Universidade Lúrio 
(UNILURIO) realiza, no 
dia 2 de Novembro, Ter-
ça-Feira, uma conferência 

comemorativa dos 100 anos do 
antigo Presidente do ANC, Oliver 
Tambo.

Tambo dirigiu o ANC no exílio, 

durante o período em que o mo-

vimento lutava pela libertação na 

África do Sul. 

A homenagem, que terá lugar no 

campus da Universidade na Ilha 

de Moçambique, contará com uma 

palestra a ser proferida pelo antigo 

Presidente da República, Joaquim 

Chissano. Outra figura que falará 

da vida e obra do líder naciona-

lista sul africano é Duma Nkosi, 

vice presidente da Fundação Oliver 

e Adelaide Tambo,  com sede em 

Joanesburgo.

Oliver Reginald Tambo nasceu a 

27 de Outubro de 1917 em Mbiza-

na, na actual província sul africana 

do Cabo Oriental. Faleceu no dia 

24 de Abril de 1993, vítima de uma 

trombose.

Formado em Direito pela históri-

ca Universidade de Fort Hare, em 

1952 Tambo fundou, juntamente 

com Nelson Mandela, a primeira 

firma de advogados negros na Áfri-

ca do Sul, considerando que a acção 

jurídico-legal era um instrumento 

poderoso para o desmantelamento 

do sistema de segregação racial ofi-

cialmente instaurado na África do 

Sul em 1948.

Também juntamente com Nelson 

Mandela, Tambo desempenhou 

um papel fundamental na criação 

da Liga Juvenil do ANC em 1944. 

Depois do massacre de Sharpville, 

em 1960, o ANC tomou a decisão 

de confrontar com violência o re-

gime do apartheid. Foi no mesmo 

ano que o movimento foi banido, 

e todas as suas actividades ilegali-

zadas. Em 1963 Nelson Mandela 

e outros militantes do ANC foram 

condenados à prisão perpétua, acu-

sados de actos de sabotagem contra 

o regime minoritário branco. 

Mandela só viria a ser restituído à 

liberdade em Fevereiro de 1990, na 

mesma altura em que o ANC dei-

xava de ser considerado uma orga-

nização clandestina. 

Depois da morte do Chefe Albert 

Luthuli, em 1967, Tambo foi indi-

cado presidente interino do ANC, 

cargo que exerceu durante cerca de 

30 anos, a partir do exílio na Zâm-

bia. 

Tambo é reconhecido pela sua ca-

pacidade de manter coeso um mo-

vimento heterogéneo em condições 

extremamente difíceis. Em sua 

homenagem, o governo sul africa-

no decidiu dedicar 2017 o ano do 

centenário de Oliver Tambo, com 

uma série de actividades que incluí-

ram a recente inauguração de uma 

estátua sua no principal aeropor-

to internacional da África do Sul, 

em Joanesburgo, que ostenta o seu 

nome. As cerimónias centrais serão 

presididas  pelo Presidente Jacob 

Zuma, esta Sexta Feira, dia 27, na 

terra natal de Oliver Tambo.

Durante os seus anos de exílio, 

Tambo trabalhou estreitamente 

com outros países da África Aus-

tral, incluindo Moçambique, os 

quais prestaram todo o tipo de 

apoio político e material na luta 

pelo fim do apartheid. 

Mas essas relações nunca foram 

sempre isentas de tensões. A maior 

destas deu-se em 1984, quando 

Moçambique assinou com o então 

governo da África do Sul o Acor-

do de Nkomati. Este documento 

obrigava Moçambique a parar de 

prestar apoio directo aos guerri-

lheiros do ANC que intensifica-

vam as suas acções de sabotagem 

militar dentro da África do Sul. 

Em troca, o governo sul africano 

comprometia-se a descontinuar o 

seu apoio à Renamo, que realizava 

acções armadas em Moçambique, 

coordenadas a partir da África do 

Sul.

o regime sul africano nunca hon-

rou este acordo, tendo, contraria-

mente aos compromissos assumi-

dos, intensificado as suas acções de 

apoio à Renamo.

Criticado por outros líderes africa-

nos e alguns dirigentes do ANC, 

que viam nisso um acto de traição 

à causa da liberdade na África do 

Sul, o falecido Presidente de Mo-

çambique, Samora Machel, justifi-

cava a sua acção afirmando que a 

destruição de Moçambique devido 

aos ataques sul africanos punha 

em causa a própria capacidade do 

ANC de lutar para derrubar o re-

gime racista.

A acção de Oliver Tambo foi cru-

cial em convencer os outros diri-

gentes do ANC a compreenderem 

a situação delicada em que Mo-

çambique se encontrava.Oliver Tambo


