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SAVANA está em Mocímboa da Praia e conta o drama do radicalismo islâmico  

Boa Sorte a Todos

Feliz
Natal

RESULTADOS PROVISÓRIOS DO ESCRUTÍNIO 
CONCURSO 49 

TOTOBOLA 
4—11 CERTOS—45.894,00MT 

PREVISÃO DE JACKPOT—902.689,67MT 
TOTOLOTO E JOKER 

VALOR PARA 1º PRÉMIO—250.000,00MT 
 

O melhor presente deste Natal  
Jogue pode ganhar até 

2.000.000,00MT 
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PGR aperta Zimba, Viegas e Zucula

Operação 
de Charme?

Centrais
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Numa operação que é consi-

derada um “excesso” para 

impressionar a missão do 

Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI) que esta semana 

trabalha em Maputo e mandar um 

recado às figuras ligadas às dívidas 

ocultas, a Procuradoria Geral da 

República (PGR) mandou execu-

tar o mandado de captura de três 

arguidos do caso da compra de 

duas aeronaves E190 a brasileira 

Embraer pelas Linhas Aéreas de 

Moçambique (LAM).

Trata-se de Paulo Zucula, antigo 

ministro dos Transportes e Comu-

nicações na administração Guebuza, 

José Viegas, antigo PCA da LAM e 

Mateus Gentil Zimba, antigo execu-

tivo da Sasol e da General Electric 

Oil&Gás Moçambique. Os três fo-

ram detidos por agentes dos Servi-

ços de Investigação Criminal, entre 

as 14 e 15 horas desta quarta-feira. 

Ao que o SAVANA apurou, os três 

arguidos foram encaminhados, ini-

cialmente, para o Gabinete Central 

de Combate à Corrupção e, seguida-

mente, para a 8ª esquadra da Polícia 

da República de Moçambique, loca-

lizada no recinto do porto de Mapu-

to. À hora do fecho, o jornal apurou 

ainda que os três arguidos, detidos 

nas suas residências, serão presentes 

à autoridade judicial quinta-feira. 

Acredita-se que serão soltos sexta-

-feira para responderem ao processo 

em liberdade. 

Porém, o SAVANA sabe de uma 

fonte próxima destas operações que 

Mateus Zimba, que foi uma peça-

-chave neste negócio, sobretudo, na 

componente da recepção e distribui-

ção do dinheiro obtido fraudulenta-

mente, não actuou por conta própria 

neste negócio, mas a mando dos 

seus “patrões” e o dinheiro foi depois 

canalizado em 2009 para financiar 

actividades políticas do partido go-

vernamental. Um ex-Secretário Ge-

ral do partido que forma governo é 

citado como tendo sido a pessoa que 

recebeu o dinheiro encaminhado 

para o partido. 

Contrariamente ao que aconteceu 

no julgamento do caso Aeroportos, 

onde Diodino Cambaza revelou que 

entregou parte do dinheiro da em-

presa para a reabilitação da Escola 

Central da Frelimo na Matola, fon-

tes do jornal garantem que os três 

arguidos não irão arrastar o nome do 

partido governamental para o pro-

cesso, preferindo arcar com todas as 

consequências jurídicas e políticas.

Porém, se os arguidos decidirem 

falar, poderá ficar demonstrado que 

a figura central envolvida no caso e 

que determinou o fim do dinheiro 

é a mesma envolvida nas decisões 

de fundo sobre o projecto de defesa 

costeira e a contracção de uma dí-

vida de USD2200 milhões junto de 

dois bancos europeus.

A mesma investigação poderá de-

monstrar que, em paralelo com os 

fundos dispensados regularmente 

por empresas públicas moçambi-

canas para o partido, também em-

presas ligadas aos grandes projectos 

fizeram contribuições para o partido. 

No processo Embraer, um outro 

nome que pode vir à ribalta é de um 

alto funcionário de um banco líder 

do mercado em Moçambique, que 

terá facilitado toda a operação do 

financiamento bancário para a com-

pra das duas aeronaves.

Como tudo começou?
Segundo as investigações feitas pe-

las autoridades norte-americanas, 

Mateus Zimba, diplomado em me-

dicina veterinária pela Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM) e com 

uma passagem de cerca de 10 anos 

pela logística das Forças Armadas 

moçambicanas, funcionou como um 

dos principais pivot no negócio da 

compra das aeronaves.  É o “Agente 

C”, que foi peça-chave para o en-

caixe fraudulento de USD 800 mil 

dólares de comissões no processo de 

aquisição de duas aeronaves Em-

brear para a LAM.

Para a concretização da manobra, 

o Agente “C” criou uma empresa 

fantasma com sede em São Tomé 

e Príncipe, aí domiciliando a conta 

usada para a drenagem dos subornos.

Dados contidos na correspondência 

trocada entre executivos da Embrear 

e depositados na Comissão de Mer-

cados, Valores e Mobiliários do Bra-

sil indicam que, no dia 22 de Maio 

de 2008, após três anos de negocia-

ções, a companhia aeronáutica bra-

sileira conseguiu formalizar a pro-

posta de venda de duas aeronaves de 

marca Embraer E190 à LAM, a um 

preço unitário de USD 32 milhões.

No dia 11 de Agosto de 2008, o 

director de vendas da Embrear, Pa-

trice Candaten, enviou um correio 

electrónico para Luiz Fuchs, vice-

-presidente da companhia brasileira 

para Europa e Albert Philip Close,  

ex-gerente para área de defesa da 

empresa. 

No correio em causa, Candaten in-

forma que, após a conclusão do ne-

gócio com a LAM, apareceu o mo-

çambicano Mateus Zimba, “que não 

trabalhou nos esforços da venda”, a 

informar que actuaria como consul-

tor na empreitada. “Na mesma opor-

tunidade, Patrice Candaten propôs 

que eles `criassem alguma margem 

para comissões` para Mateus Zimba 

na formação do preço das duas op-

ções subsequentes à venda”.

Após alguns contactos, Fuchs, no 

dia 13 de Agosto de 2013, enviou 

um email para Candaten, com cópia 

a outros funcionários da Embraer, 

relatando a conversa que teve com 

Zimba. Na referida conversa, Zimba 

precisou que, embora a companhia 

brasileira não tivesse previsto contar 

com um consultor, “nós gostaríamos 

de ter um gesto na entrega do pri-

meiro avião”. 

Na mensagem enviada a Canda-

ten, Fuchs informou que “temos 

(Embraer) de mostrar algum ges-
to e talvez o valor mencionado por 

Albert Close (50 a 80 mil dólares) 

acomodasse a necessidade”. Fuchs 

explicou ainda a Zimba, como criar 

uma empresa na qual a companhia 

aeronáutica brasileira pudesse efec-

tuar “supostos pagamentos de con-

sultoria”. Explicou a Zimba sobre os 

procedimentos que devia seguir para 

ter o valor. Zimba foi aconselhado 

a registar uma empresa com nome, 

endereço e não ter a sua sede num 

paraíso fiscal. 

Segundo o documento, em respos-

ta ao email de Fuchs, José Molina, 

vice-presidente da cadeia de supri-

mentos, aprovou a oferta de USD50 

mil a Zimba por cada um dos aviões 

vendidos, com margem para nego-

ciar até USD80 mil. Aprovou igual-

mente que se pagasse entre 2 a 2.5% 

do preço de venda das duas opções 

se a LAM exercesse a previsão op-

cional de comprar outros aviões.    

A 18 de Agosto de 2008, Fuchs es-

creveu que ofereceu os USD50 mil 

a Zimba, mas relatou, em seguida, 

para Patrice Candaten, que percebeu 

que o antigo director da Sasol não 

achou nada simpático o valor e esta-

va “esperando uma comissão muito 

maior”.  “...ao ouvir o valor, insinuou 

que o cliente (LAM) poderia adju-

dicar o contrato para outra empresa”, 

sublinhou Fuchs.  

A vez de Viegas 
No dia 25 de Agosto 2008, José 

Viegas, então PCA da LAM, entra 

em cena e telefonou para Fuchs. Em 

mensagem electrónica, enviada a 25 

de Agosto de 2008, Fuchs narrou 

para Candaten a conversa que man-

teve com Viegas. Disse que Viegas 

“frisou que tinha recebido comentá-

rios muito desagradáveis de algumas 

pessoas sobre a proposta da comis-

são da Embraer”.

“José Viegas indicou que algumas 

pessoas receberam a proposta da 

Embraer como um insulto e, de cer-

to modo, teria sido menos ofensivo 

não propor nada, mesmo que isso 

não fosse aceitável”, narrou Fuchs.   

Perante a reacção de Viegas, o direc-

tor adjunto da Embraer para Europa 

perguntou ao então PCA da LAM o 

que ele esperava da Embraer, ao que 

José Viegas respondeu que, naquelas 

circunstâncias, um milhão de dólares 

seria bom.

Luiz Fuchs achou o valor alto, mas 

depois de negociar, José Viegas “fi-

nalmente sugeriu que poderíamos 

nos safar com USD800 mil” em duas 

tranches de USD 400 mil.

Fuchs alertou a Viegas que a Em-

braer não tinha orçamento para “esse 

valor de consultoria”. Viegas não se 

terá sentido incomodado com a po-

sição de Fuchs e sugeriu que o valor 

podia ser tirado da margem de lucro 

sobre as duas opções de compra das 

aeronaves. “Perguntou (Viegas) se o 

preço da aeronave poderia ser eleva-

do”, sublinhou Fuchs, acrescentando 

igualmente que Viegas disse que 

não se sentia à vontade para discutir 

aquele assunto por telefone. 

O contrato de compra das duas ae-

ronaves E190 foi rubricado a 15 de 

Setembro de 2008 pelo preço unitá-

rio de USD32.690, mais um sinal de 

USD312 mil por um terceiro avião. 

Xihivele é o nome da empresa criada 

por Mateus Zimba em São Tomé e 

Príncipe, para receber os USD800 

mil de “pagamento de consultoria”.  

A 22 de Abril de 2009, a Embraer 

celebrou um contrato de represen-

tação comercial com a Xihivele-

-Consultoria e Serviços Lda. O 

contrato, assinado por Luís Carlos 

Siqueira Aguiar e Flávio Rimoli, em 

nome de Embraer, foi assinado sete 

meses após a celebração do acordo 

de compra, mas antes da entrega  da 

primeira aeronave E190. O contrato 

assinado com a empresa de Zimba 

autorizava a Xihivele a promover 

vendas do avião E190 “apenas espe-

cificamente” para a LAM, embora 

a compra desses aviões tivesse sido 

contratada sete meses antes da assi-

natura do contrato de representação 

comercial”.  Isto significa que a Xihi-
vele não existia quando o contrato de 

compra e venda das aeronaves foi 

assinado.

“O contrato com a empresa de Ma-

teus Zimba falsamente afirmava que 

o trabalho de promoção de ven-

das havia começado em Março de 

2008”, relata o documento.

Um dos elementos intrigantes do 

processo é o nome dado à empresa 

que em português significa “rouba 

lhe a valer”. Ora se a operação fi-

nanceira correspondia a um plano 

pré-determinado envolvendo altas 

esferas partidárias é pouco crível que 

PGR manda deter Zimba, Viegas e Zucula

Mateus Zimba

à empresa tenha sido dado um tal 

nome.

“A Embraer prometeu, por esse con-

trato de representação comercial, 

pagar à empresa de Mateus Zimba 

USD400 mil por aeronave, exacta-
mente o valor que José Viegas tinha 
dito anteriormente que aceitaria. 
Ocorre que nem Mateus Zimba 
nem sua empresa prestaram serviço 
a Embraer”, frisa o documento com 
o título “termo de compromisso e 
ajustamento de conduta”.
A Embraer revelou, em 2011, que 
estava a ser investigada nos EUA 
por possível violação da Lei de Prá-
ticas de Corrupção no Exterior, uma 
lei anticorrupção que é aplicada com 
rigor. Como as acções da Embraer 
são negociadas em Nova Iorque e al-
guns dos pagamentos passaram pe-
los EUA, os norte-americanos têm 
jurisdição para investigar a Embraer.
Após a entrega das duas aeronaves, 
uma a 30 de Julho de 2009 e outra 
a 02 de Setembro do mesmo ano, a 
Xihivele apresentou duas facturas à 
Embraer, cada uma com o valor de 
USD400 mil. A primeira factura ti-
nha a data de 15 de Agosto de 2009 
e a segunda com  24 de Setembro 
do mesmo ano. Eduardo Munhos 
de Campos, um dos executivos da 
empresa, foi quem autorizou os pa-
gamentos.   
A primeira tranche de USD 400 mil 
foi transferida, a 31 de Agosto de 
2009, da conta da Embraer no Citi-
bank nos Estados Unidos para uma 
conta no Banco Internacional de São 
Tomé e Príncipe, para crédito numa 
conta na Caixa Geral de Depósitos 
em Portugal, de que era titular a 
empresa de Mateus Zimba. Mas tar-
de, 02 de Outubro de 2009, foram 
transferidos os restantes USD400 
mil para a mesma conta em Portu-
gal, valores que foram contabilizados 
pela Embraer como “comissão de 
venda” e foram consolidados na con-
tabilidade da companhia brasileira 
como “despesas operacionais líqui-
das”. Em toda a investigação feita 
no EUA e no Brasil não está claro 
o envolvimento de Paulo Zucula, na 
data ministro dos Transportes e Co-
municações.
Zucula e Zimba, mesmo depois de 
terem sido mencionados publica-
mente como envolvidos no escân-
dalo, têm demonstrado um grande 
à vontade em aparecer em eventos 
ligados ao partido Frelimo, como foi 
o Congresso de Setembro. Os dois 
compareceram em várias sessões 
com as camisetes partidárias, suge-
rindo que gozam de protecções ao 
mais alto nível. Mais discreto, Viegas 
não aparece habitualmente em even-
tos públicos, mas garante aos que lhe 
são próximos que está inocente no 
processo.
Esta quarta-feira, logo após terem 
sido conhecidas as prisões, o lobby 
defensor das “dívidas escondidas” nas 

redes sociais sugeria a intervenção 

de “mão externa” no processo, dando 

corpo à suspeição de que os vários 

processos nas mãos da PGR poderão 

culminar com a entrega à justiça dos 

autores morais e materiais do pro-

jecto securitário que culminou com 

o endividamento ilegal do país.

Operação de charme? 

José Viegas Paulo Zucula
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A 
Hidroeléctrica de Cahora 

Bassa (HCB) anunciou, 

na passada sexta-feira, o 

arranque do estudo para 

definição dos critérios que irão 

nortear o processo de venda de 

7.5% das suas acções da empresa. 

Manuel Gameiro, administrador 

executivo da HCB, referiu que le-

vará pelo menos cinco meses para 

se conhecer os detalhes da opera-

ção de venda, que será feita através 

da Bolsa de Valores de Moçambi-

que (BVM). 

A comunicação do administrador 

executivo da HCB surgiu quatro 

dias depois do presidente da Re-

pública, Filipe Nyusi, ter anunciado 

que o Estado moçambicano preten-

de se desfazer de 7.5% dos 92.5% 

que detém na HCB, de modo a abrir 

espaço para a entrada de moçambi-

canos. 

Segundo explicou o PR, que falava 

durante as celebrações do 10º ani-

versário da reversão da HCB ao 

Estado moçambicano, a ideia é de 

abrir espaço para entrada de nacio-

nais como accionistas daquela em-

presa estratégica, naquilo que ousou 

chamar de promoção de inclusão. 

Actualmente, a HCB é detida em 

92.5% pelo Estado moçambicano 

e em 7.5% pela empresa portugue-

sa, Redes Energéticas Nacionais 

(REN).

Gameiro explicou em conferência de 

imprensa que até ao momento ainda 

não foi estabelecido o preço de ven-

da da cada acção, pelo que é difícil  

prever o encaixe financeiro que po-

derá advir desta operação. A falta de 

previsibilidade deve-se ao facto de 

estar em curso a primeira etapa que 

visa a estruturação da operação. Ou 

seja, o desenho da operação, deter-

minação dos critérios de venda das 

acções e só no fim vai se determinar 

o preço de cada acção. 

Os esclarecimentos do administra-

dor da HCB surgem na sequência 

de dúvidas levantadas pelo público 

sobre questões relacionadas com a 

transparência do processo.

Questionam-se as razões de uma 

empresa da envergadura da HCB 

ter avançado com um anúncio de 

venda de acções antes de primeiro 

avaliar os mecanismos do processo. 

Ao que se sabe, o anúncio do PR 

foi precipitado e antes de concertar 

posições com a direcção da empresa 

que neste momento tem de correr 

atrás do prejuízo para acertar o pas-

so.

A inclusão referida na operação 

constitui outra preocupação dos 

moçambicanos, visto que duran-

te largos anos, o executivo hasteou 

uma bandeira com o slogan “HCB é 

nossa”, e questiona-se de quem será 

futuramente.  

Segundo Gameiro, com auxílio de 

uma firma britânica já está em curso 

um estudo que visa avaliar o valor 

das acções da HCB no mercado 

bolsista, o que irá auxiliar no esta-

belecimento do preço da transação 

ao público. 

De seguida será a vez dos investido-

res acederem à bolsa para solicita-

rem a aquisição das acções. Trata-se 

de uma etapa que irá decorrer atra-

vés dos intermediários financeiros, 

neste caso bancos que operam no 

mercado nacional. 

Adicionalmente, avançou o admi-

nistrador, que a terceira fase será a 

da colocação das acções em função 

da ordem de compra que os bancos 

fornecerem à BVM, sendo que a 

última etapa será da colocação das 

acções aos investidores, que segun-

do previsões poderá ser conhecida 

entre Maio e Junho do próximo ano.   

Caso Matama
Enquanto isso, Salimo Valá, PCA 

da Bolsa de Valores de Moçambi-

que, assegurou que tudo está sendo 

feito para que o negócio decor-

ra dentro dos parâmetros legais e 

maior transparência. 

Propôs Valá que para promover a 

inclusão até podem ser estabelecidas 

quotas de venda das acções por pro-

víncias, isto para garantir a partici-

pação de mais moçambicanos.  

Para o PCA da BVM, esta inicia-

tiva tem como objectivo dispersar 

o capital pelos moçambicanos, mas 

Por Argunaldo Nhampossa

também de democratizar e socia-

lizar o capital e fazer com que os 
nacionais sejam parte integrante da-
quela instituição de relevo no país. 
Entende o dirigente que, pretende-
-se que os moçambicanos sejam ele-
mentos importantes do crescimento 
e desenvolvimento inclusivo do país.  
Questionado se a questão da Ma-
tama iria ou não afectar a credibi-
lidade da bolsa neste negócio, Valá 
refutou apontando que a HCB é 
um empresa robusta que gera muito 
apetite ao empresariado. Mas res-
salvou que um dos elementos que 
beneficia os negócios transaciona-
dos na bolsa é o escrutínio público. 
Isto porque os negócios são feitos 
numa plataforma que é conhecida e 
em caso de problema este é imedia-
tamente identificado. Justificou-se 
que dois dias depois da operação da 
Matama, a venda foi suspensa graças 
aos mecanicismos do funcionamen-
to do sistema.  Admitida na BVM, 
em Maio de 2017, a Matama – Ma-
tadouro da Manhiça, localizado na 
região de Palmeiras, no distrito da 
Manhiça, viu a nona secção cível do 
Tribunal Judicial da Província de 
Maputo (TJPM) deferir a ordem de 
execução dos seus bens à favor do 
Mozabanco, no valor de 14.4 mi-
lhões de meticais. O caso Matama 
provocou algumas inquietações em 
alguns sectores económicos-finan-
ceiros sobre a eficiência e capacidade 
de controlo da BVM.  

Venda de acções da HCB ainda em estudo 

Estudos vão nos auxiliar na determinação do preço unitário da acção 
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Venda de 7.5% das acções da empresa

A 
administração da Hi-

droeléctrica de Cahora 

Bassa (HCB) explicou 

ao SAVANA os con-

tornos da venda de 7.5% das 

acções da companhia através da 

Bolsa de Valores de Moçambi-

que (BVM), um negócio que 

está a ser objecto de vários ques-

tionamentos em muitos círculos 

de opinião.

“Temos toda a confiança que a 

demanda pelas acções da HCB 

será bastante elevada, tal é a 

robustez financeira da empre-

sa. Entretanto, é ainda prema-

turo avançar valores, pois está 

a decorrer o processo de estru-

turação da operação, que irá 

determinar o valor das acções e 

o seu preço unitário. Antes de 

mais, é importante dizer que o 

recurso à Bolsa de Valores visa 

exactamente garantir máxima 

transparência do processo”. A 

administração da HCB garante 

que a estruturação da operação 

será feita em moldes em que se 

assegure a máxima dispersão das 

acções pelo país. Siga as respos-

tas da administração da HCB, 

numa entrevista feita por email.  

O que leva a HCB a colocar 

7.5% das suas acções em bolsa? 

Quais são os fundamentos?

Solidificação da credibilidade 

da empresa junto dos principais 

stakeholders, mormente as insti-

tuições financeiras, impreteríveis 

para a sustentabilidade da em-

presa no médio e longo prazos. 

As empresas cotadas na Bolsa 

de Valores, dada a transparência 

e monitoramento permanente a 

que são sujeitas, são obrigadas a 

manter uma conduta orientada 

para o cumprimento estrito de 

boas práticas de mercado. Por 

conseguinte, a sua credibilidade 

no mercado sobe, incrementando 

significativamente o seu acesso 

aos financiamentos.

A HCB é uma empresa de ca-

pital intensivo, porém localizada 

num mercado financeiro ainda 

muito insipiente, volátil e de cus-

tos muito elevados. A capacidade 

total de financiamento do siste-

ma bancário nacional deve rondar 

apenas os cerca de USD 300 mi-

lhões, quando a HCB, somente 

para financiar o seu plano de CA-

PEX para a renovação e moder-

nização do seu aparelho electro-

produtor nos próximos 10 anos 

necessita de pelo menos cerca de 

EUR 500 milhões, sem incluir 

qualquer projecto de expansão da 

capacidade produtiva. Fica evi-

dente a necessidade fundamental 

de a HCB se municiar de credi-

bilidade necessário para o acesso 

permanente ao financiamento 

doméstico, mas com grande foco 

para o mercado financeiro inter-

nacional. A cotação na Bolsa de 

Valores é um ingrediente essen-

cial nesse processo de edificação 

de credibilidade.

Criação deste segmento do mer-

cado financeiro, o mercado de ca-

pitais, que é por excelência uma 

importante fonte de financia-

mento para as grandes corpora-

ções, da dimensão da HCB. Ac-

tualmente, o nível de liquidez da 

BVM é ainda muito baixo, pois 

o número de empresas listadas é 

ainda muito pequeno, bem como 

a capitalização que é de cerca de 

8% do PIB. Com a entrada da 

HCB para a BVM a capitaliza-

ção bolsista passará para o dobro, 

cerca de 16% do PIB, uma das 

maiores da região austral de Áfri-

ca. Este cenário é elucidativo da 

dinâmica que a cotação da HCB 

na BVM irá catapultar ao merca-

do de capitais em Moçambique, 

criando-se um mercado que po-

derá ser usado pela própria HCB 

para a mobilização de recursos 

financeiros a serem aplicados em 

investimentos nas várias frentes 

que a empresa deverá enfrentar. 

Aliás, os recursos a serem mobi-

lizados nesta colocação em bolsa 

serão aplicados no plano de CA-

PEX da empresa, bem como na 

concretização dos vários projectos 

de expansão.

Fala-se muito de inclusão. 

Como é que pretendem fazer 

isso?

Através da disponibilização de 

participações da HCB aos mo-

çambicanos aforradores, que po-

derão igualmente ficar sempre 

informados sobre os actos de 

gestão levados a cabo na empre-

sa. É certo que esta inclusão será 

paulatina, sendo este acto apenas 

um passo nesse sentido. Não se 

pretende com esta venda de ac-

ções resolver o problema da in-

clusão em Moçambique, mas tão 

somente contribuir nesse sentido. 

Esta decisão foi tomada em As-

sembleia Geral da empresa?

A decisão de colocação dos 7.5% 

das acções na BVM foi tomada 

por unanimidade pelos accionis-

tas da HCB, redigido em acta e 

inscrito no livro de actas da ins-

tituição. 

Quanto é que a HCB espera an-
gariar com a venda dos 7,5%?
Temos toda a confiança que a de-

manda pelas acções da HCB será 

bastante elevada, tal é a robustez 

financeira da empresa. Entretan-

to, é ainda prematuro avançar 

valores, pois está a decorrer o 

processo de estruturação da ope-

ração, que irá determinar o valor 

das acções e o seu preço unitário.

A venda dos 7,5% não vai frus-
trar o princípio de que a HCB 
pertence a todos os moçambi-
canos, tendo em conta que essa 
parcela vai ficar nas mãos de mui-
to poucos?
Antes de mais, é importante dizer 

que o recurso à Bolsa de Valores 

visa exactamente garantir má-

xima transparência do processo. 

A estruturação da operação será 

feita em moldes em que se asse-

gure a máxima dispersão das ac-

ções pelo país. Está a pensar-se 

eventualmente em estabelecer-

-se quotas de acções por provín-

cia, assegurando que estas não se 

concentrem numa única região 

do país.

Que será feito para que os mo-
çambicanos não serão usados 
como “testas de ferro” para que as 
acções caiam nas mãos de estran-
geiros?
Todo o processo de estruturação 

em curso visa, essencialmente, 

a adopção de mecanismos que 

mitiguem este tipo de risco, não 

obstante ter-se consciência plena 

A 
problemática do co-

nhecimento fiscal 

pelos cidadãos, nos 

países de língua por-

tuguesa, foi tema de debate 

durante o segundo congresso 

internacional de cidadania e 

educação fiscal na lusofonia, 

que teve lugar no dia 28 de 

Novembro em Maputo.
O encontro, que contou com 
a presença da Presidente da 
Autoridade Tributária de Mo-
çambique, Amélia Nakhare, 
foi organizado pela Escola Su-
perior de Gestão Corporativa 
e Social (ESGCS), de Mo-
çambique, em parceria com o 
Instituto Superior de Conta-
bilidade e Administração e o 
Instituto de Direito Econó-
mico, Financeiro e Fiscal da 
Faculdade de Direito, ambos 
de Lisboa.
Participaram no evento con-

ceituadas personalidades da 
academia e instituições públi-
cas de vários países de língua 
portuguesa, tendo como fina-
lidade debater questões críti-
cas em torno das políticas de 
cidadania e da educação fiscal.
O evento foi dividido em três 
painéis que versaram sobre 
a importância da cidadania 
e educação fiscal, o papel das 
instituições de administra-
ção fiscal e dos contabilistas e 
auditores sobre a fiscalidade, 
assim como questões ligadas 
ao uso das tecnologias de in-
formação na administração 
tributária.
Outro tema abordado durante 
o encontro foi a importância 
da educação fiscal na infância, 
onde foi notada a necessidade 
do cidadão ser educado sobre 
as suas responsabilidades fis-
cais ainda em tenra idade. 

Países de língua portuguesa

Cidadania e educação fiscal 
reúne especialistas em Maputo

de que a eficácia dos controlos 

administrativos tem as suas pró-

prias limitações.

Porquê esta solução de Bolsa e 

não outra, por exemplo, a HCB 

ir buscar dinheiros nos merca-

dos financeiros dada a robustez 

da empresa?

Como anteriormente referido, a 

HCB pretende desenvolver este 

segmento de mercado, o mer-

cado de capitais, por constituir 

uma importante fonte de finan-

ciamento do qual a HCB poderá 

beneficiar-se para a implemen-

tação dos vários projectos. Esta-

mos em crer que esta iniciativa da 

HCB irá motivar outras empresas 

de grande dimensão a seguirem a 

mesma via o que irá potenciar um 

pool de liquidez no mercado de 

capitais, que é vista como sendo 

uma alternativa ao financiamento 

bancário que, por sinal, no actual 

contexto, afigura-se bastante one-

roso com taxas de juros extrema-

mente elevadas.

Esta operação não visa apenas 

mobilização imediata de recursos, 

mas sim edificar uma credibilida-

de sólida, sendo a empresa reco-

nhecida pelas instituições finan-

ceiras nacionais e internacionais 

como uma empresa que adere às 

boas práticas internacionais de 

gestão. Esta reputação/credibi-

lidade, irá assegurar o acesso da 

empresa à financiamentos a nível 

nacional e internacional, no mé-

dio e longo prazos.

N
aí

ta
 U

ss
en

e

HCB explica contornos da operação

Não se pretende com esta venda resolver os problemas de inclusão em Moçambique, mas contribuir nesse sentido
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Num contexto de indig-

nação geral pelo esban-

jamento de recursos do 

Estado com o luxo dos 

dirigentes e com uma missão do 

Fundo Monetário Internacio-

nal (FMI) à perna, o Governo 

moçambicano acaba de lançar 

uma operação de charme, que 

acredita que vai ajudar a pou-

par 7,2 mil milhões de meticais.

O pacote financeiro que o exe-

cutivo de Filipe Nyusi espera 

“salvar” resulta de um conjunto 

de medidas de corte anunciado 

na terça-feira pelo ministro da 

Economia e Finanças, Adriano 

Maleiane, na final da sessão se-

manal do Conselho de Minis-

tros.

Maleiane declarou que as me-

didas fazem parte do esforço de 

consolidação fiscal que o Gover-

no moçambicano vem executan-

do desde 2015.

“O Governo está, desde 2015, a 

introduzir a política de conso-

lidação fiscal, em 2014, a rela-

ção entre a despesa pública e o 

Produto Interno Bruto era de 

43% e, em 2018, estimamos que 

estaremos em 30,5% do PIB, o 

que significa que temos estado a 

descer, é um esforço muito gran-

de para a contenção da despesa”, 

afirmou Adriano Maleiane.
Mas para o economista 
Thomas Selemane, as medidas 
governamentais pecam por ser 
tardias, argumentando, contudo 
que são oportunas e reveladoras 
de que o governo “finalmente” 
ouviu as críticas da sociedade 
civil e dos analistas. 
“Em termos macroeconómicos, 
as medidas terão um impacto 
orçamental insignificante porque 
representarão uma poupança 
total de 7,8 mil milhões de Mzn 
num ano (2018) em que a quebra 
da receita do Estado rondará 
cerca de 10 mil milhões de Mzn. 
Isso significa que a chamada 
austeridade nem bastará para 
compensar a descida da receita do 
Estado”, argumentou Selemane. 
No próximo ano, o Governo 
moçambicano espera poupar 1,1 
mil milhões de meticais com a 
imposição de limites de renda de 
casa ou instalações a pagar por 
metro quadrado para dirigentes 
e instituições do Estado.

O arrendamento de imóveis para 

os dirigentes tem sido uma ver-

dadeira patuscada, rendendo ba-

lúrdios aos envolvidos, incluindo 

os próprios ministros e seus fa-

miliares.

Ministros têm preferido conti-

nuar nas suas residências a troco 

de um subsídio de renda de casa, 

que lhes permite valorizar os 

seus imóveis em detrimento de 

uma casa protocolar arrendada 

pelo Estado.

Pagode dos dirigentes e contenção

Governo tenta travar indignação 

Nos últimos anos, o Estado tem-

-se visto compelido a arrendar 

casas para os novos dirigentes, 

uma vez que o parque de casas 

protocolares minguou com a re-

cusa dos anteriores dirigentes de 

entregarem os imóveis findo o 

seu mandato.

No quadro das medidas anun-

ciadas por Adriano Maleiane 

na terça-feira, a partir de 2018, 

as viaturas protocolares a serem 

compradas deverão ter uma ci-

lindrada entre 1.300 centímetros 

cúbicos e 1.500 metros cúbicos.

Recentemente, causaram escân-

dalos notícias de que o Estado 

comprou viaturas de luxo para 

dirigentes e antigos titulares de 

órgãos do Estado, dando um tiro 

no pé do discurso de austerida-

de que tem vindo a pregar desde 

2015. 

Uma aeronave executiva   Bom-

bardier, modelo Challenger 850, 

com capacidade para 15 pas-

sageiros, adquirida pelo Fun-

do de Desenvolvimento dos 

Transportes (FTC), instituição 

subordinado ao Ministério dos 

Transportes e Comunicações, 

por 560 milhões de meticais, 

formalmente para o segmento 

executivo das Linhas aéreas de 

Moçambique (LAM), provocou 

indignação da opinião pública, 

por terem circulado informa-

ções de que o avião era para o 

uso específico do Presidente da 

República.

Alienação de viaturas
Por outro lado, o Estado vai dei-

xar de alienar viaturas a favor de 

dirigentes superiores do Estado, 

concedendo um subsídio para a 

compra de veículos, e vai fixar 

limites de despesas de combus-

tível, esperando poupar 245 mi-

lhões meticais.

O ministro da Economia e Fi-

nanças adiantou que foi também 

eliminado o subsídio especial 

para os funcionários do Estado 

que completam automaticamen-

te o nível médio de ensino ou o 

nível universitário.

“Chegamos à conclusão de que 

há bónus e subsídios que podem 

ser racionalizados”, acrescentou 

Adriano Maleiane.

Adriano Maleiane disse que as 

medidas em causa não têm ca-

rácter provisório, devendo vigo-

rar indeterminadamente.

Mais clareza na emissão 
de garantias
Ainda na terça-feira, o Conselho 

de Ministros de Moçambique 

aprovou um decreto que define 

os procedimentos de emissão 

e gestão da dívida pública, in-

cluindo a prestação de garantias 

pelo Estado.

Adriano Maleiane declarou que 

a nova norma destina-se a tornar 

mais transparente a contracção 

da dívida pública interna e ex-

terna e a emissão de garantias de 

dívida.

“O decreto diz o que é necessá-

rio para o Governo contrair uma 

dívida e o que é necessário para o 

Governo emitir garantias”, afir-

mou Adriano Maleiane.

O novo instrumento normati-

vo indica em pormenor os do-

cumentos que o Governo deve 

remeter aos órgãos competentes 

para obter pareceres e autoriza-

ção sobre a contracção de dívidas 

e emissão de garantias a favor de 

qualquer entidade, nomeada-

mente de empresas públicas.

“É um instrumento muito im-

portante que vai permitir que 

todos os órgãos do Estado e até 

a sociedade percebam quanto e 

como emitir garantias”, destacou 

o ministro da Economia e Fi-

nanças de Moçambique.

O Governo moçambicano tem 

sido pressionado pela sociedade 

civil do país e por instituições 

financeiras internacionais para 

uma gestão mais transparente da 

dívida pública, depois da desco-

berta em 2015 de avales que o 

anterior executivo prestou secre-

tamente a favor da EMATUM, 

MAM e Proíndicus e que pre-

cipitaram o país para uma crise 

de dívida.

As dívidas, num valor de dois 

mil milhões de dólares, foram 

contratadas por pequeno círcu-

lo de oficiais de segurança, com 

anuência de Armando Guebuza, 

na altura presidente da Repúbli-

ca, ao arrepio das normas e na 

calada das instituições que deve-

riam ter tomado conhecimento 

de uma operação de tal enver-

gadura. 

Reembolso do IVA mais 
célere
Outra medida de fundo que o 

Governo moçambicano tomou 

está relacionada com o reembol-

so do IVA a partir de 2018, até 

ao mês seguinte ao pagamento, 

visando eliminar atrasos.

O ministro da Economia e Fi-

nanças, Adriano Maleiane, disse 

que o decreto harmoniza e sim-

plifica os mecanismos de co-

brança e reembolso do IVA, para 

tornar célere o pagamento deste 

encargo.

“Agora está mais claro e pensa-

mos que vai ser muito bom para 

as empresas, porque não vamos 

ter IVA atrasado, a partir de 

2018”, declarou Adriano Ma-

leiane.

Os contribuintes que tiverem a 

situação regularizada poderão 

solicitar o reembolso do IVA no 

mês seguinte, acrescentou.

A Autoridade Tributária, pros-

seguiu, irá criar condições para 

dispor de uma reserva financeira 

apta a responder à necessidade 

de celeridade no reembolso do 

IVA.

“Este decreto é muito importan-

te, primeiro, porque harmoniza 

todos os procedimentos atinente 

ao IVA, e, depois, dá detalhes do 

que é que necessário para ter o 

reembolso do IVA”, sublinhou o 

ministro da Economia e Finan-

ças de Moçambique.

As empresas moçambicanas têm 

apontado o atraso no reembolso 

do IVA como um dos fatores de 

descapitalização do sector priva-

do do país..

Adriano Maleiane, Ministro da Economia e Finanças 

As companhias brasileira Vale e japonesa Mitsui assi-

naram um acordo financeiro no valor de 2,7 biliões de 

dólares, para o projecto de produção de carvão e do 

Corredor Logístico de Nacala (CLN).

No âmbito do acordo de financiamento, a Mitsui vai desem-

bolsar dois biliões de dólares e os remanescentes 700 milhões 

de dólares serão mobilizados por parceiros africanos do pro-

jecto.

Uma parte da verba já foi usada para a construção do CLN, 

que compreende uma linha-férrea com mais de 500 quilóme-

tros, e um terminal marítimo, por onde a Vale escoa o carvão 

que produz na concessão carbonífera de Moatize, província de 

Tete.

O dinheiro remanescente será usado para a expansão da capaci-

dade da ferrovia. O presidente da Vale, Márcio Godoy, afirmou 

que com a assinatura dos acordos, estão criadas as condições 

necessárias para que a Vale e a Mitsui viabilizem os trabalhos 

de melhoramento do CLN, através de intervenções na linha, 

aquisição de material circulante, nomeadamente vagões, loco-

motivas e outro equipamento para o manuseamento de carga.

A maior parcela do fundo será canalizada pelo Banco Japonês 

para a Cooperação Internacional ( JBIC), que desembolsou 1,3 

biliões de dólares. 

Seis entidades financeiras japonesas, incluindo uma ligada a 

Mitsui e uma associada à Mitsubishi, vão desembolsar um bi-

lião de dólares.

Uma agência de crédito sul-africana Export Credit Insurance 

vai desembolsar 400 milhões de dólares e os remanescentes 

300 milhões de dólares serão desembolsados pelo Banco Afri-

cano de Desenvolvimento (BAD).

O projecto financeiro assinado semana finda consolida um 

acordo celebrado em 2014, que permitiu a entrada da Mitsui 

na estrutura accionista da concessão da Vale em Moatize e no 

Corredor Logístico de Nacala.

Vale e Mitsui assinam acordo de 
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EDITAL 
2018

Poderão candidatar-se aos Testes de Diagnóstico 

indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

.

Período de Inscrição

12 de Dezembro de 2017.

Os candidatos aos testes serão avaliados apenas nas 

disciplinas nucleares dos cursos da sua preferência.

    

Escola/Curso Vagas
PesoDiurno Nocturno Peso

Disciplinas Requisitos
Disciplina 1 Disciplina 2 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Medicina Geral

Medicina Dentária

Farmácia e Controle de Qualidade de Medicamentos

150

90

70

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS

Gestão de Empresas

Contabilidade e Auditoria

Gestão Financeira e de Seguros 

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos e Negociação 

90

90

90

45

45

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Matemática Português

Matemática Português

Matemática Português

Matemática Português

Matemática Português

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIAS E 
TECNOLOGIAS 

Engenharia Informática 

Engenharia Geológica e de Minas

Matemática 50%100

50

50%

50% 50%

Física

Matemática Física

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E ARTES 

Arquitectura e Urbanismo

Direito

45

90

50% 50%

50% 50%

Desenho Matemática

Português História

90

90

40

45

45

100

-

-

90

-

-

70

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Biologia Química

Biologia Química

Biologia Química

No âmbito das condições gerais de ingresso no Ensino Superior, previstos na lei n° 27/2009, de Setembro (Lei do Ensino 
Superior, artigo 23, n° 5 alínea a) onde a condição de acesso à formação conducente ao grau académico de Licenciatura, é a 
conclusão com aprovação da 12a classe ou equivalente, o ISCTEM torna público que irão decorrer no dia 13 de Dezembro de 
2017, Testes de Diagnóstico e Entrevistas Vocacionais para admissão aos cursos que a seguir se indica:

“... o melhor 
lugar para

 moldar o meu
potencial!”

Testes de Diagnóstico e 
Vocacionais

Para mais informações contacte:
Secretaria do ISCTEM, no Campus Universitário

Rua 1394 - Zona da FACIM, 322 - Maputo. 
Tel: 82 309 41 30 ou 82 31 32 200
E-mail: secretaria@isctem.ac.mz

www.isctem.ac.mz
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Pacote para 
as férias de Natal
O repouso 
que tanto necessita
Reserve um quarto para 
4 pessoas por apenas

R990
Almoço de natal por

R295 adulto e

R120 por criânça.
Oferta de pequenos presentes
 de natal.

Jantar/festa na véspera
 do novo ano.

Call us on 013 758 1222 or email on reservations@bundulodge.co.za 
or visit our website on www.bundulodge.co.za

No discurso que marcou 
a abertura do II Con-
gresso do Movimento 
Democrático de Mo-

çambique (MDM), o líder do 
terceiro maior partido de Mo-
çambique não deixou qualquer 
ilusão em relação à importân-
cia de 2018: “é um ano decisivo 
para a democracia em Moçam-
bique”.

A classificação de Daviz Siman-

go em relação à relevância do 

próximo ano tem a ver com o 

facto de no próximo ano iniciar 

a longa jornada eleitoral que co-

meça com as eleições municipais 

e culmina com as gerais (presi-

denciais, legislativas e provin-

ciais) em 2019.

Perante mais de mil delegados 

ao congresso e convidados, que 

decorre na cidade de Nampu-

la, Daviz Simango exortou os 

membros e militantes do MDM 

para posicionarem o partido 

como “uma força política capaz 

de preencher o enorme vazio 

existente na vida política mo-

çambicana”.

“Temos de mostrar como a nos-

sa alma e coração é igual à de 

milhões de cidadãos não repre-

sentados e não defendidos pelas 

acções dos partidos existentes”, 

referiu.

Para Daviz Simango, o MDM 

deve ter capacidade de organi-

zação, capacidade mobilizadora 

e logística forte e um programa 

de acção claro.

Num momento em que o tercei-

ro maior partido moçambicano 

é atravessado por polémicas, 

Daviz Simango sublinhou a 

necessidade de coesão na orga-

nização.

O partido está dividido no 

município de Nampula, onde 

o MDM governa desde 2014, 

com uma facção leal ao faleci-

do edil Mahamudo Amurane e 

outra fiel à liderança máxima da 

organização.

Mahamudo Amurane foi assas-

sinado a tiro a 04 de Outubro, 

à porta de casa, numa altura em 

que já tinha anunciado que se 

iria recandidatar nas municipais 

do próximo ano, sem o apoio do 

MDM.

Amurane acusava Daviz Siman-

go de ser ditador e de promover 

nepotismo, imputando ainda ao 

MDM pressões para que o fa-

lecido edil desviasse verbas do 

município a favor do partido.

Numa alusão aos sistemáticos 

confrontos armados no país, o 

presidente do MDM condenou 

no discurso inaugural do con-

gresso o recurso à forma para a 

resolução de litígios políticos. 

“A violência não é instrumento 

para solucionar um conflito: te-

mos de salvaguardar os direitos 

humanos em todas as circuns-

tâncias, não se deve matar e nem 

tolerar matanças para se impor 

uma solução”, declarou.

Daviz Simango exigiu a inclu-

são de todos os moçambicanos 

no debate dos grandes temas 

Daviz Simango diz que 2018 é decisivo

da sociedade, nomeadamente o 

processo de revisão da Consti-

tuição da República e a descen-

tralização política e administra-

tiva.

“Para que haja paz efectiva, a 

revisão da Constituição e a des-

centralização são assuntos que 

dizem respeito a todos os mo-

çambicanos”, enfatizou.

Daviz Simango disse esperar 

que o diálogo entre o Governo 

e a Renamo produza os resulta-

dos esperados, assinalando que 

a democracia só será forte se o 

exercício da cidadania for forte.Delegados no congresso do mDM

Daviz Simango Presidente do MDM descursando no Congresso



11Savana 08-12-2017 PUBLICIDADE



12 Savana 08-12-2017INTERNACIONALSOCIEDADESOCIEDADE

Empossada há um ano e meio 
como inspectora-geral da 
Inspecção Nacional de Acti-
vidades Económicas (INAE), 

Rita Freitas transformou a INAE 

numa instituição enérgica e impla-

cável. Ao SAVANA contou que, em 

pouco tempo que dirige a actividade 

inspectiva, testemunhou cenários 
dramáticos e altamente atentatórios 
à vida humana. A violação de regras 
e normas higiénicas verifica-se em 
todos os lados, desde as unidades 
processadoras até aos estabeleci-
mentos comerciais. Freitas resume o 
comportamento dos agentes econó-
micos de criminosa e alerta: a nossa 
saúde está em perigo. Sublinha que, 
se a INAE fosse rigorosa, maior 
parte das unidades processadoras de 
produtos alimentares bem como os 
estabelecimentos comerciais esta-
riam encerrados.      
Rita Freitas diz que o valor das mul-
tas é irrisório e incentiva a prática de 
Infracções. Nas linhas abaixo, segue 
a entrevista onde Freitas fala ainda 
das dificuldades, reformas e projec-
tos futuros para a sua instituição.  

Quando chegou à INAE, como ins-
pectora-geral, a instituição era com-
pletamente anónima. Porém, em 
pouco tempo mediatizou-se. Qual 
foi o segredo? 
Mudámos a estratégia de actuação. 
Entendemos que, como uma insti-
tuição do Estado responsável pela 
protecção do consumidor, devíamos 
mediatizar nossas actividades e a co-
municação social foi um parceiro im-
portante nesta empreitada. 
Um dos constrangimentos mais 
abundantes em instituições com ac-
tividades específicas como a INAE 
são os recursos humanos. Qual é a 
vossa situação?  
Não estamos bem. Principalmente no 
capítulo dos inspectores. Esta situação 
agrava-se pelo facto de o governo ter 
cancelado a contratação do novo pes-
soal, no âmbito das medidas de con-
tenção.       
E como é que tapam as lacunas re-
sultantes da exiguidade de recursos 
humanos?
Na função pública há uma figura de-
nominada mobilidade de quadros, 
é por essa via que pedimos apoio às 
outras instituições e as respostas têm 
sido positivas. Conseguimos aumen-
tar o staff de 15 para 30 colaboradores. 
Também trabalhámos com estagiários 
que vêm das universidades públicas e 
privadas, sobretudo das áreas de Di-
reito, Economia, Jornalismo, Hotela-
ria e Turismo, mas não basta.
Quantos inspectores necessita a 
INAE para desenvolver a actividade 
inspectiva sem sobressaltos.
Cada dia, o número de necessidades 
aumenta porque surgem novos desa-
fios que obrigam a INAE mudar de 
forma de actuação. Por exemplo, hoje, 
a INAE cumpre o horário normal 
da função pública. Isso não devia ser 
assim. A INAE tem de funcionar 24 
horas/dia. Precisamos de equipas de 
piquete que possam responder às soli-
citações dos consumidores a qualquer 
momento. Seria bom que tivéssemos 
entre 50 a 100 inspectores. Com esse 
número seria possível fazer 25 inspec-
ções/dia. Veja que agora nem todos 
os dias saímos à rua para a actividade 
inspectiva devido à falta de pessoal e 
de meios materiais.

Actividades do sector 
informal
As actividades da INAE limitam-se 
ao sector formal, num meio em que o 
circuito económico é dominado pelo 
sector informal. Isso não será fragi-
lidade? 
A INAE actua no sector formal. Em 
relação ao informal ainda temos di-
ficuldades. Precisámos de superá-las, 
mas antes, temos de coordenar com 
os municípios porque o funcionamen-
to e a organização desses informais 
é orientada pelas autarquias onde os 
vendedores pagam taxas para poder 
realizar suas actividades. 
Enquanto a INAE não chega, o in-
formal continuará a perigar a saúde 
do consumidor. Falo das senhoras 
que confeccionam comida nos mer-
cados, nas viaturas... 
Em relação aos mercados, achamos 
que os municípios e as autoridades 
sanitárias têm um papel fundamental 
na persuasão e consciencialização dos 
informais com vista a seguir as nor-
mas de higiene e não pôr em causa a 
saúde os consumidores. Como INAE 
estamos a trabalhar com os municí-
pios no sentido de encontrar melhores 
formas de educar o informal a não pôr 
em causa a saúde pública. Também 
estamos preocupados com a venda de 
refeições nas viaturas. Ninguém sabe 
em que condições essas refeições são 
preparadas, a forma de conservação 
também não é ideal na medida em 
que ficam várias horas expostas a tem-
peraturas adversas. O mesmo acontece 
com a comida que é confeccionada na 
praia do Costa de Sol. Aquilo, para 
além de deixar má imagem na mar-
ginal de Maputo, constitui verdadeiro 
atentado à saúde pública. A INAE 
entende que a grande responsabilida-
de está com o município porque cabe 
a este estabelecer a disciplina e encon-
trar lugares seguros para deixar vende-
dores, visto que aquela actividade é a 
fonte de sobrevivência.
À INAE cabe a tarefa de garantir que 
o consumidor adquira o produto com 
qualidade, dentro de prazo de valida-
de, a rotulagem deve estar em língua 
portuguesa, garantir que os produtos 
que entram no mercado nacional se-
jam autênticos.
Por falar de rotulagem em portu-
guês, continuamos a ter muitos 
produtos com escritos em línguas 
estrangeiras...
É verdade, mas já estamos a comba-
ter. Infelizmente, a lei que estabelece 
que a rotulagem de produtos vendidos 
no país deve ser feita em português, 
de 2006, não era devidamente imple-
mentada.

Porquê...         
São processos. A mudança de rotula-
gem não se faz dum dia para o outro. 
Não podemos esquecer que Moçam-
bique depende de importações. A 
indústria nacional ainda é frágil. Em 
parceria com o Instituto Nacional de 
Normalização e Qualidade estamos a 
trabalhar com importadores e pro-
dutores internacionais com vista a ter 
em conta esta questão da embalagem 
e rotulagem em português. A partir 
do próximo ano, não vamos permitir 
a entrada e produtos que não tenham 
escritos em português.
Outra nossa grande preocupação 
é com as indústrias processadoras. 
Muitas das nossas indústrias não têm 
licenças, não observam as normas hi-
giénicas nem a composição química 
dos produtos e colocam em causa a 
saúde do consumidor. Temos casos 
de produtos onde as datas de validade 
são colocadas de forma arbitrária, sem 
observância de regras e quando a vali-
dade está próxima de expirar alteram. 
Onde é que está o Estado para que 
essas arbitrariedades aconteçam sem 
que alguém diga basta?      
A INAE é que deve repor a ordem e 
acabar com esses desmandos. Porém, 
as condições não permitem que os 
nossos inspectores estejam em todo 
o lado. Aqui, dependemos muito do 
apoio popular. Também deve haver 
colaboração de outras instituições 
porque, nas nossas actividades, encon-
tramos estes estabelecimentos a ope-
rarem de forma indevida.  

Vidas em perigo 
A inspectora-geral está a dizer que a 
actuação do agente económico está a 
pôr em risco a saúde pública?
É triste ter de dizer isso, mas é a rea-
lidade. Há muitos agentes económi-
cos que estão a exercer actividades de 
forma indevida. Não têm condições 
mínimas para o seu funcionamento e 
perigam a saúde pública. Isto é mui-
to mais notável no sector da indústria 
alimentar. A nossa saúde está em pe-
rigo e os problemas até podem não se 
notar no presente, mas no futuro. Nos 
últimos dias registámos com alguma 
frequência a proliferação de doenças 
atípicas e parte delas resultam do con-
sumo contínuo destes produtos pro-
cessados fora das normas.
Se a INAE fosse rígida nas suas ac-
tuações, a maioria das empresas es-
tariam impedidas de funcionar. Esta 
situação é muito mais grave nos pro-
dutos frescos. As temperaturas em que 
se conservam os produtos frescos nos 
estabelecimentos comerciais não são 
as recomendadas. 

Os produtos frescos são conservados 
em condições impróprias. Estamos a 
adquirir e consumir produtos que es-
tão a pôr em causa a nossa saúde. 
Nos últimos anos, o mercado na-
cional tem estado abarrotado de 
produtos de proveniência duvidosa. 
Estamos a falar de sumos, bolachas, 
bebidas alcoólicas entre outros. São 
produtos processados em fabrique-
tas instaladas nas garagens ou resi-
dências nos bairros. O que a INAE 
tem a comentar a cerca disso.  
Não temos equipas suficientes para 
cobrir todo o país. Estamos a traba-
lhar no sentido de garantir que no fu-
turo próximo consigamos atingir esses 
locais. Hoje, virou moda transformar 
moradia em fábrica, em discoteca, res-
taurante, ou escola sem obediência às 
regras.
É uma realidade que nos nossos bair-
ros, sobretudo nas províncias, prolife-
ram fabriquetas ilegais e sem condi-
ções mínimas para o funcionamento. 
Quando encontrámos mandámos 
encerrar. Também trabalhámos muito 
com denúncias populares porque es-
tes é que vivem o dia-a-dia nos seus 
bairros. 
Mas estas irregularidades são tam-
bém detectadas em grandes fábricas 
e centros comerciais.   
É triste assistir situações desta nature-
za, sobretudo em unidades produtoras 
ou estabelecimentos comerciais de re-
nome. O agravante é que as coisas que 
fazem em Moçambique, as mesmas 
firmas já não fazem noutros países 
porque, em caso de infracção as mul-
tas são pesadas. São penalizações que 
até podem levar o estabelecimento à 
falência. O mesmo já não acontece no 
nosso país. As nossas multas são bran-
das e incentivam as infracções.
É o caso da Bonsuíno?
O caso da Bonsuíno é outro terror. Foi 
uma situação muito triste, recebemos 
a denúncia, fomos ao local e testemu-
nhamos coisas que nunca acreditei 
que pudessem acontecer numa unida-
de produtora daquela envergadura. 
Instalações totalmente degradadas, 
casas de banho em péssimas condições 
e sem água. O mais triste para nós foi 
ter encontrado um sector de recicla-
gem de carnes estragadas. São irre-
gularidades de longa data. Acabamos 
sabendo que os estabelecimentos que 
tinham produtos deteriorados manda-
vam para Bonsuíno para a reciclagem.
Levamos amostras dos produtos pro-
cessados naquele local para laborató-
rio e as análises concluíram que todos 
eles eram impróprios para o consumo 
humano. Isto é, a Bonsuíno vendia 
produtos impróprios para consumo 
humano. O que não era possível reci-
clar era incinerado no local colocando 
a saúde da vizinhança e os trabalhado-
res em perigo.
Infelizmente, coisas como as da Bon-
suíno acontecem em tantos outros 
locais.
Isso não despertou a INAE para vi-
sitar outras unidades processadoras?
O normal seria visitar essas unidades, 
mas como disse antes, as nossas con-
dições são limitadas, não há logística 
nem meios humanos suficientes para 
fazer o nosso trabalho de forma dese-
jável.
A INAE aplicou multa de 250 mil 
meticais aos gestores da Bonsuíno 
pela infracções encontradas. Tendo 
em conta a gravidade da situação e o 
número das vítimas esse valor não é 
irrisório?

Rita Freitas alerta: 

Por Raul Senda

A multa foi irrisória, mas o problema 

está na legislação. Noutros países, a 

Bonsuíno teria pago uma multa milio-

nária e os seus gestores responsabiliza-

dos criminalmente.

Infelizmente, no nosso país, os agentes 

económicos não observam as regras e 

pessoas contraem doenças, gastam di-

nheiro em tratamentos médicos e o 

infractor paga valores irrisórios pelos 

crimes cometidos. 

E o que está a ser feito para se rever-

ter este cenário? 

A INAE não tem poder legislativo, 

mas no quadro da preparação do novo 

estatuto orgânico, em curso, estamos 

a fazer o levantamento de leis vigen-

tes, identificar fragilidades ou lacunas 

e propor as entidades competentes a 

respectiva correcção. Há questões que 

devem ser revistas e uma delas é o va-

lor das multas.   

Qual é que tem sido o papel da Pro-

curadoria Geral da República, visto 

que parte das infracções tem dimen-

são criminal?    

Sempre que identificámos situações 

graves, lavramos o processo e entregá-

mos à Procuradoria para avançar com 

a acção penal. 

Recordo-me que, nos últimos 10 me-

ses, a INAE central submeteu cerca 

de 15 casos de infracções à PGR. Ao 

nível das províncias também há casos 

submetidos às Procuradorias. Infeliz-

mente, não temos o desfecho desses 

processos. 

A corrupção é um cancro na nossa 

administração púbica. A área de ins-

pecção é das mais vulneráveis. Como 

é o caso da INAE? 

A inspecção é uma actividade alicien-

te, a tendência do agente económico 

é de subornar os inspectores, mas 

também há situações em que os cole-

gas criam cenários para embaraçar o 

agente económico e este tirar dinheiro. 

Alguns inspectores não são honestos. 

Não estou em condições de falar de 

números, mas há processos disciplina-

res em curso neste momento. Temos 

um plano de combate à corrupção que 

provavelmente poderá ser concluído 

no próximo ano.

Grande parte das empresas moçam-

bicanas tem na sua estrutura accio-

nista figuras ligadas ao poder políti-

co. Não tem sofrido pressões às suas 

actuações?    

Nunca sofri pressões. Pelo contrário, 

o nosso trabalho tem recebido elogios 

do Presidente da República, Primeiro-

-ministro e do ministro de tutela. 

Quantos estabelecimentos foram 

encerradas nos últimos 10 meses e 

o que isso significou em termos de 

multas?    

O trabalho da INAE não é de en-

cerrar ou multar estabelecimentos. 

É de assegurar que o cidadão tenha 

produtos de qualidade. Também tem 

a missão educativa, mas há situações 

em que não se pode fazer nada se não 

fechar o estabelecimento. De Janeiro a 

Outubro foram realizadas 17.554 ins-

pecções de onde foram multadas cerca 

de sete mil estabelecimentos, encerra-

das 259. Foram aplicadas multas no 

valor de 41 milhões de meticais, mas 

apenas 11 mil é que foram pagos. 

E o que fazem com os que não pa-

gam?

Submetemos os processos ao tribunal 

para cobrança coesiva.  

“Nossa saúde está em perigo” 

Rita Freitas , inspectora-geral da INAE
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Numa das conversas, o 
chefe da SS conside-
ra que foi por causa 
da Igreja Católica que 

o ditador espanhol manteve 
a neutralidade na II Guerra 
Mundial.

As confissões de Himmler (Las 

confesiones de Himmler) é o 

livro que reúne as conversas 

do nazi Heinrich Himmler e 

o seu fisioterapeuta Felix Kers-

ten, publicado na segunda-feira 

pela editora espanhola Pasado 

& Presente. O chefe das SS (a 

força militar mais temível ao 

serviço dos nazis), considerado 

como responsável directo pelo 

Holocausto, teve longas conver-

sas a sós com o seu fisioterapeu-

ta. O filho de Kersten recuperou 

os documentos do diário do pai 

e apresenta neste livro uma con-

versa em que o dirigente nazi 

demonstra a sua ira com Franco, 

por este se recusar a participar 

na II Guerra Mundial.

“Franco é um ingrato e um trai-

dor”, terá dito Himmler, citado 

na pré-publicação feita no site 

na Europa, se todos os países 

que permaneceram neutros ou 

lutaram contra a Alemanha 

fossem punidos”, respondeu o 

fisioterapeuta.

Ao que Himmler retorquiu: 

“Não iremos tocar nos soldados 

que lutaram contra nós com as 

suas armas, porque seguiram as 

ordens e cumpriram o seu de-

ver. Muitos deles já realizaram 

grandes feitos heróicos que ad-

miramos, apesar de terem sido 

dirigidos contra nós. No entan-

to, a responsabilidade recai so-

bre os números que operam nas 

sombras e os políticos que, com 

a sua política de neutralidade, 

tentam justificar a sua falta de 

participação na criação da nova 

Europa”. “Se os comunistas ti-

vessem conquistado Espanha, 

o comunismo teria afectado a 

França imediatamente, e pro-

vavelmente muitas outras partes 

da Europa. E como é que Fran-

co e o resto nos agradecem? 

Mantendo a sua neutralidade!”.

Felix pergunta: “Porquê ta-

manha decepção em relação à 

neutralidade deles?”. Ao que 

Himmler responde: “Quando 

“Franco é um ingrato e um traidor” 

do El País. “O Führer espera-

va que Franco apoiasse mais 

os alemães, envolvendo-se na 

guerra e ocupando Gibraltar. 

Isso teria fechado o acesso ao 

Mediterrâneo e a guerra teria 

tomado outro curso. O próprio 

Himmler negociou com Fran-

co”, lê-se num dos capítulos do 

livro.

 “Este macaco espanhol não 

queria abandonar a sua neutrali-

dade! Aparentemente, esperava 

obter certas vantagens com os 

Aliados. Depois da guerra va-

mos ter conversas muito sérias 

com alguns dos países neutros”, 

lê-se nas palavras de Himmler. 

“Seria uma nova ameaça à paz 

Franco começou a sua guerra 

civil, ele jurou fidelidade eterna 

ao Führer e Mussolini. Ambos 

apoiaram a sua guerra”. “De 

qualquer forma, sabemos muito 

bem o que acontece. Atrás de 

Franco está a Igreja Católica, 

que tentará não entrar na guer-

ra, naturalmente. Este encontro 

com Franco mostrou claramen-

te ao Führer que devemos en-

durecer a luta contra a Igreja 

Católica”.

Nesta conversa, o fisioterapeuta 

diz entender a decisão de Fran-

co, uma vez que toda a costa es-

panhola se encontrava despro-

tegida de possíveis ataques da 

marinha inglesa e que Espanha 

ainda não teria recuperado da 

guerra civil.

“Nós não queremos que a Es-

panha nos dê nada”, continuou 

Himmler. “Onde existe vontade, 

existem possibilidades, e Franco 

não conseguiu entender os si-

nais correctamente. Franco teria 

poupado muitas dores de cabeça 

se, após a Guerra Civil, tivesse 

aprovado uma nova reforma 

agrária para a sua população de 

camponeses, em vez de devolver 

40% da terra à Igreja. Graças a 

esta decisão, arruinou a possibi-

lidade de criar uma nova ordem 

social europeia”.

“Primeiro, temos que vencer a 

guerra, depois encontraremos 

uma solução para essa situação”, 

terminou Himmler.

Himmler (ao centro) Arquivo Federal Alemão 
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Os ataques armados com ins-

piração no fundamentalismo 

islâmico que estão a aterrori-

zar o distrito da Mocímboa 

da Praia, desde a madrugada de cinco 
de Outubro último, já estão a causar 
deslocações forçadas da população 
que, desesperada, abandona suas ca-
sas à procura de refúgio.

No interior daquele distrito situado no 
extremo norte da província de Cabo 
Delgado, cerca de 330 km, há aldeias 
que já estão, praticamente, desertas, 
dado o abandono massivo dos seus re-
sidentes. 
É o caso de Mitumbate, que tinha 
3.416 habitantes, e Maculo, com 3.320 
habitantes, que agora estão, pratica-
mente, às moscas, salvo a presença das 
Forças de Defesa e Segurança ali posi-
cionadas, provenientes de vários pon-
tos da província para “repor a ordem”. 
Mitumbate e Maculo, duas aldeias 
costeiras situadas, respectivamente, a 
28 e 35 km da vila sede distrital, foram 
palco, na madrugada de 29 para 30 
de Novembro, de uma violenta incur-
são do grupo armado que reivindica a 
implantação de um islamismo funda-
mentalista na região. 
Nessa investida, quase dois meses de-
pois dos primeiros ataques, o grupo, 
que no início prometia não fazer mal 
à população, mas sim as autoridades 
governamentais, assassinou, à catana-
da, segundo relatos populares, 4 indi-
víduos [os dados oficiais referem-se 
a três atacados a catanada, que terão 
ficado gravemente, feridos, sendo que 
um acabou perdendo a vida] e incen-
diou 27 casas e uma Igreja Católica.
Foi o incidente que precipitou a fuga 
massiva da população que receia cair 
nas garras dos atacantes.
Mas não é só a população de Mitum-
bate e Maculo que deixou para trás 

as suas zonas habitacionais. Algumas 

aldeias vizinhas também ficaram às 

moscas, uma vez que os seus habi-

tantes, também aterrorizadas com os 

ataques nas proximidades, abandona-

ram as suas casas. É o caso da aldeia 

Xipingo, próxima de Mitumbate, que 

também ficou deserta. 

A triste sina dos refugiados
Como não existe centro de acolhi-

mento de refugiados na Mocímboa da 

Praia, uma equação que até aqui está 

fora da equação do Governo distrital 

que, pelo contrário, aposta na sensibi-

lização da população para regressar às 

suas zonas de origem, as populações 

que abandonam as suas aldeias bus-

cam refúgio em casa de familiares, em 

vários pontos do distrito.

Quem não tem familiar encontra pro-

tecção em casa de pessoas de “boa von-

tade”.

Para além da vila sede distrital, onde 

camionetas entram carregadas de pes-

soas e seus pertences, o SAVANA tes-

temunhou a chegada de refugiados na 

Ataques de inspiração islâmica deixam aldeias desertas 

da guerra. Ninguém ficou. Transporta-

mos camas, mandioca e tudo para aqui. 

É tempo chuvoso e não sabemos onde 

ficar. À noite dormimos fora com as 

crianças. Há fome aqui porque não te-

mos comida, só temos mandioca seca, 

mais nada, mas lá tínhamos macham-

bas e tudo”, diz Mariamo Azubedo.

“Vim para aqui por problema de guer-

ra. Foram os Al-Shabaabes que puse-

ram fogo em casa e não sei porque”, 

diz Bibiana Damião.

“Pessoalmente vi-os a irem à casa do 

chefe onde tiraram bandeira e quei-

maram. Eram muitos e estavam ar-

mados e com catanas. Deixamos tudo 

lá e aqui estamos a viver de apoios de 

pessoas de boa vontade”, testemunha 

Momade Sumail, que se viu obrigado a 

fugir de Maculo, levando consigo o seu 

pai, tomado por uma doença crónica.

“Aqui somos 40 pessoas, mas ali são 

25 pessoas e naquela outra casa são 30” 

diz Abdala Suadi, um dos vários resi-

dente da aldeia 25 de Junho e não só, 

que recebeu, em sua casa, mais de três 

dezenas de refugiados.

“Devem regressar” 
- administrador distrital
Embora com um discurso político, o 

administrador da Mocímboa da Praia 

deixa claro que há aldeias quase deser-

tas. “Muita gente saiu, sim, lá ficaram 

poucas” confirma Rodrigo Puruque, 

em referencia à Mitumbate e Maculo, 

onde esteve esta terça-feira, numa “vi-

sita militar” negada a jornalistas.

Contudo, o governante, nem mais, diz 

que as comunidades devem regressar 

às suas zonas de origem, de onde fugi-

ram dos ataques armados.

“Estamos a sensibilizar, dizer que já há 

força lá, porque as populações saíram 

por falta de protecção” disse Rodrigo 

Puruque, acrescentando que “promete-

mos, dentro de algum tempo, estabili-

zar a zona”.

Para o administrador, o que as po-

pulações precisam é só ter pessoal da 

segurança que lhes assegure as suas vi-

das e a reconstruir e, nisso, diz que se 

a força militar, que incluiu a Unidade 

de Intervenção Rápida (UIR) e Gru-

po de Operações Especiais (GOE) foi 

enviada para Mocímboa, não foi para 

ficar na cidade, mas para tomar conta 

das zonas de perturbação.

“Não queríamos encorajar que [os 

refugiados] ficassem mais tempo e a 

melhor estratégia é criar a protecção”, 

afirmou, sublinhando que “o que que-

remos estancar é que ninguém mais 

venha para cá [na vila]. Os que estão cá 

devem voltar. Saíram por insegurança, 

agora há segurança”.

Diz que o Governo está a mobilizar 

apoios, nomeadamente, produtos ali-

mentares como açúcar, arroz, sabão, 

óleo e quites de emergência, contendo 

material de construção como rolo de 

plásticos, enxadas, catana, pá e arames 

para ajudar as comunidades a se reer-

guerem.

Mas há um entretanto. Esses apoios 

só serão distribuídos nas zonas de ori-

gem, o que implica, portanto, o regres-

so dos refugiados. 

 “É uma questão estratégica. Estando 

lá [na zona de origem] é fácil distin-

guir quem não tem comida. Aqui pa-

rece que todos não têm comida” de-

fende o administrador, que falava em 

exclusivo aos enviados do SAVANA à 

Mocímboa da Praia.

sede localidade de Quelimane, situada 

a cerca de 30 km da vila de Mocímboa, 

pela R762, que liga aquele distrito ao 

de Palma, o epicentro da indústria do 

gás no norte do país. Em Quelimane, 

os refugiados são maioritariamente 

provenientes de Mitumbate e Maculo.

Na aldeia 25 de Junho, há 25 km da 

vila sede do distrito, indo pela mesma 

estrada que dá à Palma, também há 

dezenas de refugiados, vindos, sobre-

tudo, de Xipingo, uma povoação que 

está entre a aldeia 25 de Junho e Mi-

tumbate.

Crianças ao colo, trouxas na cabeça [a 

pé], outras transportadas em camione-

tas ou em bicicletas [para quem pode], 

é o cenário dramático duma população 

que está a abandonar suas casas à pro-

cura de terras onde se respira paz.

Mulheres e homens, jovens, crianças 

e velhos, de todos, ninguém fica para 

trás. Quem consegue leva consigo o 

seu património, como camas, cadeiras, 

utensílios domésticos e mandioca seca, 

usada para confeccionar papas para 

enganar o estômago. Alguns, apanha-

dos desprevenidos, deixaram tudo para 

trás. 

Nas zonas de chegada, as famílias refu-

giadas partilham quintais com as famí-

lias hospedeiras. 

Nalguns desses quintais, concebidos 

para famílias de até 7 membros, hoje 

vivem 20 a 40 pessoas. Nalgumas casas 

visitadas pela nossa reportagem, na al-

deia 25 de Junho, deparamo-nos com 

perto duma dezena de camas espalha-

das ao relento num minúsculo quintal. 

É nessas camas, de fabrico caseiro e 

sem o mínimo de conforto, onde se 

deitam compatriotas nossos, sem nada 

para estender nem para cobrir. 

Mas o grosso dos refugiados, incluin-

do crianças, se deita mesmo no chão, 

também ao relento, expostos à cacimba 

da noite e a chuviscos que, por estas 

alturas, abundam na Mocímboa. 

Só uma minoria é que cabe nas peque-

nas casas de adobe onde, mesmo assim, 

dorme aos apertos.

Na passagem pelo local, o SAVANA 

testemunhou um dos momentos dra-

máticos: chovia e aquela multidão e 

seus pertences molhavam debaixo de 

árvores. 

E há queixas de fome. Entretanto, o 

SAVANA apurou que, desde terça-
-feira, ninguém é permitido [a proibi-
ção está a cargo das tropas posiciona-
das nas aldeias] tirar os seus pertences, 
incluindo produtos alimentares como 
a mandioca seca, das “zonas sem nin-
guém”. 
Entende o Governo, que diz estar a 
trabalhar para o regresso dos refugia-
dos às suas zonas de origem, que pode 
haver oportunistas que se queiram 
aproveitar da situação para se apodera-
rem dos bens da população que agora 
anda fugitiva. 

Relatos dramáticos
“Estou aqui para me esconder. Estou 
a fugir da guerra. Aqui vivemos assim 
mesmo, dormimos fora e no chão. Para 
comer só temos mandioca seca” é o 
relato dramático de Amina Ali, uma 
idosa que saiu de Xipingo juntamente 
com seis netos e esposo à procura de 
refúgio na aldeia 25 de Junho.
Mas a vovó Amina é apenas uma de 
milhares de pessoas que experimentam 
a triste sina de um refugiado.
“Aqui onde estou não é casa de algum 
familiar, não. O dono é um velho que 
apenas me está a ajudar. Somos sete 
pessoas, incluindo meus pais e irmãos. 
Saímos por problema de guerra. Vie-
ram Al-shabaabes queimar casas e le-
varam cabritos e galinhas. Da primeira 
vez mataram meu tio e chefe do bairro. 
Aqui só temos mandioca seca” relata 
também Momade Adbala que, junta-
mente com a família, abandonou a al-
deia de Mitumbate à procura de paz na 
sede da localidade de Quelimane.
“Estamos aqui fugindo desses bandi-
dos. Mataram líder e outras 4 pessoas. 
Queimaram casas. Não é possível viver 
lá. Estamos a transportar nossas coisas. 
Não sabemos onde ficar. Dormimos 
fora. Não digo se chover, nem sei como 
será. Estamos a passar fome, com cri 
ancas” conta Assumane Saíde que, com 
os pais, esposa e filhos, fugiram de Xi-
pingo para 25 de Junho.
“Atacaram da primeira vez e aguen-
tamos e da segunda já não”, diz Omar 
Issa.
 “Fugimos por causa da guerra. Ela [a 
guerra] ainda não chegou na nossa co-
munidade [Xipingo], mas nos vizinhos 
mataram e queimaram casas. Começa-
ram lá na vila e agora já vieram para cá 

no mato”, alinha Sefo Rachide.

“Saí da minha comunidade por causa 

A vez de refugidos na Mocímboa da Praia
Por Armando Nhantumbo/Fotos: Naíta Ussene, nossos enviados à Mocímboa da Praia

É indisfarçável o desespero de um velho que se vê obrigado a viver como refugiado

Transportando cama e sacos de mandioca na bicicleta, lá vai um homem para começar a vida de um refugiado

Com saco de mandioca na cabeça, avó e neta fogem dos Al Shabaab 

Rodrigo Puruque, administrador da Mocímboa da Praia
São pessoas de todas as idades que dizem adeus às suas zonas de origem

Amina Ali e as netas, refugiadas, queixam-se de fome Momade Sumail Bibiana Damião Momade Abdala
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ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 
O ANO 2018: OBSERVAÇÕES E 
PERGUNTAS DA SOCIEDADE CIVILNovembro de 2017

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), plataforma 
da sociedade civil composta por 18 organizações 
interessadas na monitoria e influência das finanças 
públicas nacionais, analisou a proposta do Orçamento do 
Estado para 2018, que o Governo submeteu à Assembleia 
da República. Segue um breve sumário dos resultados do 
estudo e a lista completa das observações, preocupações 
e perguntas ao governo que resultam da análise. 

O estudo completo está disponível, para download, no 
sítio http: // www.fmo.org.mz

A proposta de orçamento posiciona-se num ambiente 
económico diferente dos anos passados, o que faz 
com que as dotações previstas não sejam facilmente 
comparáveis com aquelas dos anos anteriores se não for 
eliminada a componente da inflação. O Produto Interno 
Bruto (PIB) está previsto que cresça em 5,3%, abaixo da 
taxa de crescimento observada até 2015. O Governo conta 
com receitas internas de apenas 22,5% do PIB; o rácio 
receitas / PIB já tinha atingido 29,7% em 2014. Projecta-
se que as Receitas do Estado (são as receitas internas 
antes do crédito interno) cresçam em 19,6% em termos 
nominais. No entanto, com uma inflação projectada de 
11,9%, o crescimento real é menor. A estimativa da receita 
interna no ano 2018 parece-nos demasiado optimista, 
pois não se consegue confirmar o valor indicado na 
proposta do orçamento usando os pressupostos indicados 
na Fundamentação do Orçamento. Para além disso, as 
estimativas de receitas dos anos anteriores (2015 e 2016) 
jamais foram alcançadas.

Ao mesmo tempo, os juros sobre a dívida interna e externa 
por pagar, incluindo as amortizações dos empréstimos 
externos, continuam a um nível alto e tendencialmente 
crescente. Por outro lado, os juros sobre a dívida interna 
estão a aumentar de forma exponencial, o valor passa de 
8,9 mil milhões em 2017 para 19,8 mil milhões de meticais 
em 2018. Ao mesmo tempo, há uma redução dos juros 
sobre a dívida externa de 18 mil milhões em 2017 para 
apenas 13 mil milhões de meticais em 2018, talvez porque 
os 18 mil milhões de 2017 incluíam uma provisão para 
juros sobre a divida EMATUM que afinal não foram pagos. 

Em preços constantes, a receita interna disponível depois 
da dedução do serviço da dívida, mas reforçada pelo 
crédito interno previsto, aumentará ligeiramente em 
relação ao ano 2017, mas fica significativamente abaixo 
dos montantes disponíveis nos anos 2014 até 2016, como 
ilustra o gráfico abaixo. 
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político e a prática. Exploramos melhor este aspecto em 
parágrafos subsequentes. 

Embora a desvalorização do metical tenha o potencial de 
melhorar a competitividade do sector agrícola, este sector 
precisa de apoio para poder fazer uso dessa oportunidade.

Por outro lado, historicamente o sector de água e 
saneamento tem recebido as mais baixas dotações da 
componente interna, resultando tanto do efeito perverso 
da ajuda externa ao sector, quanto da contradição entre 
o discurso político e a prática. Com efeito, subsistem 
antigos problemas tais como inúmeros centros de saúde, 
maternidades, escolas e comunidades inteiras sem 
uma única fonte de água potável, o que propicia graves 
violações de direitos humanos dos pacientes, alunos, dos 
trabalhadores dos sectores, homens e mulheres; muitos 
destes têm de caminhar mais de 10 quilómetros para 
ir buscar água para beber e limpeza geral da unidade 
sanitária e higiene pessoal. No entanto, a alocação 
proposta para o sector de Água e Saneamento é a mais 
baixa dos últimos 10 anos, em termos reais. Além do mais, 
na proposta do OE 2018, 71% dos recursos do sector 
são provenientes de fontes externas. A provisão de água 
e saneamento ao povo moçambicano parece ser uma 
prioridade apenas dos doadores. 

Ao analisar-se o peso dos sectores da educação e saúde 
no envelope dos recursos internos disponível verifica-se 
uma conclusão mista. Por exemplo, em preços constantes, 
a saúde sofreu uma redução da sua modesta alocação 
e a educação muito mais, principalmente porque os 
incrementos anuais dos salários apenas compensam uma 
parte da inflação e isto com atraso. O reverso da moeda 
tem a ver com o facto de, não obstante, verificar-se que 
a parte do orçamento interno canalizado para estes 
dois sectores estar a aumentar ligeiramente, indicando 
com isso certa preocupação em protege-los, em termos 
concretos este suposto esforço será diluído pelo bloqueio 
à contratação de novos professores, o que incidirá, 
sobremaneira, na deterioração do rácio professor/alunos 
e comprometerá a qualidade de ensino que já é bastante 
fraca, conforme documentado nos estudos efectuados 
pelo Banco Mundial1. 

Outros sectores perderam em termos de peso da receita 
interna disponível. Há que mencionar, em particular, os 
distritos e municípios. Uma grande parte dos orçamentos 
distritais tem a ver com a educação e a saúde (veja-
se o gráfico acima) Na mesma lógica, reduzir-se-ão as 
alocações para os investimentos distritais de iniciativa 
local, com grande impacto no incipiente estímulo 
ao emprego e nas mais diversificadas estratégias de 
sobrevivência. Isto contrasta com os esforços do Governo 
em tornar os distritos e municípios como verdadeiros 
pólos de desenvolvimento.

Um dos vencedores no exercício de distribuição dos 
recursos limitados são as pensões. O seu peso continua 
a crescer e as pensões absorverão 8,0% da receita 
interna disponível em 2018. Outro vencedor é um grupo 
de sectores de soberania e segurança (Presidência, 
Casa Militar, SISE, defesa, forças armadas, embaixadas, 
Ministério do Interior e polícia), que absorvem cada vez 
mais dos recursos internos: 13,5% em 2014 e agora 14,1% 

1. World Bank. 2015. Mozambique Service Delivery Indicators : Education. 
Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/21917 License: CC BY 3.0 IGO.”
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em 2018. Contudo, o financiamento aos sectores de defesa 
e soberania parece comum em Estados cujos governos 
são impopulares. Até o ano passado a justificativa 
assente na recente tensão militar, para incrementos neste 
sector, poderia ser aceite mas num contexto em que as 
negociações com a Renamo se mostram num estágio 
bastante avançado, se tivéssemos de interpretar estas 
dotação diríamos que o governo parece céptico sobre seu 
provável desfecho.

Olhando para o investimento com fundos externos, 
encontraram-se algumas surpresas. O Fundo de Estradas 
é o maior beneficiário de fundos externos: 24 mil milhões 
de meticais. Este valor representa 57% do total do 
investimento externo a nível central. A este montante 
acresce-se os 13 mil milhões para acordos de retrocessão, 
valor no qual as estradas têm um grande peso. A estrada 
Beira-Machipanda é o maior empreendimento nesta 
categoria. Vimos dois problemas com estes montantes. 
Primeiro, questionamos o peso das estradas no total que 
não parece alinhado com as estratégias. Segundo, são cada 
vez mais créditos não concessionais que financiam estes 
investimentos. A dívida deve ser amortizada começando 
dentro de poucos anos e os juros não são bonificados. 
Em princípio, e em alguns casos com grandes valores, 
espera-se que o serviço destes créditos seja financiado 
com o dinheiro cobrado nas portagens. Contudo, levanta-
se a questão de saber-se se, dada a escassez de recursos 
financeiros, faz sentido privilegiar o investimento em 
infraestruturas de estradas e electricidade em detrimento 
da criação de condições para que as populações tenham, 
por exemplo, acesso a bens de primeira necessidade, 
transporte condigno, medicamentos e fontes de água. 

No estudo, também se analisaram aspectos mais 
específicos. Verificou-se que a alocação para viaturas a 
favor de instituições do Estado aumentará em 50% para 
450 milhões de meticais em 2018. Para subsídios e demais 
despesas para dirigentes cessantes, 360 milhões de 
meticais são previstos. Estão previstos 4.000 milhões para 
as eleições autárquicas em 2018 e mais 1.000 milhões para 
a preparação das eleições gerais em 2019. Um valor de 350 
milhões de meticais é consignado aos partidos políticos. 
Não seria este o caso de relaxar-se provisoriamente 
algumas regalias concedidas aos titulares de cargos 
públicos e canalizar esses recursos para sectores como a 
educação e saúde?

Nem os mapas, nem a Fundamentação do OE 2018 fazem 
menção a qualquer serviço das dividas ocultas ou ilícitas 
da EMATUM, Proíndicus e MAM. Parece que não foram 
tomados em conta. No entanto, convém que o Governo 
confirme se, de facto, a proposta do orçamento acautelava 
estas dívidas. 

É boa prática a proposta de um orçamento mencionar 
os riscos e as obrigações eventuais que podem colocar 
em causa os pressupostos e dotações constantes do 
orçamento. Saliente-se o facto de que esta proposta não 
menciona, em lugar algum, estas eventuais obrigações, 
que podem acontecer se, por exemplo, empresas públicas 
essenciais precisarem de injecção de capital (as TDM por 
exemplo) ou o Governo se sentir obrigado a pagar juros 
e amortizações sobre os empréstimos ocultos como 
consequência de renegociação do crédito da EMATUM e 
das garantias em relação aos empréstimos Proíndicus e 
MAM. 

Por conseguinte, o orçamento deve expressar o 
comprimisso ético e moral de um governo preocupado 
em cumprir o pacto social, mesmo em momentos de 
crise. Com efeito,  constitui um paradoxo a previsão que 
indica a aquisição de mais viaturas em 2018 (450milhoes 
de meticais) quando esses recursos poderiam serviria para 
construir cerca de 4000 blocos de sanitários públicos ou 
cerca de 700 sistemas convencionais de abastecimento 
de água em unidades sanitárias necessitadas destas 
infraestruturas. No sector da educação, este valor serviria 
para construir cerca de 250 salas de aulas, principalmente 
nas províncias e distritos mais pobres do país.

O envelope de recursos internos disponível baixou na 
tendência, com uma pequena recuperação em 2018. A 
questão que emerge é: de que forma esta redução será 
distribuída através dos sectores. Os discursos e estratégias 
parece indicar para a necessidade de evitar redução dos 
recursos disponíveis aos sectores sociais (educação, 
saúde, acção social e água e saneamento em particular, 
e outros sectores), dado o seu carácter prioritário. O 
Governo promete manter os níveis de alocação de pelo 
menos 60% dos recursos para estes sectores, pelo seu 
impacto directo na redução da pobreza e melhoria das 
condições de vida.  Contudo, quando comparadas, numa 
série de quatro anos, desde 2014, as despesas do sector 
da soberania (presidência,segurança, defesa e interior) 
com as da educação e saúde, estes dois últimos sectores 
tendem a cair, contrastando com o primeiro. Este padrão 
suscita dúvidas sobre o alinhamento entre o discurso 
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Ademais, a redução da despesa, como consequência 
da crise, não deveria significar a penalização do 
consumidor mas sim a sua protecção. O conjunto de 
medidas económico-financeiras para proteger o cidadão 
devem estender-se à restituição do IVA às pequenas e 
médias empresas, sem que isso implique a utilização 
desenfreada do crédito interno. A tributação dos mega 
projectos constitui uma flagrante oportunidade de captar 
recursosos ociosas que teriam o condão de mitigar os  
efeitos da crise na população moçambicana. 

Perguntas ao Governo
A análise resultou em várias observações e perguntas que 
foram apresentadas à Assembleia da República, através da 
Comissão do Plano e Orçamento (CPO), e, através desta, ao 
Governo.  As questões apresentadas, às quais o Governo 
providenciou respostas, foram: 

a) As Receitas do Estado, em percentagem do PIB, estão a 
decrescer. Desde 2014, a percentagem caiu de 29,7% para 
os actuais 22,5%. Quais são os pressupostos que justificam 
esta redução? 

b) A estimativa do PIB para o ano 2018 não se verifica 
usando os pressupostos sobre o crescimento real do PIB e 
a taxa de inflação. O valor indicado é maior relativamente 
ao resultado do cálculo. É possível que tenha ocorrido um 
erro. Contudo, interessa ao FMO saber se, de facto, tal erro 
tem impacto sobre o volume das receitas, que podem 
baixar por cerca de 10.000 milhões de MT ($154 milhões). 

c) Segundo a proposta do OE 2018, a provisão para juros 
internos vai aumentar de 8,9 mil milhões de meticais 
em 2017 para 19,8 mil milhões em 2018. A justificação 
constante do documento da Fundamentação – maior 
volume de dívida, maior taxa de juro – não é convincente. 
Que outras justificações existem para esta estimativa? 

d) A Sociedade Civil moçambicana gostaria de saber se 
a proposta do OE 2018 contém qualquer provisão para 
amortizações ou juros relativos aos empréstimos da 
EMATUM, Proíndicus e MAM. 

e) As alocações feitas aos distritos, para investimentos em 
infraestruturas de iniciativa local em 2018, estão muito 
abaixo dos montantes alocados em 2014, 2015 e 2016, em 
termos nominais e particularmente em preços constantes. 
Que racional orientou esta redução drástica? 

f ) O OE faz provisão para empréstimos de retrocessão no 
valor de 13 mil milhões de meticais. A Fundamentação 
apresenta alguns projectos de construção de estradas 
que serão financiadas por via desta dotação. Contudo, 
não indica valores para os projectos, e temos dúvidas se 
a lista apresentada na Fundamentação está completa. 
Seria possível colocar à disposição do público a lista 
completa e pormenorizada, com valores, dos projectos 
que se pretende financiar por via de PPPs e acordos 
de retrocessão? Também interessam as condições dos 
créditos que o Governo está a passar às PPPs e o impacto 
total aos futuros orçamentos em termos de amortizações 
e juros, bem como seu impacto social e económico. 

Ainda neste contexto, interessa também saber como 
se justifica a inclusão da estrada Beira-Machipanda nos 
acordos de retrocessão (segundo a lista constante na 
Fundamentação) enquanto a mesma estrada também 
aparece como investimento com financiamento externo 
de acima de $200 milhões? 

g) Os acordos de retrocessão referem-se a projectos, 
principalmente em infraestruturas, levados a cabo por 
entidades fora do governo; normalmente, são empresas 
paraestatais ou, recentemente, parcerias público-privadas. 
Estes acordos são investimentos públicos, embora com 
outra modalidade. Por isso, juntamos o investimento 
normal (por via das entidades do Governo, contabilizado 
como despesa de investimento) e estes acordos. Este total 
pode chegar a 38,6 mil milhões de meticais, um valor 
que representa 63% da soma do investimento externo 
total mais os acordos de retrocessão. Em comparação, as 
alocações de fundos externos aos sectores da educação e 
saúde são muito pequenas. 

Será que o peso de 63% para infraestruturas de transporte 
e energia reflete às prioridades do Programa do Governo 
e toma em conta as necessidades e expectativas da 
população? Achamos que não, mas interessa a posição do 
Governo. 

h) A longa história da dívida do Estado junto às empresas 
por reembolsos do IVA ainda constitui desafio que mina o 
crescimento das pequenas e médias empresas nacionais. 
Há planos que visam a progressiva amortização desta 
dívida e, se sim, onde se encontram espelhados os 
respectivos valores no orçamento? 

i) A Proposta de Lei do Orçamento define o montante 
de 30.850 milhões de meticais (cerca de 475 milhões 
de dólares) como tecto das garantias. Importa às 
organizações da sociedade civil saber que garantias o 
Governo prevê conceder.

j) As bases da fixação particularmente das dotações para 
encargos da dívida pública e as operações financeiras 
passivas nos parecem pouco claras, e estes pagamentos 
são capazes de ser influenciados por parâmetros fora do 
controle directo do Governo. Por isso, sugerimos que a AR 
insista para que a Lei do Orçamento incluía um parágrafo 
que impeça a redistribuição de excedentes orçamentais 
destas linhas para outros fins sem a autorização explícita 
da AR ou da CPO, e que qualquer poupança nestas linhas 
deva servir apenas para reduzir o crédito interno ou 
para pagar os atrasados. Deveria ser vedado o uso de tal 
poupança para reforço de despesas de funcionamento ou 
investimento.

k) Sugerimos que o Tribuna Administrativo faça (ou 
mande fazer) uma apreciação da viabilidade das PPPs que 
estão a construir estradas, financiadas por empréstimos 
de retrocessão. Há razão para questionar se estes 
investimentos são rentáveis. Verificar se as modalidades 
de concursos obedecem às regras estabelecidas para 
concursos públicos seria o segundo enfoque.

Questões Adicionais
1. O peso do orçamento alocado aos sectores prioritários 
em 2018 é menor do que em 2017, apesar do facto de 
que o peso do serviço da dívida e operações financeira 
não mudou no mesmo período. Isto significa que os 
sectores não-prioritários (Soberania, Defesa e Segurança: 
Presidência, Casa Militar, SISE, Forças Armadas, Embaixadas, 
Ministério do Interior e Polícia) foram priorizados. O que 
explica este facto?

2. A alocação proposta aos sectores económicos e 
sociais (dentro dos quais estão saúde, educação e água e 
saneamento) é inferior, em termos reais, ao orçamento de 
2017 e aos níveis de despesa de 2013 e 2014. A alta inflação 
e a depreciação do metical tem drasticamente reduzido o 
poder de compra dos fundos para estes sectores. Mesmo 
com as maiores alocações em termos nominais, compra-
se menos bens e serviços com o mesmo valor. Será que 
estes sectores não vão perder a sua capacidade de manter 
os níveis mínimos de provisão de serviços básicos aos 
cidadãos? Que estratégia o Governo vai adoptar para 
garantir a manutenção da qualidade destes serviços?

3. O Governo tem enfatizado a necessidade de melhorar o 
rácio aluno-professor no ensino primário, sendo esta uma 
meta do próprio Governo (PQG e mesmo no PES 2018). 
Contudo, prevê-se um corte no recrutamento de novos 
professores em 2018 para um quarto do número dos anos 
anteriores. As OSC consideram inaceitável a proposta de 
contratar apenas 221 professores que terão de fazer face a 
mais de 3 milhões de novos alunos inscritos para 2018. A 
solução assente na mobilidade dos funcionários públicos 
não parece prática se considerarmos as desarticulações 
sectoriais e pouca fluidez nos processos de tomada 
de decisão no aparelho estatal, sem mencionar as 
capacidades pedagógicas destes que serão mobilizados; 
Baixar o número de professores por contratar seria 
deitar abaixo todas as pequenas conquistas do sector da 
educação, ganhos esses que podiam garantir a melhoria 
da qualidade de ensino e aprendizagem

4. Será que o Governo não está a considerar, neste 
momento de consolidação fiscal e austeridade, 
suspender algumas regalias e subsídios concedidos a 
altos individualidades detentoras de cargos públicos 
e redirecionar esses recursos para sectores de grande 
impacto na vida dos moçambicanos (como por exemplo 
o sector da educação, podendo-se assim contratar pelo 
menos os 8.000 professores que costuma contratar 
anualmente)?

5. A alocação proposta para o sector de Água e 
Saneamento é a mais baixa dos últimos 10 anos em 
termos reais. Este facto é muito preocupante, dado que o 

país tem uma das mais elevadas taxas de fecalismo a céu 
aberto e apenas metade da população tem acesso a fontes 
de água melhoradas. O impacto disso é visível nas altas 
taxas de incidência da malária, da desnutrição crónica e 
das doenças diarreicas que figuram nas principais causas 
de morte no país. O que explica a baixa priorização deste 
sector? É preocupante que este sector seja quase que 
completamente dependente de fontes externas. 

6. O orçamento de investimento no sector da saúde é 
bastante diminuto. No entanto, segundo a proposta 
do PES, pretende-se construir 14 hospitais distritais, 
2 hospitais gerais e 1 hospital provincial. Será que as 
dotações vão permitir estas construções e recuperar os 
atrasos relativos ao indicador de número de distritos com 
hospital? 

7. Segundo a proposta do orçamento 2018, não haverá 
mais subsídios aos produtos (transporte público, farinha, 
pão). Os subsídios vão reduzir de 2,7 mil milhões de 
MT em 2017 para apenas 0,7 mil milhões em 2018. Que 
subsídios serão descontinuados e quais continuam? Que 
medidas o governo vai tomar para mitigar o impacto 
negativo dos cortes dos subsídios para a população com 
poucos recursos? 

8. Dos inúmeros indicadores de resultados do PQG/PES, 
certos indicadores são priorizados e listados no PES anual. 
Como é que esta priorização é feita? Por exemplo, no PQG, 
ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem é 
um indicador fundamental da educação; no entanto, este 
indicador não é priorizado na Proposta do PES de 2018. 
Em que se baseia o processo de priorização para inclusão 
no PES anual?

9. Está previsto que a dívida interna cresça de 20 mil 
milhões MT para 128 mil milhões MT. Sabe-se, através 
da CGE 2016, que a dívida cresceu principalmente por 
causa do aumento dos bilhetes e obrigações do Tesouro. 
Entretanto, aparece uma linha com “outros” que contém, 
segundo a nota abaixo da tabela 29 na página 71, “dívida 
assumida pelo Estado”. Interessa-nos saber quais são essas 
dívidas. 

10. O Governo prevê que as receitas fiscais cresçam em 
20% de 2017 para 2018, de 186 mil milhões de meticais 
para 223 mil milhões. Recentemente, o Governador do 
Banco de Moçambique mostrou pouca confiança na 
capacidade do país em alcançar a meta e compensar 
a redução da ajuda externa. Como é que o governo 
pretende aumentar as receitas em 20% com crescimento 
económico de apenas 5%? Será que a projecção inclui 
receitas esperadas de impostos sobre mais-valias? 

11. Pela primeira vez desde 2014, Moçambique terá que 
pagar mais para o serviço da dívida interna do que para 
a dívida externa. As condições da dívida externa são mais 
ou menos conhecidas. Contudo, as OSC gostariam de 
saber quais são as condições da dívida interna? 

12. Por que motivos o OE2018 não faz menção ao Cenário 
Fiscal de Médio Prazo? Pergunta-se se este instrumento 
ainda existe ou simplesmente não foi usado para orientar 
a produção do OE2018. E qual é a visão do Governo em 
relação ao CFMP como um instrumento de previsão e 
programação macro fiscal? 

13. O orçamento pode ter que cobrir despesas eventuais 
avultadas. O pagamento de juros sobre o empréstimo 
EMATUM seria um exemplo, reforços a empresas estatais 
seria outro. Sugerimos que a Assembleia insista na 
apresentação dum texto e duma tabela sobre este assunto.
 
14. A Proposta do OE 2018 não menciona as receitas que 
têm origem no imposto sobre as mais-valias. Como serão 
geridas as receitas proveniente das mais-valias? 

15. A Proposta do OE 2018 traz informação sobre novos 
investimentos públicos comparado aos anos anteriores. O 
FMO exige transparência e informação sobre os planos do 
governo na área de investimento público. 

16. Informação sobre as despesas por funções do governo 
não aparece na Proposta do OE2018. Alguma razão em 
particular? 

17. Que medidas o Governo vai tomar para garantir 
transparência na forma como os recursos para as eleições 
serão geridos? 

Novembro de 2017
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Cartoon
EDITORIAL

Natal de almas simples

Foi preciso o país estar mergulhado nesta crise económica 

profunda para que o governo acordasse para a realidade e 

compreender a necessidade de ter de viver dentro das suas 

próprias capacidades e meios.

As medidas radicais tomadas na última terça-feira pelo gover-

no, visando a contenção de custos na administração do Estado, 

podem ter vindo tarde, mas ajudarão a disciplinar a máquina e 

servir de exemplo sobre como é que um país se deve governar.

E não é só do lado do consumo onde importantes mudanças es-

tão a ser introduzidas. Começa a enraizar-se também no seio do 

governo a crença de que o país deve só consumir o que produz, 

e não o que espera produzir.

Num passado até muito recente, havia um país que era gerido 

politicamente por moçambicanos, mas cuja responsabilidade de 

financiamento estava adjudicada a estrangeiros. Nesse modelo 

consumista, estar dentro dos órgãos ou instituições de direcção 

do Estado importa menos pela oportunidade de servir a comu-

nidade, do que pelos benefícios pessoais que desse estatuto re-

sultam.

Não se deve congratular o governo por fazer aquilo que foi eleito 

para fazer, mas quando coisas positivas como estas acontecem, é 

preciso reconhecer o surgimento desta capacidade de ver que o 

actual modelo de desenvolvimento é o caminho recomendável 

para o abismo. 

De acordo com os cálculos do governo, as últimas medidas irão 

reduzir as despesas do Estado em 2018 por uma margem de 7,2 

biliões de meticais. E deve se acreditar que é possível fazer ainda 

muito mais. 

Uma área a ser abrangida pelas novas medidas está ligada às 

garantias do Estado para a contracção de empréstimos desti-

nados ao desenvolvimento de projectos. Embora estas garantias 

continuem a ser dadas pelo Ministro das Finanças, elas passarão 

agora a ter de passar pelo Conselho de Ministros e pela Assem-

bleia da República.

No passado, as garantias eram dadas unicamente pelo Ministro 

das Finanças, e há casos em que elas foram usadas de forma 

abusiva, para o desenvolvimento de projectos de qualidade e 

pertinência duvidosas, como por exemplo a construção de edifí-

cios para instituições do Estado. Muitas destas infra-estruturas, 

aquilo que muitas vezes se chama de projectos de prestígio, hoje 

são autênticos monumentos em homenagem a um sistema de 

gestão danosa de recursos públicos, encontrando-se num avan-

çado estado de degradação, sem comparação com outras edifica-

das muito antes da independência há mais de 40 anos.

Um sistema de corrupção que se instalou a níveis muito altos da 

administração pública foi responsável por esta situação, e é im-

portante que o governo reconheça tal facto e empreenda esfor-

ços com vista à sua reversão. As recentes medidas são um passo 

de extrema importância nesse processo, mas mais importante 

ainda será uma administração do Estado baseada na integridade 

dos principais gestores políticos ao nível do topo; a congruência 

entre o que se pensa, se diz e se faz. 

Líderes imbuídos de um elevado nível de integridade são con-

sistentes naquilo que pensam, dizem e fazem. A recuperação 

económica de Moçambique estará predicada sobre estes valores, 

sem os quais as melhores intenções não serão nada mais do que 

uma nulidade. 

Medidas radicais 
para conter gastos 
do Estado

de qualquer dos sexos, desde que fos-
sem virgens.
Fora disso, tínhamos o resto da noite 
com o petromax e a sua luz, os discos 
tocados no gramofone, em cujas tam-
pas do interior vinha um enorme cão 
com focinho metido, ou quase metido, 
dentro de uma espécie de altifalante 
por cima do qual estava escrito “His 
Master Voice”. Eram concursos inter-
mináveis de dança entre nós, rapazes, 
porque meninas não entravam nesses 
jogos – era tabu –, e dançávamos de 
pés descalços, tronco nu, numa ver-
tigem de loucura e alegria, até que o 
sono e o cansaço nos faziam cair exâ-
nimes no chão de areia.
Muito depois de o tio Jotamo ter vol-
tado às suas aventuras na África do 
Sul, a sua memória permanecia em 
nós, cultivada por uma coisa muito 
simples. Desaparecidos os berlindes 
convencionais que ele nos oferecia, 
fabricávamos outros com um truque 
muito engenhoso: os discos utilizados 
no gramofone, uma vez que se mos-
trassem com riscos ou rachas que os 
tornavam inúteis, ou quando se par-
tissem, serviam para que, cortados em 
pedaços, levados ao lume e derretidos, 
os esfregássemos nas mãos, suportan-
do as queimaduras. À medida que iam 
arrefecendo, rolando nas nossas mãos, 
formavam perfeitas esferas que subs-
tituíam, também com a mesma per-
feição, os berlindes que o Rocha ou o 
Valabdás vendiam nas suas cantinas. 
E assim permanecíamos até Dezem-
bro de aí a dois anos, quando se verifi-
casse nova vinda do tio Jotamo.
Hoje, quando a alegria da quadra fes-
tiva já não me contagia, ou pelo me-
nos já não o faz com tanta intensidade 
como nesses tempos, mesmo assim 
compreendo a febre de felicidade de 
que são tomados os meus netos, pe-
rante as prendas que lhes oferecemos 
ou outras vindas de outras paragens. 
No fundo, compreendo que a felici-
dade é feita de coisas simples, com-
preensão talvez tardia.

A 
memória mais antiga que 
sobrevive em mim sobre a 
quadra festiva está íntima e 
indissociavelmente ligada ao 

tio Paulo Jotamo, irmão mais novo 
do meu pai. Alto, encorpado, mas de 
músculos flexíveis, a sua dentadura 
extremamente branca fazia um con-
traste quase violento com a carapinha 
emaranhada e tão preta quanto a sua a 
sua pele, se não mais ainda. Mãos de 
dedos grossos e compridos, o seu apa-
recimento na nossa casa era sempre 
motivo de um febril e alegre alvoroço. 
Era coisa que se dava pela quadra fes-
tiva, de dois em dois anos.
Ele vinha da África do Sul – e digo 
África do Sul para não dizer, como 
habitualmente, “John”, porque a ideia 
do John está ligada ao trabalho dos 
moçambicanos nas minas. Ora, não 
era esse o caso do tio Jotamo, tanto 
quanto se sabia. No meio do univer-
so enevoado em que estava povoada a 
sua história pelas terras sul-africanas, 
a única coisa que consistia certeza era 
que lá não trabalhava nas minas nem 
tinha constituído família. Era, de fac-
to, um celibatário irredutível, e no es-
paço do nosso kraal em Maxixe o que 
havia dele de habitável era a casa de 
blocos de três divisões, a casa de banho 
e o quintal largo com duas mafurrei-
ras, espaço que era frequentado duas 
ou três vezes por semana pelas minhas 
irmãs para abrirem as janelas e varre-
rem o quintal de areia.
O alvoroço estava em que a sua che-
gada era sempre sinal de prendas. Para 
mim, para o meu irmão mais velho 
e para as nossas irmãs, estas prendas 
eram constituídas por roupa nova: 
uma ou duas camisas extremamente 
largas, coisa que ele justificava dizen-
do que, uma vez que só vinha de dois 
em dois anos, nós poderíamos usá-las 
ao longo desse tempo todo; calções de 
caqui, um par de sandálias e sapatilhas. 
Mas, acima disso, havia os cromos, de 
entre os quais me lembro perfeita-
mente do fascínio que sobre nós exer-

cia a imagem do cowboy Tex Ritter, 
alto, empertigado, montado a cavalo 
com as suas botas de couro que iam 
quase até aos joelhos, as esporas e, nas 
mãos, o indissociável laço. Para além 
disso, tínhamos, é claro, os berlindes 
de vários tamanhos, cada um com a 
sua caixinha.
No fundo, e para chegar ao ponto a 
que quero chegar, o que o tio Paulo 
Jotamo trazia para alegria de todos 
nós, desde o meu pai, que já ia para 
a velhice trabalhando como pescador 
num dos barcos do sovina do Sulei-
mane, era o gramofone e os discos que 
punha a tocar ao longo de quase toda 
a noite, discos de autores de entre os 
quais me lembro do Spokes Machia-
na, do Alexandre Jafete e, talvez com 
um pouco de exagero, do Fany Mpfu-
mo e dos irmãos Langa.
Eram noites super iluminadas com o 
petromax, que não só dava luz e ale-
gria àquele imenso espaço que nos 
pertencia como também aos espaços 
vizinhos, e servia como atracção irre-
sistível para a criançada e para os mais 
adultos, os quais, celebrando as vindi-
mas, se reuniam a um canto para be-
ber aguardente de caju. Noites agra-
dáveis, natais felizes de almas simples, 
que, embora o fossem, o mais provável 
era nem sequer terem consciência da 
felicidade em que viviam. Estou a fa-
lar das pessoas da minha idade, mas 
mesmo entre os mais adultos talvez 
isso também se verificasse. Mas isso já 
não é da minha competência.
Tudo isto se passava porque o Jotamo 
só ficava por aquelas terras entre duas 
e quatro semanas, o que, no meio da 
névoa em que navegava a sua vida, ali-
mentava especulações, algumas tene-
brosas, como a que sustentava que ele, 
no fundo, não passava de líder de uma 
gangue dos terríveis malaita, termo 
que durante esses anos de finais de 50 
e princípios de 60 designava quadri-
lhas de sul-africanos que vinham às 
nossas terras para extrair órgãos vitais, 
de preferência os genitais, de crianças 
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De forma patética, o novo 
ministro (mas velho secre-
tário de Estado) das Rela-
ções Exteriores de Angola, 

Manuel Augusto, afirmou mais 
uma vez que o país “não se move-
rá nas acções de cooperação com 
Portugal (…) enquanto o caso [de 
Manuel Vicente] não tiver um des-
fecho”, adiantando que a solução 
seria entregar o processo à justiça 
angolana, no âmbito do acordo de 
cooperação judiciária entre Portu-
gal e Angola.
Além disso, Augusto também 
proferiu palavras confusas sobre a 
razão de Estado e a submissão do 
poder judicial à razão de Estado, 
demonstrando exemplarmente que 
os “novos” democratas do governo 
não sabem verdadeiramente o que é 
o Estado Democrático de Direito. 
Num Estado Democrático de Di-
reito, o poder judicial só se submete 
à Constituição e à Lei. A razão de 
Estado é um instrumento típico 
dos Estados europeus absolutistas 
dos séculos XVII e XVIII, nada 
tendo que ver com as modernas 

A Privatização da Soberania Nacional: 
o Caso Manuel Vicente

democracias. Ou melhor, que nada 
deveria ter que ver com as moder-
nas democracias…
Aliás, enquanto foi secretário de 
Estado, Manuel Augusto habituou-
-se a observar a submissão portu-
guesa aos interesses dos dirigentes 
angolanos. De facto, a justiça por-
tuguesa tinha uma longa tradição 
de deferência face ao poder políti-
co e, no caso de Angola, essa de-
ferência traduzia-se em arquivar 
todos os casos que dissessem res-
peito aos líderes angolanos. Basta 
lembrar a decisão – tomada pela 
então directora do Departamento 
Central de Investigação e Acção 
Penal (DCIAP – principal órgão 
de investigação do Ministério Pú-
blico português), Cândida Almeida 
– de não investigar os indícios de 
fraude fiscal e branqueamento de 
capitais que surgiram no âmbito 
da Operação Furacão (inquérito 
criminal dirigido ao sector finan-
ceiro por fuga ao fisco) em relação 
a Isabel dos Santos. Ou o constante 
arquivamento, por parte das autori-
dades judiciárias lusas, das queixas 

apresentadas por Rafael Marques, 
fazendo eco da vontade do então 
presidente da República Cavaco 
Silva, segundo o qual os assuntos 
de Angola deviam ser tratados em 
Angola.
Durante anos a fio, o poder judicial 
português foi cúmplice do mer-
cenarismo político do governo de 
Lisboa face a Luanda. Por isso, não 
é difícil compreender o espanto de 
Manuel Augusto perante a mudan-
ça de atitude dos magistrados por-
tugueses.
Até que ponto estamos perante 
um mero epifenómeno, ou perante 
uma atitude estruturalmente nova 
do judiciário português, ainda é 
uma questão em aberto. Mas o cer-
to é que quer no Brasil, com o caso 
Lava-Jato, quer em Portugal, com a 
Operação Marquês, em que o ex-
-primeiro-ministro José Sócrates e 
o ex-primeiro banqueiro Ricardo 
Salgado são acusados, parece existir 
algum activismo judicial, saindo da 
típica letargia subserviente das ma-
gistraturas lusófonas.
Vamos acreditar que as magistra-

turas decidiram apenas obedecer 
à Constituição e à Lei, como deve 
ser.
O caso das acusações de corrupção 
e branqueamento de capitais a Ma-
nuel Vicente, bem como a inves-
tigação ao anterior governador do 
Banco Nacional de Angola, Valter 
Filipe, são os reais testes acerca do 
empenho de João Lourenço em 
combater a corrupção. Não são as 
detenções de um administrador 
da Autoridade Tributária e de um 
director nacional do Tesouro – ar-
raia-miúda – que comprovam esse 
empenho. É no confronto com os 
interesses dos mais poderosos que 
se pode avaliar a fibra e a determi-
nação de Lourenço. E o novo pre-
sidente, até ao momento tão bem 
encaminhado, parece agora patinar.
Por alguma estranha razão, Angola 
quer transformar o caso de Manuel 
Vicente numa questão de afirma-
ção da soberania nacional e de pro-
tecção do Estado. Um erro.
Nenhum dos comportamentos 
imputados a Manuel Vicente está 
ligado ao exercício de funções so-
beranas ou sequer públicas.
A acusação a Manuel Vicente re-
fere-se ao tempo em que este era 
presidente da Sonangol, e não vice-
-presidente da República, e teria 
pago a um procurador do Ministé-
rio Público português para arquivar 
uma investigação que dizia respeito 
aos fundos utilizados na compra de 
apartamentos no Estoril, Portugal.
Não está em causa nenhum acto 
soberano, do Estado, nem sequer 
a actuação enquanto presidente de 
uma empresa pública. O que está 
em causa é um acto privado de um 
cidadão que comprou uma casa 
para uso particular.
Há obviamente uma confusão 
conceptual na cabeça do ministro 
Augusto. Comprar uma casa em 

Portugal, mesmo no Estoril, não 

é um acto de soberania do Estado 

angolano.

Estamos portanto a assistir àqui-

lo que Achille Mbembe – o in-

suspeito estudioso camaronês do 

pós-colonialismo – chamava de 

“privatização sem precedentes de 

prerrogativas públicas e da sobera-

nia”.

Quando as lideranças angolanas fa-

lam sobre a soberania, estão a falar 

de uma “soberania privada”, e não 

da soberania do Estado, e as imu-

nidades que invocam referem-se às 

que consideram vinculadas aos seus 

assuntos privados.

Pode dizer-se que o caso Manuel 

Vicente e o tratamento político que 

lhe está a ser dado são paradigmá-

ticos de privatização de prerroga-

tivas públicas, de privatização da 

soberania, já que, em termos legais, 

os actos indiciados de Vicente não 

são actos públicos, mas privados, e 

ele está a usar todo o mecanismo de 

governo para se defender.

Sejamos claros: o caso de Manuel 

Vicente não envolve a soberania de 

Angola, mas sim – e tão-somente 

– a sua defesa privada. E para ga-

rantir a sua impunidade, recorre-se 

a expedientes de enorme abuso de 

poder. 

Assim, se o ministro das Relações 

Exteriores e, em última análise, o 

seu chefe João Lourenço insisti-

rem em recorrer aos mecanismos 

públicos do Estado para defender 

uma operação privada de um anti-

go dirigente, estarão a demonstrar 

que continua a não existir Estado 

de Direito em Angola, nem von-

tade real de combater a corrupção, 

mantendo-se a soberania nacional 

nas mãos dos interesses privados da 

elite dirigente.

(makaangola.org)

No seu sentido médico 

original, a crise é uma 

perturbação somática, 

uma alteração do esta-

do – considerado normal - do 

corpo. Do ponto de vista social 

é uma perturbação num deter-

minado estado de fenómenos, 

um curto-circuito em fenóme-

nos considerados normais. 

A crise é, ao mesmo tempo, um 

revelador de conflitos que não 

são visíveis e um accionador de 

novos fenómenos. Mas, funda-

mentalmente, a crise deve ser 

tomada como um fenómeno ou 

como um conjunto de fenóme-

nos que bloqueiam a reprodução 

de um determinado sistema. 

As crises sociais podem ser re-

gressivas ou progressivas: re-

gressivas quando são postos em 

acção processos de retorno a 

uma situação anterior, progres-

sivas quando são desencadeados 

processos que dão origem a uma 

nova situação. As crises são fre-

quentemente acompanhadas de 

mecanismos destinados a expul-

sar o agente ou os agentes que 

se supõe ser os responsáveis da 

perturbação. 

Crises

Tal como os imperialistas japo-

neses, o líder norte-coreano 

tem de se apressar na tentativa 

de criar uma situação de fac-

to que force os adversários a aceitar 

negociações em termos favoráveis a 

Pyongyang. 
“O governo concluiu que um amargo 
destino espera a nação se não envere-
dar pela guerra ainda que o conflito 
possa levar à sua destruição. E, contu-
do, uma nação que neste impasse fuja 
a lutar terá, desde logo, perdido o seu 
espírito, condenando-se à desgraça”, 
sentenciou o chefe de Estado-maior 
da Armada japonesa, Nagano Osami, 
após a aprovação final do ataque a 
Pearl Harbour.
O Japão, a braços com uma arrasta-
da guerra na China desde 1931, teria 
pouco mais de um ano para se im-
por no Pacífico e Sudeste Asiático 
de modo a pressionar em condições 
favoráveis norte-americanos, britâni-
cos, franceses e holandeses a abrirem 
conversações de paz se não falhasse 
a ofensiva no Havai, considerava, 
por sua vez, o comandante-chefe das 
operações navais, almirante Isoroku 
Yamamoto.
O bombardeamento de 7 de Dezem-
bro de 1941 era, necessariamente, 
um acto de ousadia desesperada em 
resultado do embargo petrolífero im-
posto pelos Estados Unidos depois 
de o Japão ter ocupado em Julho a 
Indochina Francesa na sequência da 
capitulação da Terceira República 
ante Hitler.   
 Sem os fornecimentos norte-ameri-
canos - mais de 80% das importações 
japonesas de petróleo -, o controlo 
das jazidas da Sumatra e Bornéu era 
essencial para Tóquio, mas um ata-

que a possessões coloniais britânicas 
e holandeses colocaria o Japão em 
rota de colisão com os Estados Uni-
dos presentes nas Filipinas, Guam e 
Havai.
O ataque aéreo britânico à base de 
Taranto, a 11-12 de Novembro de 
1940, ao destruir e danificar a maior 
parte das unidades da marinha mi-
litar italiana, alterando a relação de 
forças no Mediterrâneo, inspirara os 
comandos da Marinha e Exército de 
Tóquio a tentar o raide contra a fro-
ta norte-americana do Pacífico que 
se saldou, contudo, por um fracasso 
estratégico. 
Uma semelhança assustadora, déca-
das passadas, une, agora, o impasse 
de Kim Jong-un e a decisão fatal do 
Conselho Imperial nipónico que cul-
minou na vaga expansionista iniciada 
pelo ataque a Taiwan, em 1874, sub-
sequentes investidas contra a Coreia, 
China continental e a guerra triunfal 
contra a Rússia em 1904-1905.
Tal como os imperialistas japone-
ses, o líder norte-coreano tem de se 
apressar na tentativa de criar uma si-
tuação de facto que force os adversá-
rios a aceitar negociações em termos 
favoráveis a Pyongyang.
Consumar capacidade de projecção 
de uma arma nuclear contra o terri-
tório continental dos Estados Unidos 
é, na estratégia norte-coreana, a única 
forma de levar Washington - seguin-
do, por arrasto, a Coreia do Sul e o 
Japão, e obtendo-se a anuência de Pe-
quim e Moscovo - a conceder garan-
tias de segurança que salvaguardem 
o regime de Pyongyang de eventual 
ataque militar.
Tal como o Japão em 1941 a Coreia 
do Norte tem presente que só pode-
rá sobreviver cerca de um ano a um 

corte parcial ou total, progressivo ou 
abrupto, nos fornecimentos chineses 
de crude (cerca de 500 mil toneladas/
ano) e refinados de petróleo (aproxi-
madamente 200 mil toneladas/ano).
Pequim hesita em impor um boico-
te petrolífero fatal e a administração 
Trump, em consequência, tem evi-
tado impor sanções a bancos e em-
presas chinesas que mantêm relações 
comerciais e financeiras com a Coreia 
do Norte, apesar da ordem executiva 
assinada pelo presidente em Setem-
bro banir transacções com empresas 
envolvidas com Pyongyang.
Sem que o tempo corra a seu favor e 
isolada, a Coreia do Norte irá apro-
veitar estas indefinições, ignorar ad-
vertências e ameaças de embargo chi-
nês, de intercepção ou ataque preven-
tivo norte-americano e sul-coreano a 
locais de lançamento de mísseis.
Kim mostra-se disposto a arriscar 
explosões e quedas prematuras de en-
genhos balísticos, a proceder a mais 
testes nucleares, mas, no entanto, não 
tem forma de poder estabelecer qual 
o ponto-limite em que os adversários 
venham a ceder e abrir negociações 
reconhecendo à partida a perenidade 
do regime norte-coreano. 
O cadastro de actos terroristas de 
Kim Jong-un, na esteira do pai Kim 
Jong-il e do avô Kim Il-sung, leva a 
crer que a qualquer momento poderá 
arriscar um golpe de força apostan-
do na relutância dos adversários em 
encetarem retaliações militares que 
levem a uma escalada nuclear.
O fatalismo do almirante Nagano 
ecoa em Pyongyang e, considerando 
a irremediável irresponsabilidade de 
Donald Trump, a mortandade será 
imensa.  

*Jornaldenegocios.pt

O desespero da guerra de Pearl 
Harbour a Pyongyang
Por João Carlos Barradas
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Introdução
Em situação de crise económica, financeira 

e social, o orçamento do Estado, como em 

qualquer circunstância, é o mais potente ins-

trumento de política económica que os estados 

podem utilizar. Os orçamentos, pelas suas priori-

dades sectoriais e territoriais, revelam com clare-

za as opções políticas e ideológicas. Actualmente, 

em  Moçambique, a questão é saber se a governa-

ção tem e/ou pode ter, soberania para implemen-

tar as opções que eventualmente possua. 

Em situação de crise, é importante saber em que 

medida o Estado desempenha ou pode desempe-

nhar as sua função de facilitador do crescimento 

e do desenvolvimento com “planeamento para o 

mercado”, melhorando o ambiente de negócios 

e as condições de competitividade da economia, 

desenvolver a sua função redistributiva para uma 

crescente equidade social e espacial, implemen-

tando uma política fiscal socialmente justa e na 

oferta de serviços básicos, e, sem ser menos im-

portante, assegurar as funções de defesa, segu-

rança, soberania e de prestigio de um país e dos 

cidadãos.

Da análise da proposta de orçamento do Estado 

para 2018, pode-se concluir, que ele é contra os 

pobres (implicando certamente aumento das de-

sigualdades), é injusto social e inter-geracional-

mente e é estrangulador da actividade produtiva. 

É um orçamento com grandes espaços de não 

transparência para camuflar alguns dos principais 

factores de clivagem interna do poder, como são 

os compromissos financeiros decorrentes das dí-

vidas ilegais e das empresas públicas, das garan-

tias do Estado, dos fundos rolantes e dos valores 

fora do orçamento. É um orçamento de defesa do 

poder e das elites políticas e burocráticas, prin-

cipais suportes das alianças políticas internas. O 

orçamento possui elementos de imoralidade que 

provocam indignação aos cidadãos 

Orçamento contra os pobres
 As justificação para esta afirmação são as seguin-

tes:

-

ção dos valores alocados aos sectores de servi-

ços aos cidadãos, sobretudo da saúde e da edu-

cação, o que não contribuirá para o aumento 

Orçamento de Estado de 2018: 

do acesso e melhoria da qualidades destes ser-

viços, o que afecta sobretudo os grupos sociais 

de menor rendimento;

um aumento significativo dos preços de com-

bustíveis, água e energia, por redução dos sub-

sídios; segundo a proposta do orçamento 2018, 

não haverá mais subsídios aos produtos (trans-

porte público, farinha e pão). Os subsídios vão 

reduzir de 2,7 biliões de MT em 2017 para 

apenas 0,7 biliões em 2018;

aduaneiras) irão recair sobre alguns dos preços 

dos bens essenciais de consumo.

Não são perceptíveis medidas governativas para 

atenuar os efeitos sociais destas alocações orça-

mentais. Por exemplo, os salários têm sofrido 

uma forte deterioração (diferença entre a infla-

ção e o aumento do salário mínimo, podendo-se 

estimar em mais de 40% nos últimas dois anos), 

sobretudo se for considerada a inflação de bens 

essenciais, muito superior à do conjunto da eco-

nomia.

 
Orçamento injusto 
intergeracionalmente
A fundamentação esta afirmação é simples: 

de meticais em 2017 para 19,8 biliões em 

2018), com taxas  de juro internas de cerca de 

25% (em menos de quatro anos a dívida mais 

que duplica) e taxas de juro externas de mais 

de 10%, um valor, em média de 4 vezes supe-

rior ao praticado no mercado internacional; os 

nossos filhos pagarão esta factura com maiores 

impostos para suportar os actuais desmandos, 

má gestão, corrupção e opções de politicas de-

sacertadas.

Orçamento estrangulador da ini-
ciativa privada 
O orçamento reduzirá a capacidade do Estado 

para desempenhar a sua função  de incentiva-

dor da actividade privada, da flexibilização dos 

mercados, da competitividade da economia e da 

melhoria do ambiente de negócios. Assim se fun-

damenta:

cresce rapidamente, o que provoca a retirada de 

dinheiro do mercado, contribuindo para a ma-

nutenção da taxa de juro, reduz a disponibili-

dade de dinheiro, o que dificultará, ainda mais, 

o acesso ao crédito pelas pequenas e médias 

empresas e pelas famílias;

pagamento do Estado aos fornecedores priva-

dos, assim como do reembolso do IVA; nada 

indica que esta questão seja melhorada.

-

ram (caso do IPRC da agricultura), mas existe 

maior pressão e multiplicação da fiscalização, 

muitas vezes acompanhadas por corrupção.

-

mento do Estado, o que implica menos em-

prego, redução serviços contratados ao sector 

privado, entre outros efeitos;

importante: a agricultura continua sendo uma 

prioridade constitucional, mas sem reflexo nas 

opções de políticas públicas. Como este persis-

tente esquecimento da Constituição é justifica-

do pelo Governo e pela AR?

Orçamento com grandes espaços 
de não transparência 
A não transparência do orçamento manifesta-se, 

por exemplo, pelos seguintes aspectos:

-

tam de ano, não estão incluídos no orçamento. 

Os fins  a que se destinam e os montantes de 

utilização não são do conhecimento público;

e despesas fora do orçamento; não se sabe quais 

são esses valores, no que são  e quando são uti-

lizados?

-

rias Público Privadas sobretudo as construtoras 

de estradas financiadas por empréstimos de re-

trocessão?;

origem no imposto sobre as mais-valias. 

Sabe-se que o Estado não irá assumir as dívidas 

em relação às quais é avalista ou passou “cartas 

de conforto”; continuaremos classificados como 

“lixo” pelas agencias internacionais de rating..

Orçamento de defesa do poder
O orçamento de 2018 reforça as aliança e pro-

tege o Estado com reforço do aparelho militar e 

repressivo. 

despesas em estradas, defesa e segurança, in-

terior e casa militar. Isso significa  claramente 

a opção no cimento, no ferro, e em repressão; 

Seria mais acertado a opção no Homem (edu-

cação, saúde, emprego, iniciativas empresariais)

principal aliado politico interno), aumenta;

-

tor empresarial púbico ou com participação do 

Estado, considerando serem estes os veios de 

transmissão de políticas publicas, sobretudo 

através de subsídios à custa do défice das em-

presas do Estado e da sua ineficiência;

-

tos e órgãos reguladores e Fundos.

Orçamento imoral
O desrespeito pelo povo como principal sofredor 

da crise, manifesta-se, pelo menos, pelas seguintes 

opções. 

benesses e gastos supérfluos com justificações 

politiqueiras  (viagens  de troca de experien-

cias dos parlamentares, aquisição de viaturas, 

...). Os gastos em viaturas será em 2018 de 450 

milhões de meticais são as maiores de sempre 

nesta rubrica.  

são, em qualquer circunstância no contexto 

moçambicano, absolutamente obscenas; o que 

faz o governo em relação  a isso, na medida em 

que se reflecte sobre os défices das empresas e, 

consequentemente, sobre as garantias do Esta-

do, a banca e os juros praticados no mercado? 

E, sobretudo, sobre a quantidade e qualidade 

dos serviços prestados aos cidadãos.
Em resumo, mesmo em situação de crise, a pro-
posta de orçamento para 2018 é um mau Orça-
mento. Se este orçamento for aprovado, a AR 
fará um mau serviço ao país e aos cidadãos. Os 
causadores da crise e seus aliados, continuarão 
beneficiando-se da crise que geraram, e o povo 
que se lixe. Senhores deputados, as excelências 
representam a quem afinal? 

Alguns dias depois de a Missão 

do Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI) ter chegado a 

Moçambique o Governo deste 

país enveredou por uma postura/mensa-

gem de mudança, tendo como bandeira 

a contenção de despesas. Entretanto, já 

no primeiro trimestre do corrente ano 

se advogara a contenção. De lá para cá 

assistimos a contestações e respectivas 

justificações pouco convincentes em tor-

no de aquisições de vulto fundadas no 

rótulo de dignidade dos dirigentes de 

ontem e de hoje. As contestadas aquisi-

ções ocorriam dentro do habitual culto 

de arrogância fundada na conhecida ex-

pressão da carroça que passa enquanto os 

cães ladram. De facto, mesmo diante da 

situação de crise financeira gerada pelas 

dívidas ocultas e de um discurso visan-

do o uso racional de fundos do Estado, 

Contenção: mera intenção?
em contramão e contra todas as expectativas, 

debatia-se “mercedes” e dignidade, discutia-se 

“avião executivo” como mais-valia para uma 

empresa quase sem chão. A forte probabilida-

de de elevado risco de sobre-endividamento 

assinalada pelo FMI não conseguia alterar 

as práticas de governação em Moçambique. 

Nada parecia conseguir travar a inércia do cul-

to de arrogância, pelo menos internamente. A 

contenção não passava de mera intenção.

Assim, é praticamente certo que a recente 

aprovação de medidas de contenção tenha um 

peso quase exclusivo da detestada “mão exter-

na”. Facilmente se entende que não é equa-

cionável a colocação, por exemplo, de forças 

de intervenção rápida para combater o FMI. 

Não há tanques militares, não há bastões, não 

há gás lacrimogéneo, não há balas verdadei-

ras e perdidas ou discursos “contra o capita-

lismo” que reduzam a superioridade do FMI. 

Agora, internamente, a “porrada” é certeza de 

um povo habituado a ser tambor. Ser tambor 

quando se manifesta e sê-lo, também, quando 

se é transformado em recurso de endivida-

mento. Já o nosso poeta mor dizia: quero ser 

tambor! E hoje, as “ruas” comungam dúvidas 

sobre as dívidas e sabem que por sorte da “mão 

externa” o povo teve conhecimento das dívidas 

ocultas. 

Muito mais do que a referida aprovação da 

“contenção” pelo Conselho de Ministros, es-

perava-se que a mensagem de mudança fosse 

no sentido de apresentar uma atitude em defe-

sa da “responsabilização” pelas dívidas ocultas. 

Aqui a contenção é visível! A “responsabiliza-

ção” é uma dívida que o cidadão comum espera 

que seja sanada. A “contenção”, por enquanto, 

não passa de uma mera consequência, uma ve-

lada conformação com as “ocultas”. Quem põe 

o guizo ao gato? Pelo ritmo em que as coisas 

estão, tudo leva a crer que a colocação do guizo 

esteja a ser feita directa ou indirectamente pela 

famosa “mão externa”. 

Os cerca de 7,2 mil milhões que se prevê 

que sejam poupados em “contenção” dis-

to e daquilo com os dirigentes do Estado, 

em 2018, são um indicador do caminho 

escolhido pelo Governo. Ou seja, trans-

mitem imediatamente a ideia de que a 

“responsabilização” será substituída pe-

las “contenções”. Grave, se assim for. Os 

dois anos que se seguem são de eleições 

e reforçam a ideia de “mera intenção”. 

Com a questão das dívidas ocultas o par-

tido no poder poderá estar interessado 

em reforçar-se financeiramente. E se a 

“responsabilização” for uma realidade? 

De onde virão os fundos para lavar e ele-

var a imagem desgastada num momento 

de “contenção”? Para onde serão encami-

nhados os valores previstos, para as áreas 

sociais ou de defesa?

Por João Mosca

Contra os pobres, socialmente injusto, estrangulador da actividade 
privada, não transparente, de defesa do poder e imoral
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Pedido de Contacto 
URGENTE E MUITO 

IMPORTANTE

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na 
SAVANA FM . Nesta quadra festiva temos para 
si pacotes promocionais, contacte-nos através 
de: 84 1440048, 82 8944278 ou ainda atra-
vés do e-mail radiosavana@mediacoop.co.mz           
SAVANA 100.2 FM



22 Savana 08-12-2017DESPORTODESPORTO

Finalmente, a Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF) terá dado ponto fi-
nal ao clima de suspeição 

que foi sendo criado relativamen-
te à continuidade ou não de Abel 
Xavier, seleccionador nacional, à 
frente dos Mambas, depois que 
foram tornadas públicas as inten-
ções de equipas de alguns países 
em contratá-lo.

De permeio, alguns nomes so-

nantes no panorama desportivo  

nacional e não só foram arrolados 

para o substituir, entre eles, os an-

tigos seleccionadores Mart Noij 

e Vítor Bondarenko, este último 

que ainda goza de muito carisma 

junto dos moçambicanos pelo tra-

balho vistoso que realizou. 

O contrato de Abel Xavier termi-

na no dia 31 deste mês, mas até ao 

fecho desta edição não tínhamos 

a posição oficial deste assim como 

da FMF, que se reuniu, na noite 

desta quarta-feira, para o efeito. 

Mas apuramos que ao longo des-

ta semana, entre quinta e sexta 

A longa espera pelo anúncio do seleccionador

FMF abre o jogo
Por Paulo Mubalo

-feiras, a FMF iria convocar uma 

conferência de imprensa para 

anunciar ou a continuidade de  

Abel Xavier ou a apresentação de 

um outro.

Sabe-se que o actual presidente  

da FMF, Alberto Simango Júnior, 

nunca escondeu a sua simpatia 

por Abel Xavier, este que, num 

passado recente, teria dito à co-

municação social que não tinha 

nada a provar e como resposta o 

presidente da FMF afirmou que 

não via razões para qualquer tipo 

de inquietação,  uma vez que este 

organismo esteve sempre claro 

e consciente sobre a situação do 

contrato do seleccionador.

Ainda que em termos de resul-

tados desportivos conseguidos 

claramente estejam aquém do de-

sejado, pois com Abel Xavier os 

Mambas somaram menos vitórias 

que derrotas, o triunfo históri-

co contra o carrasco Zâmbia fez 

subir a sua cotação no mercado, 

o que o terá levado a exigir uma 

revisão salarial em alta, claramente 

um dos pontos de discórdia entre 

as partes.

Mas de alguns círculos próximos 

ao técnico apurámos que Abel 

Xavier veio treinar os Mambas 

como um meio para a sua afir-

mação, quiçá trampolim, para se 

relançar em selecções e/ou clubes 

com outra musculatura financeira 

e ambições.

Bom de verbo, metódico, organi-

zado e de forte autoestima, há que 

referir que na hora da tomada do 

barco, Abel Xavier não se deixou 

intimidar pelos que o secundari-

zavam, tendo prometido alterar 

procedimentos e a mentalidade, 

introduzindo suas ideias e criar 

uma relação de empatia com os 

jogadores e com a estrutura fede-

rativa. 

“A vida é um desafio. Se tenho ou 

não experiência, o melhor é espe-

rarmos para ver”, replicava insis-

tentemente.

Mas ao longo da caminhada Xa-

vier teve alguns desentendimentos 

com a FMF, a ponto de, em forma 

de desabafo, ter exigido melhores 

condições aos jogadores aquando 

da deslocação dos Mambas a Por-

tugal. 

Prontamente, a direcção do or-

ganismo que superitende o nosso 

futebol, na voz do seu presidente, 

tratou de clarificar que não havia 

nenhum problema, porque todos 

estavam focados no mesmo objec-

tivo: ter uma selecção forte. 

Enfim, foi um longo e difícil ca-

minho até se dissipar as dúvidas.

Abel Xavier esteve no centro das atenções

O Estado moçambicano 
desembolsou, no ano 
passado, cerca de 40 
milhões de meticais no 

âmbito dos contratos-programa, 
apoio às selecções nacionais (sua 
participação nas competições in-
ternacionais) e na premiação des-
portiva.

Estes números, segundo Arsénio 

de Castro Sarmento, Director- 

Geral do Fundo de Promoção 

Desportiva (FPD), são de destacar 

e mostram o comprometimento 

do governo em prol do crescimen-

to do desporto no país.

Destes valores, segundo aquele 

dirigente que está há apenas 10 

meses à frente do organismo, a 

premiação aos atletas custou aos 

cofres do Estado cerca de oito 

milhões de meticais, sendo que 

incluiu todos os atletas e dirigen-

tes que estão cobertos pelo regu-

lamento de premiação desportiva 

referente ao ano passado.

Para este ano, o Estado alocou 30 

milhões de meticais e, através do 

FPD, disponibilizou a cerca de 

trinta instituições desportivas para 

a realização dos seus programas.

Sabe-se que o FPD está na van-

guarda de iniciativas viradas para 

Contratos-programa e apoio às selecções nacionais em 2016

Estado gastou 40 
milhões de meticais

a formação, massificação e susten-

tabilidade do desporto, alicerçado 

com o lançamento de uma cam-

panha onde se juntaram o sector 

empresarial, multinacionais e fe-

derações desportivas nacionais. 

Esta iniciativa está a dar os pri-

meiros frutos e tinha como fim úl-

timo apoiar as selecções nacionais, 

evitando que cada uma por si saia 

a pedir apoios. 

Outrossim, apuramos que o FPD 

está a aprofundar os mecanismos 

visando a rentabilização da insti-

tuição, a par com outras iniciati-

vas, como a criação de uma fábrica 

de equipamentos desportivos.

Em relação ao Parque dos Conti-

nuadores, Arsénio Sarmento diz 

que o FPD desenvolveu um con-

ceito de Parceria Público Privada 

(PPP), onde “encontramos a so-

lução para a requalificação do es-

paço, mantendo a pista e criando 

outras valias para a rentabilidade 

em edifícios, com ginásio, serviços 

do desporto, com sedes do FPD e 

do INADE junto com federações 

desportivas nacionais que não têm 

espaço e que funcionam no ENZ”. 

O projecto foi entregue para apre-

ciação e aprovação, para se avançar 

para a sua implementação, num 

futuro não muito distante. 

Visite agora e 
mantenha-te informado,

 (integridade & independência)
https://www.savana.co.mz

O Banco de Mo-
çambique é o novo 
campeão da Liga 
Metical em seniores 

masculinos, na modalida-
de de futebol. A proeza foi 
conseguida após uma vitória 
sobre a equipa da Elite Sport 
por cinco bolas a uma, no 
jogo da 18ª e última jorna-
da da competição, que teve 
lugar no campo do Costa 
do Sol no último fim-de-
-semana.

A equipa do Banco de Mo-

çambique conquistou a prova 

ao somar 34 pontos, fruto de 

No futebol

BM conquista Liga Metical
11 vitórias, um empate e quatro 

derrotas, tendo marcado 43 golos 

e sofrido 18. Na segunda posição 

ficou a Linhas Áreas de Moçam-

bique, com 33 pontos, enquanto a 

Administração Nacional de Estra-

da fechou o pódio, com 30 pontos. 

Na última posição ficou a equipa 

do Aeroportos com 10 pontos.

Em termos de marcadores, o des-

taque vai para o jogador do Banco 

Central, Alfredo Guirrudo, que 

apontou 15 golos, seguido por 

Nicolas do BCI com 10 golos. O 

terceiro lugar foi para Eufrásio 

Sabonete, também do Banco de 

Moçambique, que apontou oito 

golos.

Na modalidade de futsal, em 

femininos, a Vodacom con-

quistou a prova, ao bater o 

Centro de Desenvolvimento 

de Sistemas de Informação e 

Finanças (CEDSIF) por 5-3. 

Clotilde Bernardo foi a estrela 

da partida, ao apontar os cinco 

golos (dois na primeira parte 

e três na segunda parte) que 

deram título àquela operadora 

de telefonia móvel.

Com a derrota, a equipa do 

CEDSIF perdeu a oportuni-

dade de fazer a dobradinha da 

presente edição, depois de ter 

conquistado a Taça Metical 

no penúltimo fim-de-semana.
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O operador de televisão paga 

StarTimes adquiriu direitos 

exclusivos de média para a 

Copa do Mundo das equipas 

do FIFA EAU 2017/ 2018 na 

África Subsaariana.

A Copa do Mundo das equipas 

do FIFA é um campeonato de 

futebol internacional entre as 

equipas campeãs de cada uma 

das seis confederações conti-

nentais, bem como o campeão 

da liga nacional do país anfi-

trião, que em 2017 e 2018 será 

nos Emirados Árabes Unidos.

A StarTimes é a principal ope-

radora de TV digital em África, 

atendendo a mais de 10 mi-

lhões de subscritores através de 

suas plataformas DTT e DTH 

com 480 canais autorizados. A 

30 de Março, a StarTimes rece-

beu direitos de média de trans-

missão da Copa do Mundo da 

FIFA 2018, bem como todos os 

eventos da FIFA 2017-2018.

Vincent Yu, Director de Ope-

rações da StarTimes Media 

Division, disse: “Estamos feli-

zes em oferecer o único torneio 

do clube mundial de forma ex-

clusiva aos nossos subscritores 

na África. Estamos muito en-

tusiasmados porque esta é uma 

oportunidade única para os fãs 

de futebol de ver as melhores 

equipas de cada continente, in-

cluindo o Real Madrid “.

A Copa do Mundo das equipas 

do FIFA, EAU 2017, verá sete 

equipes jogarem oito partidas 

decisivas da quarta-feira, 6 de 

Dezembro até sábado 16 de 

Dezembro nos estádios Zayed 

Sports City, Abu Dhabi e Al 

Ain em Hazza Bin Zayed. To-

dos os jogos serão transmitidos 

ao vivo no canal ST World 

Football.

Cinco das sete equipas já se 

classificaram para a maior 

competição de futebol do clube 

do mundo. Entre os primeiros 

a reservar seu lugar na Copa do 

Mundo de Clubes da FIFA, os 

EAU 2017 foram o campeão 

da CAF, Wydad Casablanca 

de Marrocos, os veteranos da 

Copa do Mundo de Clubes 

Pachuca e a Auckland City da 

Nova Zelândia.

Após o triunfo da UEFA 

Champions League de 3 de Ju-

nho, os detentores da Copa do 

Mundo do Real Madrid terão 

a chance de defender sua coroa 

global e ser a primeira equipa 

a ganhar dois títulos consecu-

tivos, enquanto os campeões 

da AFC e da CONMEBOL 

estarão a bordo no final de No-

vembro.

StarTimes adquire direitos de média exclusivos para 
a Copa do Mundo das equipas da FIFA, EAU 2017/2018

Comunicado de imprensa
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O 
Professor Doutor Hélder 

Martins afirmou ser er-

rado e perigoso difundir 

mensagens de que os jo-

vens que lutaram para libertar o 

país do colonialismo sejam heróis e 

superdotados. Hélder Martins fez 

estes pronunciamentos aquando do 

lançamento, em Maputo, da obra 

intitulada Casa dos Estudantes do 

Império, Subsídios para a História 

do seu período mais decisivo (1955 

a 1961). 

“Eu acho que resgatar a história é 

muito importante porque a gente 

precisa conhecer os factos. Resgatar 

a história mesmo como exercício é 

sempre uma coisa importante. Mas 

eu penso que ao escrever este livro 

não sei se passei a mensagem. Mas 

nós não fomos uma geração de jo-

vens superdotados que fizemos 

sucesso. Não somos uma geração 

de jovens heróis que fizeram tanto 

sucesso ao lutar contra o colonia-

lismo e que acabaram por libertar 

o país. Passar essa mensagem é er-

rado e perigoso. Porque se não os 

jovens de hoje vão dizer o seguinte: 

que não vale a pena fazer algo por-

que nós não somos superdotados. 

Se eles conseguiram é porque eram 

heróis. Isto é muito perigoso. Os 

problemas são diferentes. Os países 

hoje têm independência política. 

Mas há novos problemas. Temos 

o problema da corrupção em todos 

os países. Nós temos aqui o proble-

ma das dívidas ocultas. Há proble-

mas de juventude de Moçambique, 

Cabo Verde, Angola, São Tomé, 

Portugal por resolver. Eles têm de 

perceber se nós tivemos sucessos 

eles também podem ter. Nós não 

somos melhores. Eles são tão bons 

como nós fomos. Essa é a razão por 

que temos de resgatar a história”, 

explica Hélder Martins.

O autor do livro lamenta o facto 

de nas várias celebrações da Casa 

dos Estudantes do Império ter sido 

esquecida a figura do único presi-

dente da comissão administrativa 

ainda vivo. “Infelizmente em várias 

celebrações da Casa dos Estudan-

tes do Império, o Professor Doutor 

Fernando Vaz, autor do prefácio do 

livro, tem sido esquecido. É uma 

personalidade muito importante 

na História da Casa dos Estudan-

tes do Império. É  único presidente 

da comissão ainda vivo.  E isso é 

uma violação da história. Ele di-

“Passar essa mensagem é errado e perigoso”

rigiu a Casa dos estudantes do 

Império no período mais crítico”, 

lamenta.

Nos trabalhos realizados anterior-

mente sobre a Casa dos Estudan-

tes do Império foi tratada de forma 

simples. “Uma das coisas que veri-

fiquei é que em todas as literatu-

ras sobre a Casa dos Estudantes 

do Império há alguns trabalhos de 

investigação, já não falo de repor-

tagens jornalísticas que são muitas. 

Mas na investigação jornalística 

este período é tratado em duas ou 

três linhas. Fernando Vaz dirigiu 

a comissão administrativa durante 

nove meses. Nesse período a casa 

tinha cem sócios. No fim de nove 

meses a casa tinha quinhentos só-

cios. Como podem ver no livro, 

sobre gestão de contas, os mem-

bros da comissão administrativa 

auto criticam-se. Diziam que não 

fizeram tudo que deveriam fazer”, 

frisa.

A União das Cidades Capitais de 

Língua Portuguesa (UCCLA) teve 

um papel preponderante para o 

surgimento do livro. “No processo 

de escrita deste livro tivemos mui-

tas contribuições. Em 2014, 2015 

houve uma série de celebrações 

da UCCLA. Quero prestar uma 

homenagem à UCCLA e ao seu 

Secretário Geral, Victor Ramalho, 

porque a UCCLA reabilitou o 

património histórico da Casa dos 

Estudantes do Império. Doutor 

Victor Ramalho podia marcar o 

seu mandato por outra coisa qual-

quer no âmbito da organização da 

UCCLA. E isso devemos prestar 

homenagem. Essas celebrações ti-

veram, em 2014,  muito sentimen-

talismo, saudosismo, muita poesia. 

Foi quando eu disse para ele que 

iria escrever um livro sobre a his-

tória verdadeira da Casa dos Estu-

dantes do Império. A única coisa 

que encontrei foram os ficheiros 

em que a UCCLA criou infor-

mação electrónica, um trabalho 

extraordinário de digitalização que 

foi extremamente útil para mim. 

Creio que se tivesse ido à Torre do 

Tombo consultar ficha por ficha 

não teria acabado o livro”, conta.

Os factos históricos foram mais 

fortes em relação às memórias. 

“Quando comecei a escrever o livro 

julgava que ia escrever um livro de 

memórias. Mas quando investiguei 

mais uma vez na internet vi que 

havia muito de folclórico e pouco 

sumo factual. Eu acho que a histó-

ria é feita com factos. Depois pode-

mos interpretar os factos. De modo 

que julguei que ia escrever um livro 

de memórias. Tive oportunidade 

de fazer novas buscas na internet. 

De facto deu resultado de oitenta e 

cinco por cento de pesquisa histó-

rica e talvez vinte a vinte cinco por 

cento de memórias. As memórias 

também ajudaram numa coisa. É 

que em alguns aspectos, por causa 

das minhas memórias, soube onde 

ir encontrar algumas informações. 

Havia um boato que corria na 

internet que dizia que quando a 

PIDE foi à Casa dos Estudantes 

do Império levou estes documen-

tos. Esses documentos não apare-

cem. Teoricamente deveriam estar 

na torre do Tombo”, indica.

A PIDE não tinha conhecimento 

nenhum sobre a Casa dos Estu-

dantes do Império. 

“Naquela altura, nós julgávamos 

que a PIDE sabia de tudo. Mas afi-

nal a PIDE não sabia de nada. Eu 

consultei documentos da PIDE e 

cheguei à conclusão de que a PIDE 

não tinha muita informação sobre 

a Casa dos Estudantes do Império. 

De facto a PIDE não sabia quase 

nada e não termos esses documen-

tos que a PIDE confiscou não é 

um grande prejuízo”, esclarece.

A Casa dos Estudantes do Impé-

rio nunca foi a base para a inde-

pendência das colónias. “Em todas 

as análises que se fizeram sobre a 

Casa dos Estudantes do Império 

há sempre uma conclusão genérica 

de que a Casa dos Estudantes do 

Império foi a base do nacionalis-

mo africano. Alguns vão tão longe 

que quase dão a impressão de que 

se não houvesse a Casa dos Estu-

dantes do Império não tinha havi-

do independência. Eu acho que é 

uma conclusão falsa. Mesmo sem 

a Casa dos Estudantes do Império 

haveria independência. A última 

análise que podemos fazer é a in-

fluência que a Casa dos Estudantes 

do Império teve para cada colónia. 

E onde foi mais importante e me-

nos importante”, finaliza. (A.S)

Actualmente temos o problema da corrupção e das dívidas ocultas

O 
Centro Cultural 

Franco-Moçambica-

no acolhe a exposição 

intitulada Paradox 

of Paradise do fotógrafo Nii 

Obodai (Gana) com curadoria 

de Christine Cibert (França). 

“Esta nova exposição explora 

o meu relacionamento com o 

meio ambiente como um espa-

ço vivo e mitológico vinculado 

por histórias orais e históricas. 

Saindo das restrições da lin-

guagem e da literalidade banal 

da visão, ando pela paisagem 

como um reino do oculto. As 

Paradox of Paradise no CCFM
minhas viagens são uma fuga para 

outras realidades do mundo, guia-

das pelas forças do invisível, como 

se eu estivesse acompanhado por 

uma voz. Estas fotografias, do es-

paço que chamamos Moçambique, 

são metáforas visuais que evocam 

o que está além da forma visível. 

Procuram reunir as contradições da 

nossa existência e a reverente bele-

za da natureza”, explica o fotógrafo  

Nii Obodai. 

Francis Nii Obodai é um fotógrafo 

freelancer residente entre Accra, no 

Gana, e Maputo, em Moçambique. 

A sua fotografia estuda aspectos de 

relacionamentos complexos entre a 

cultura urbana e rural, registando 

a realidade dinâmica da nossa es-

piritualidade e do nosso ambiente, 

contando histórias sobre as pessoas 

com quem vai estando em contacto.

Nii Obodai já exibiu o seu traba-

lho no Festival de Addis Abeba 

(Etiópia), no Museu Solomon R. 

Guggenheim (Nova Iorque, EUA), 

nos Encontros de Bamako (Ba-

mako, Mali), na Aliança Francesa 

de Accra (Accra, Gana), no Museu 

Victória e Albert (Londres, Reino 

Unido) e no Museu Moesegaard 

(Aarhus, Dinamarca).

Nii Obodai é membro fun-

dador do “Beyond Collecti-

ve”, tendo também criado o 

“Nuku Studio”, que oferece 

um programa anual de ofi-

cinas voltadas para o desen-

volvimento de habilidades 

fotográficas, além de conhe-

cimento sobre criatividade, 

compreensão visual e comu-

nicação. O “Nuku Studio” 

também oferece residências 

e serviços de suporte para 

gerenciamento de projectos 

fotográficos. 

(A.S)

Comunica-se a todas as instituições públicas e privadas que de-
sapareceram da mediacoop. SA as facturas números 0000251, 
0000258, 0000259, 0000267, 0000278, 0000275, 0000276, 0000288, 
0000292, 000502, 000515, 000527 respectivamente.
Os portadores das mesmas devem apresentar-se à mediacoop. 
SA  sita na Av. Amílcar Cabral n. 1049, Maputo.
A mediacoop. SA declina qualquer responsabilidade pelas 
mesmas.

COMUNICADO Agenda Cultural
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30

“Jogo de Intrigas”
Maputo Waterfront

Todas Sextas, 19h  
Jantar Dancante com Alexandre Mazuze

Todos Sábados, 19h 
 Música com Zé Barata ou Fernando Luís

Chefs Restaurante
Todas Sextas, 19h      Música ao vivo

Centro de C.J. Chissano
De 01 a 10 de Dezembro

Mozambique Faction Week 2017
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SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1248  DE DEZEMBRO DE 2017

A MAGNÍFICA PONTE CHINESA E 100 KILÓME-
TROS DE ALCATIFA ALCATROADA LIGARÃO, 
BREVEMENTE, A CIDADE Á VILA BALNEAR, 
COMO SE DESCONHECE ONDE ESTACIONAR 
NA PACATA LOCALIDADE, O         DEIXA ESTA 
SUGESTÃO...
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Existem pessoas que são conhecidas pelos seus comentários conflituosos. 

Sempre que abrem a boca mostram o seu posicionamento perante va-

riados assuntos. Sempre fomos avisados para evitar entrar em confron-

to de ideias com esse tipo de pessoas porque os seus comentários saem 

da esfera da discursão e entram para outros campos que não são chamados.

Digo isso por causa desta primeira imagem onde o antigo porta-voz do parti-

do da perdiz, António Muchanga, aparece a tecer um comentário sobre algum 

assunto. Nisso, Agostinho Vuma, Presidente da CTA, e Fernando Bismarque, 

deputado do MDM na Assembleia da República, preferem disfarçar com 

um semblante de empolgamento ao que ouvem. O porta-voz do partido dos 

camaradas, Caifadine Manasse, optou por desviar o olhar para a foto. 

Esta situação fez com que algumas personalidades que estavam a contemplar 

a situação fixassem os seus olhares para o que viam. De alguma forma diziam 

aleluia por não estarem metidos na conversa. Ficaram de longe a contemplar. 

Foi o que fez o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso 

Correia, mesmo perante um olhar fixo do antigo Secretário Geral do partido 

dos Camaradas, Eliseu Machava.

Ultimamente somos bombardeados por um programa na televisão da família. 

Mesmo que tenha terminado há bastante tempo procuram a todo o custo fa-

zer destaque daquele programa que está muito longe de se fazer sentir para as 

populações visadas. Por isso o PCA da referida televisão, Daniel David, ficou 

sem palavras para justificar a insistência de mostrar o evento que não espelha 

a realidade da população pacata do nosso país, ao empresário Salimo Abdula. 

Já não há palavras para justificar tamanha teimosia. 

Nesse tipo de circunstância, os gestos servem para substituir as palavras, se es-

sas estiverem em falta. É o que fazem também os outros quando se encontram 

em momentos constrangedores. Mesmo sendo profissional de comunicação, 

as palavras escasseiam. Foi o que aconteceu com o jornalista Seródio Towo. 

Quem aproveitou a oportunidade para bombardear um bocado foi a jornalista 

da televisão pública, Margarida Dominguês.

A coisa chata é nos depararmos com momentos em que uns são zombados. 

Não sabemos o motivo. Alguma coisa deve estar a acontecer ou ocorreu que 

despoletou gargalhadas. Entre os camaradas existem alas. Há os que passam 

a vida a troçar dos outros. Ninguém gosta de estar na pele do causador da 

risada. Aconteceu isso com o vice-Ministro do Trabalho e Segurança Social, 

Oswaldo Peterburgo, quando saía da escolinha do barulho. Talvez foi o que 

estava a contemplar a sua frente. Pelos vistos foi algo aborrecido. Mesmo a 

vice-Ministra da Agricultura e Segurança Alimentar, Luísa Meque, esforça 

para não desatar a sorrir.

Os que estão atrás deles não conseguiram conter a gargalhada. Vejam como 

desfrutam da chocalhada do que estão a assistir a sua frente. Deve ter sido 

algo bastante cómico para quem testemunhou. Muita pena que não podemos 

saber o que sucedeu realmente. Só pelo olhar sério deve ter sido humilhante 

para os visados e motivo para rir para os que viram. Ficamos curiosos para 

saber. Certamente, teremos a oportunidade de saber o que motivou tudo isso. 

Não só pelos olhares.     

 

Causadores de chacota
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Ilec Vilanculos

A Renamo oficializou, 
esta semana, a can-
didatura de Paulo 
Vahanle às eleições 

intercalares no Município de 
Nampula, a ter lugar no próxi-
mo dia 24 de Janeiro de 2018, 
na sequência do impedimento 
permanente por morte do Edil 
daquela autarquia, Mahamudo 
Amurane, assassinado a 4 de 
Outubro por indivíduos ainda 
desconhecidos.

Passavam das 10:00 horas, des-
ta quarta-feira, quando o vogal 

-

-
-

-

-

em 2013.

-

-

tação entregue.

-

Renamo oficializa candidatura 
de Paulo Vahanle

gues, destaque vai para lista de 

de quatro mil assinaturas.

-

do dia 24 de Janeiro, depois 

-

-

-

que manifestaram interesse de 

-

-

-

ainda não tinham apresentado 

-

-

ras terminou esta quinta-feira.

-

-

-

“protegermos melhor o nosso 

-

que garante vitória ao seu par-

tido.

dia 24 de Janeiro e estão orçadas 
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-
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-

-

-

-

rio...

-

-

para o boi dormir...

-

-

-

-

deserto imposta unilateralmente ao mais popular porta-voz 

-

-

Em voz baixa

-

-
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É caso para dizer que se Mo-
çambique não vai a Hei-
neken, a Heineken vai a 
Moçambique. A multina-

cional holandesa Heineken iniciou 
segunda-feira a construção da sua 
fábrica em Moçambique, preven-
do investir 100 milhões de dólares 
para a produção de oito milhões de 
litros de cerveja por ano.

A fábrica da Heineken em Mo-

çambique estará situada em Bo-

bole, distrito de Marracuene, pro-

víncia de Maputo, numa área de 13 

Heineken inicia construção 
de fábrica em Moçambique

hectares, a cerca de 45 quilómetros 

da capital e vai começar a produzir 

no primeiro semestre de 2019.

Em declarações aos jornalistas, à 

margem do lançamento da pri-

meira pedra da infra-estrutura, o 

director-geral da Heineken Mo-

çambique, Nuno Simes, afirmou 

que a fábrica irá usar o mesmo pa-

drão de tecnologia que a marca usa 

em todas as regiões do mundo onde 

está presente.

“Nós utilizamos a mesma tecno-

logia em qualquer fábrica, aqui, a 

Heineken terá a mesma mais alta 

tecnologia ao nível dos padrões da 

Heineken em todo o mundo”, de-

clarou Nuno Simes.

O director-geral da Heineken en-

fatizou que, em Moçambique, a 

empresa vai preparar surpresas ao 

nível da cerveja que será colocada 

no país.

Por seu turno, o director da Hei-

neken para África, Médio Oriente 

e Europa Oriental, Boudewiyjn 

Haarsma, disse que a juventude da 

população moçambicana, a crescen-

te urbanização e o crescimento eco-

nómico justificam a aposta no país.

“Olhamos para Moçambique como 

um país jovem e em crescimento, 

com uma população aberta a no-

vas experiências e novas marcas”, 

frisou.

O estatuto de destino turístico de 

preferência, de que Moçambique 

goza, prosseguiu, também pesou na 

decisão de a Heineken implantar-

-se em Moçambique.

O ministro da Indústria e Comér-

cio moçambicano, Max Tonela, 

afirmou que o investimento será 

mais um contributo para as receitas 

fiscais do Estado moçambicano e 

mais um passo na estratégia de in-

dustrialização do país.

“A implantação deste projecto em 

Moçambique irá contribuir igual-

mente para o alargamento da base 

tributária e a consolidação das ini-

ciativas de promoção da cadeia de 

valor”, afirmou Max Tonela. 

A unidade fabril da Heineken em 

Moçambique irá assegurar a subs-

tituição de importações de um pro-

duto consumido em larga escala, 

contribuindo para poupança de di-

visas e melhoria da balança comer-

cial do país, acrescentou.
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A Incubadora de Negócios 
do Standard Bank aco-
lheu, recentemente, pela 
quarta vez consecutiva em 

2017, o Lioness Lean in Breakfast, 
um evento que tem como objecti-
vo construir uma rede de mulheres 
empreendedoras com vista à par-
tilha de experiências, estabeleci-
mento de parcerias e coordenação 
de esforços para que estas contri-
buam na geração de riqueza e cres-
cimento económico do País. 

O evento, organizado pelo Stan-

dard Bank, em parceria com a Shell 

e a embaixada do Reino dos Países 

Baixos, foi dividido em duas partes, 

sendo uma direccionada a mulhe-

res empresárias já estabelecidas no 

mercado e a segunda a jovens es-

tudantes e aspirantes a empreende-

doras. 

Para além da partilha de experiên-

cias por parte das seis oradoras, no-

meadamente Marta Roff (Maputo 

Relocation Solutions), Patrícia Vas-

co (Amorambique), Tânia Tomé 

(Ecokaya), Nádia Machiana (Nadú 

Care), Mónica Evaristo (Idealize) e 

Maria João (MNJ Eventos e Servi-

Incubadora de Negócios junta mulheres empreendedoras
ços), a presente edição do Lioness 

Lean in Breakfast foi marcada pela 

realização de uma feira, que serviu 

para as empreendedoras exporem 

os seus produtos e serviços. 

Conforme explicou Sasha Vieira, 

responsável pela Incubadora de 

Negócios do Standard Bank, um 

dos propósitos do Lioness Lean in 

Breakfast é “dar visibilidade às mu-

lheres empreendedoras e, por via 

disso, alargar o seu acesso ao mer-

cado, para além de lhes dar a opor-

tunidade de criar redes de negócios 

a nível global”. “O que estamos a 

fazer, como Incubadora de Negó-

cios do Standard Bank, é desempe-

nhar o nosso papel na promoção de 

um crescimento económico inclu-

sivo através do empoderamento da 

mulher. Acreditamos que a aposta 

na mulher tem um impacto po-

sitivo nas comunidades onde elas 

estão inseridas”, acrescentou Sasha 

Vieira.  

Por seu turno, a fundadora da Lio-

nesses of Africa, Melanie Hawken, 

considerou pertinente a organiza-

ção deste tipo de eventos, que, na 

sua opinião, ajudam a inspirar as 

mulheres através de histórias de 

superação e de sucesso. “É impor-

tante trazer mulheres que já con-

quistaram o seu espaço no merca-

do para inspirar as outras”, disse 

Melanie Hawken, que dirige uma 

rede composta por cerca de meio 

milhão de mulheres em 49 países 

do continente africano, a Lionesses 

of Africa. 

A necessidade de ajudar as mu-

lheres a serem ousadas no mundo 

dos negócios é partilhada por Tânia 

Tomé, fundadora da Ecokaya, para 

quem todo o aspirante a empreen-

dedor deve ter em mente que onde 

há uma oportunidade há sempre 

um obstáculo. Por isso, “é necessá-

rio que as mulheres de referência 

partilhem as suas histórias e, sobre-

tudo, os desafios, as etapas e as fór-

mulas que usaram para ultrapassar 

as barreiras. Tudo se consegue com 

a interacção. Acredito que cada um 

de nós tem um potencial dentro de 

si que só pode desabrochar seguin-

do certos princípios e regras”, asse-

verou Tânia Tomé.

A ProConsumers, uma or-
ganização vocacionada à 
protecção e educação do 
consumidor em Moçam-

bique, apresentou nesta quinta-
-feira, em Maputo, os resultados 
do Observatório do Mercado, as-
sim como a sua página Web.

O Observatório do Mercado tem 
por objectivo verificar a afluência 
de produtos fortificados no merca-
do, de modo a tirar ilações sobre os 
principais tipos de pontos de venda 
em que são comercializados, o ní-
vel da demanda destes, assim como 
possíveis constrangimentos.
A página Web é uma plataforma na 
qual a ProConsumers vai abordar 
diversos temas de interesse do con-
sumidor, para a sua vida quotidia-
na, no seu relacionamento com os 
produtores e fornecedores de bens, 
produtos e serviços.
Serão ainda veiculadas na referi-
da página informações sobre as 
discussões técnicas e políticas que 
podem afectar os direitos dos con-

sumidores.

ProConsumers apresenta 
resultados do Observatório

A ProConsumers entende que o 

consumidor quando melhor in-

formado sobre os seus direitos e 

os mesmos salvaguardados na sua 

relação de consumo, ele representa 

um grande potencial para influen-

ciar significativamente na qualida-

de e criação de um bom ambiente 

de negócios das empresas produ-

toras e fornecedoras de produtos, 

bens e serviços no País.

Importa realçar que estas activi-

dades são implementadas com o 

apoio da GAIN e financiadas pela 

USAID e a Fundação Bill and 

Melinda Gates, e visam garantir a 

prossecução do objectivo comum 

de que alimentos nutritivos e segu-

ros alcancem a população moçam-

bicana, assente numa forte capaci-

tação da defesa dos consumidores 

nacionais, dotando-a de capacidade 

para exigir o cumprimento dos di-

reitos dos consumidores às vitami-

nas e minerais, através do acesso a 

alimentos seguros e nutritivos, in-

cluindo os alimentos fortificados, 

adequadamente processados e ro-

tulados.
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Birgit Holm, directora 

Executiva da ADPP, 

organização não gover-

namental moçambicana, 

diz que o projecto Alimentação 

Escolar está a reduzir o núme-

ro de desistência dos alunos nas 

zonas rurais que, por causa da 

falta de condições das famílias, 

fugiam para as cidades onde co-

meçavam a trabalhar muito cedo.

Holm, que falava durante a IV 

Reunião de Balanço Anual sobre 

o projecto, realizado no último 

sábado, no distrito da Manhi-

ça, 80 km a norte da cidade de 

Maputo, afirmou que o projecto 

Alimentação Escolar tem regis-

tado progressos encorajadores 

nas crianças tanto na sala de au-

las, assim como em actividades 

extracurriculares. 

 “A refeição que as crianças rece-

bem na escola tira um pouco da 

carga financeira dos pais e encar-

regados de educação e contribui 

para a maior concentração dos 

alunos.” Acrescentou.

De acordo com Holm, o objecti-

vo do projecto é reduzir, de forma 

sustentável, o impacto negativo 

Projecto de Alimentação Escolar da ADPP reduz 
número de desistências

que os problemas da insegurança 

alimentar e da desnutrição pro-

vocam no sector da educação, 

nomeadamente, o baixo ingresso 

ao ensino e o abandono escolar, o 

absentismo e o insucesso escolar, 

através de uma abordagem holís-

tica que combina as intervenções 

na segurança alimentar, nutrição 

e qualidade do ensino primário. 

Holm diz que as comunidades 

também têm se beneficiado des-

se projecto pois, com o foco na 

saúde da criança, foram construí-

das sistemas de água potável nas 

escolas não só para crianças, mas 

para os professores e comunida-

des vizinhas. 

O projecto de Alimentação Es-

colar faz parte dos programas de 

apoio à educação implementados 

pela ADPP, em parceria com o 

governo moçambicano, através 

do Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano e, 

neste momento, está a ser im-

plementado em quatro distritos 

da província de Maputo, no-

meadamente, Manhiça, Magude, 

Matutuine e Moamba e abrange 

pouco mais de 82.000 alunos de 

270 escolas primárias. 

O projecto é financiado pelo 

Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos da América 

(USDA), através da Planet Aid 

como recipiente, operacionaliza-

do no âmbito do programa Na-

cional de Alimentação Escolar 

PRONAE. 
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O Relatório da População 
Mundial de 2017, lança-
do semana passada pelo 
Fundo das Nações Unidas 

para População (UNEFPA), revela 
que 70% das mulheres em Moçam-
bique tem menos oportunidades 
de concluir o ensino secundário 
comparativamente aos homens, o 
que tem como resultado uma taxa 
de analfabetismo duas vezes maior 
que dos homens. 
Este cenário de desigualdade, se-

UNEFPA aponta desigualdades de género como 
impedimento para o crescimento económico

gundo o relatório, constitui um dos 

principais impedimentos ao cres-

cimento do país, pois as mulheres 

que são a grande maioria da popu-

lação, devido à falta de formação, 

não participam da força do traba-

lho para o desenvolvimento econó-

mico.  

O relatório diz também que as 

desigualdades em saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos, embora re-

cebam atenção limitada, tem impli-

cações que atingem os indivíduos, 

até toda a nação.

Geralmente, uma mulher pobre 

da zona rural, que não pode deci-

dir sobre a gravidez provavelmente 

não terá acesso à educação e, assim, 

continuará presa à pobreza e margi-

nalização, daí que o relatório reco-

menda o combate a diversas formas 

de desigualdades, inclusive na saú-

de sexual e reprodutiva, pois consi-

dera que pode trazer benefícios im-

portantes, para o desenvolvimento 

da saúde e do capital humano, além 

da erradicação da pobreza. 

De acordo com a representante 

do UNEFPA em Moçambique, 

Andrea Woynar, o país tem tido 

muitos progressos, principalmente 

em relação às políticas e estraté-

gias contra as desigualdades. O que 

falta é o reforço da implementa-

ção dessas políticas, estratégias e 

acções, principalmente em relação 

aos casamentos prematuros, gravi-

dez precoce e acesso aos cuidados 

de saúde. 

O Relatório da População Mundial 

é produzido anualmente e este ano, 

segundo Andrea Woyner, uma vez 

que o mandato do UNEFPA é em 

saúde reprodutivo, o documento 

deu um enfoque especial à saúde 

sexual e reprodutiva e às diferenças 

que existem em termos de saúde, 

em termos de rendimentos e o im-

pacto que reduzir essas diferenças 

pode ter em termos económicos, de 

igualdade de género e em termos 

de desenvolvimento sustentável. 

ActionAid Moçambique, 
organização internacio-
nal não-governamental 
anti-pobreza,  lançou, 

na última terça-feira, o Conselho 
Consultivo Portucel (CCP) cujo 
objectivo é partilhar os resulta-
dos e desafios sobre o projecto 
florestal da empresa Portucel 
Moçambique, empresa moçam-
bicana responsável pela instala-
ção do maior projecto florestal 
integrado de produção de pasta 
de papel e energia do país.

O CCP constitui o modelo úni-

co em Moçambique e junta cinco 

organizações da sociedade civil 

(a Plataforma da Sociedade Ci-

vil Moçambicana para Protecção 

Social, ADPP, Pressão Nacional 

de Direitos Humanos, ORAM e 

a Associação ActionAid, que é o 

presidente do órgão); o Governo 

(Ministério da Terra, Ambiente e 

ActionAid lança Conselho Consultivo Portucel
Desenvolvimento Rural) e Sector 

Privado (Portucel Moçambique).  

Com o CCP espera-se produzir 

recomendações sobre a partici-

pação das comunidades locais 

no projecto, a prestação social da 

empresa para o desenvolvimento 

das comunidades, promoção de 

melhores hábitos culturais, pro-

tecção dos direitos humanos e das 

comunidades locais, e melhores 

práticas ambientais; 

Outro resultado esperado com o 

lançamento do CCP são evidên-

cias e recomendações para uma 

maior reflexão nos âmbitos da 

gestão das parcerias tripartidas 

(Comunidades-Governo-Sector 

Privado) e legislativos (possíveis 

lacunas) para desenvolvimento 

sustentável. Também se preten-

de ver desenvolvido e promovido 

um modelo de monitoria e acon-

selhamento replicável a outros 

sectores, projectos e actividades 

similares. 

A empresa  Portucel Moçambi-

que foi criada em 2009 e o gover-

no concedeu DUAT de 356.000 

hectares com a finalidade de flo-

restamento de 2/3 da mesma para 

a produção de pasta de papel e 

energia. Com o funcionamento 

da empresa, várias organizações 

da sociedade civil sugeriram a 

criação de uma plataforma (o 

CCP) a fim de monitorar e acon-

selhar a empresa e o governo so-

bre o impacto das operações da 

empresa nas esferas sociais, cultu-

rais, ambientais e dos direitos hu-

manos sobre as comunidades das 

áreas abrangidas pelo projecto. 

O músico e compositor 
Zimbabueano, Oliver 
Mtukudzi, lançou, re-
centemente, a nova mú-

sica intitulada “Holiday”,  que 
pretende apoiar  a luta contra a 
pandemia do HIV- SIDA.

“Holiday” nasce no contexto de 

uma parceria entre a companhia 

aérea Fastjet (low-cost), que ac-

tualmente opera nas rotas do-

mésticas, e organização RED, 

fundada em 2006, vocacionada 

no combate ao HIV-SIDA. A 

faixa musical combina música de 

dança moderna, com uma base de 

riffs e batidas de guitarra tradi-

cional. 

No âmbito da parceria, Mtuku-

dzi, também conhecido por 

“Tuku”, apoiará a RED ao doar 

100% do produto das vendas da 

trilha para apoiar o trabalho do 

Fundo Global, que tem de forma 

Oliver Mtukudzi na 
luta contra o HIV-SIDA

activa apoiado o combate do HIV 

em África.
“Holiday” estará disponível em 
frequências curtas locais, como 
toque de espera do celular (tokni-
ce) em Moçambique, África Sul, 
Zimbabué, Zâmbia, bem como, 
no iTunes e outras plataformas 
digitais.
Falando no acto do lançamento 
da iniciativa, Mtukudzi avançou 
que só com um “esforço global, 
contínuo e concertado é que se 
pode prevenir e combater de for-
ma eficaz este mal. 
Por seu turno, o presidente exe-
cutivo da Fastjet, Nico Bezuide-
nhout, disse que a parceria com 
a RED e Oliver Mtukudzi, para 
o projecto “Holiday”, visa con-
tribuir para uma geração livre do 
HIV-SIDA. Bezuidenhout avan-
çou que é chegado o momento 
de todos os actores da sociedade 
unirem-se e apostarem em acções 
tendentes à erradicação deste mal. 


