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Mahamudo Amurane é a nossa figura 2017
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Mahamudo Amurane en-
frentava as opções que 
tomava e interrompia 
como a busca de um 

sonho de “servidor público”, mas 
dizia-se consciente de que outros 
as encaravam como ingratidão. 

Nasceu muçulmano, sendo filho de 

um sheik, em Nampula, mas deixou 

esta igreja, abraçou os evangelistas 

da Assembleia de Deus e acabou 

por morrer católico, a 04 de Ou-

tubro, dia em que o país comemo-

rava 25 anos após a assinatura dos 

acordos de Roma entre o Governo/

Frelimo e a Renamo, o movimento 

guerrilheiro que lutava para im-

plantar a democracia multipartidá-

ria no país.

Começou por ter fortes ligações à 

Frelimo, por via da irmã, Adelaide 

Amurane, actual ministra na Pre-

sidência para os Assuntos da Casa 

Civil, mas foi eleito a edil de Nam-

pula pelo Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM), terceiro 

maior partido moçambicano, com 

17 deputados na Assembleia da Re-

pública.

Publicamente, já tinha anunciado 

que se iria candidatar a mais um 

mandato à presidência do municí-

pio de Nampula nas autárquicas de 

2018, mas sem o apoio do MDM, 

consumando mais um dos vários 

“divórcios” que foi fazendo ao longo 

do seu trajecto de vida.

Morreu sem esclarecer se a recan-

didatura seria como independente 

ou por via de um novo partido ou 

filiação numa formação já existente.

Os amigos que fez e o interesse que 

despertou no Brasil, onde se for-

mou em contabilidade, administra-

ção e finanças, fizeram com que a 

sua decisão de voltar a uma África 

mais complicada não fosse com-

preendida.

“Moçambique precisa mais de mim 

do que o Brasil”, declarava.

Nunca seria fácil o acolhimento na 

terra natal. Soçobrou várias vezes 

para conseguir colocação em Mo-

çambique.

Mais tarde, inicia a série de ligações 

profissionais sempre interrompi-

das à procura de um lugar ao sol, 

incluindo prestações como conse-

lheiro de projectos financiados por 

agências internacionais.

“As minhas capacidades chama-

vam-me para outros desafios”, ano-

tou.

Entre a docência universitária e 

consultorias no centro e norte do 

país, abriu a Farmácia Amurane 

em Nampula, iniciando-se nas li-

des empresariais, ainda que negasse 

querer ser rico.

“Só queria servir”, afirmava. É o es-

pírito de serviço público que o leva 

a filiar-se ao MDM e a concorrer 

por este partido a presidente de 

Nampula, nas eleições autárquicas 

de 2013, sendo proclamado vence-

dor e empossado em 2014.

Luta contra a corrupção
Muitos munícipes de Nampula 

consideram que com Mahamudo 
Amurane a edil, a cidade mostrou, 
em quatro anos, um nível de evo-
lução que nunca tinha conhecido 
em 40 anos de Frelimo, partido no 
poder.
O comércio, o ordenamento urba-
no, o saneamento e a administração 
financeira registaram um salto que 
tornou Mahamudo Amurane no 
“filho mais querido” dos munícipes 
de Nampula.
A avaliar pelas suas declarações pú-
blicas e diatribes que endereçava à 
direcção do MDM, parece não ter 
compreendido o catecismo da polí-
tica africana.
Parece ter negado assumir que a 
Administração Pública, quer a di-
recta, quer a indirecta, “maxime” a 
municipal, é “a galinha dos ovos de 
ouro” do partido que está a gover-
nar. 
Acusava a liderança da sua forma-
ção política de o pressionar para 
desviar recursos do município para 
actividades partidárias.
Mahamudo Amurane entregou 
pessoalmente ao Ministério Públi-
co uma lista e alegadas provas de 
envolvimento em actos de corrup-
ção de vereadores do MDM em 
Nampula.
No auge das desavenças com o par-
tido, descreveu o líder do MDM, 
Daviz Simango, como “ditador”.
Com a “guerra” declarada, a di-
recção do partido contra-atacou, 
acusando Amurane de corrupto e 
de possuir casa em Portugal, onde 
supostamente se hospedavam os fi-
lhos para poderem estudar naquele 

país europeu.
“Sou íntegro, não tiro nem um cen-
tavo do município, a casa em Por-
tugal estou a arrendar, não é crime 
mandar filhos para o estrangeiro”, 
afirmou, numa conferência de im-
prensa, que Mahamudo Amurane 
convocou para se defender.
E foi mais longe ainda: “tenho um 
prédio que construi de raiz, tenho 
recursos para mandar os meus filhos 
estudarem na Suíça”.
A partir daí, a relação com o MDM 
foi-se degradando sem retorno, com 
os membros do partido a repetirem 
em tudo quanto fosse canto que o 
edil era “ingrato”. Vozes de dentro 
do MDM retribuíam acusações 
sobre dinheiros que teria pedido à 
direcção partidária.
Numa retórica fortemente desafia-
dora, Mahamudo Amurane dizia 
que continuaria a fazer política com 
rigor, sem vergar a campanhas de 
difamação, para “destruir todos os 
ladrões”.
A 04 de Outubro, calou-se o “ser-
vidor público”, visto como “ingrato” 
por alguns círculos fundamentalis-
tas do MDM e não só.
“Todos podiam ter interesse na 
morte de Mahamudo Amurane”, 
considera um analista da praça. 
Menos os munícipes comprome-
tidos com o desenvolvimento de 
Nampula, dizemos nós.
Uma das razões para a unanimida-
de de interesses na sua morte é que 
Amurane podia ser o líder de um 
partido nortenho de forte implan-
tação macua a maior etnia do país 

num momento em que este grupo 

é hostilizado no topo na hierarquia 

da Frelimo.

Mahamudo Amurane é a nossa Figura 2017

Um “servidor” que morreu com o rótulo de “ingrato”

Uma conversa telefóni-
ca entre o Presidente 
da República, Filipe 
Nyusi, e o líder da Re-

namo, Afonso Dhlakama, na 
noite do dia 26 de Dezembro 
de 2016, foi suficiente para no 
dia seguinte se declarar uma 
trégua por uma semana, de 
modo que os moçambicanos 
que não tiveram a oportunida-
de de passar as festas com suas 
famílias pudessem transitar 
com aqueles que lhes são mais 
queridos.

Foi dessa ligação, supostamente, 

para desejar “boas festas”, que 

os caminhos para o alcance da 

paz tomaram um novo rumo, 

pois, dias depois, nova trégua 

seria anunciada, desta vez, para 

um período de 60 dias, algo que 

aconteceu por duas vezes, antes 

do anúncio, em Maio, da trégua 

por um período indeterminado.

Estava encontrado, desta ma-

Menção Honrosa

Nyusi e Dhlakama: Os parceiros da paz
de forma secreta, à Gorongosa, 

para um frente-a-frente com 

Afonso Dhlakama, um encon-

tro considerado importante e 

preponderante para o desanu-

viamento de tensões entre as 

partes.

Apesar das incertezas em rela-

ção ao futuro destas conversas 

telefónicas, tendo em conta 

a lentidão nas negociações, o 

facto é que as mesmas não só 

permitiram o “calar das armas”, 

como também trouxeram uma 

estabilidade política, reflectida 

nos discursos dos deputados na 

Assembleia da República.

Reconhecemos que esta não é a 

paz que queremos e muito me-

nos os moldes de negociação es-

peramos, entretanto, saudamos 

os esforços feitos pelos dois lí-

deres, porém, lembramos que os 

assuntos de interesse nacional 

devem envolver todas as forças 

vivas da sociedade.

Mahamudo Amurane

neira, o novo método para o alcance 

da paz, depois do fracasso das ne-

gociações entre as delegações do 

governo e da Renamo, mediadas 

por observadores internacionais, in-

cluindo o “obreiro” da primeira paz 

moçambicana, Mário Raffaelli.

Neste processo, as duas partes com-

prometeram-se a cumprir o acordo 

e, à margem da trégua militar, Nyu-

si e Dhlakama criaram dois grupos 

diferentes compostos por especia-

listas para tratar dos “assuntos mili-

tares” e da descentralização, exigida 

pelo maior partido da oposição em 

Moçambique.

Embora os dois dossiers ainda este-

jam em banho-maria, há menos de 

dois anos das eleições gerais, o facto 

é que desde Dezembro de 2016 que 

não se regista confrontos, no cen-

tro do país, e muito menos colunas 

militares, ao longo das estradas na-

cionais número um e número sete, 

outrora palcos das operações.

Para confirmar os “bons momen-

tos”, o PR deslocou-se, em Agosto, 
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Sua bravura pela defesa do 
ambiente fez dele o rosto 
da causa em Moçambique. 
Não se deixa levar pelas 

dificuldades e até mesmo incom-
preensões. Pelo contrário, transpõe 
barreiras e ergue, pelo país adentro, 
a bandeira da conservação ambien-
tal. Esse é Carlos Serra [simples-
mente, e não Júnior, como muitos, 
mas erradamente, o denominam], o 
ambientalista e jurista de formação 
que, incansavelmente, nos alerta a 
pensarmos no ambiente.

Como ele próprio confessa, trata-

-se duma paixão enraizada na sua 

infância.

Autor do livro “Da Problemática 

Ambiental à Mudança: Rumo a um 

Mundo Melhor”, lançado em 2012, 

Serra viria a iniciar, em 2015, a cam-

panha que despertou consciências 

sobre a necessidade da protecção 

ambiental. Com a “Operação Caco”, 

como é conhecida a campanha, Serra 

tem mostrado ao país e ao mundo, 

através de acções de limpeza nas 

praias [mas não só], que a poluição é 

um grande problema que precisa de 

ser travado por todos.

É seu o apelo segundo o qual “cada 

um deve fazer a sua parte” e “comece 

não sujando”.

Mesmo em meio a incompreensões 

em relação a uma causa que, para os 

menos avisados, é contraditória à ur-

gência do desenvolvimento do país, 

o ambientalista, cujo lema é “Lixo no 

chão, não” ou “vidro na praia, não”, 

tem calcorreado o país, lés a lés, 

em jornadas de limpeza, nas praias, 

nas vias públicas entre outros locais 

onde a acção humana tem resultado 

numa grave poluição ambiental.

Movido por uma força extraordi-

nária de quem tão cedo percebeu 

a gravidade do problema, em Mo-

çambique, como aliás comprovam as 

campanhas de limpeza que têm sal-

dado em quantidades, simplesmente, 

assustadoras de lixo, principalmente, 

ao longo da costa, o ambientalista 

nunca vergou perante uma causa 

que, aos olhos dos seus detracto-

res, não é mais do que um pseudo-

-assunto, ou seja, uma “fabricação de 

ricos” e que só diz respeito à elite.

Mas a quem quer ouvi-lo, Serra tem 

dito, em voz alta, que o país não irá 

desenvolver sem um ambiente equi-

librado. É dele a metáfora de que o 

lixo não pode ser visto apenas como 

lixo, procurando demonstrar que o 

lixo é também um problema de saú-

de pública, mas também que pode 

ser matéria-prima para a produção 

de objectos úteis e decorativos e até 

para a construção de casas.

Aliás, como resultado da recicla-

gem de lixo que vem recolhendo nas 

praias do país, expôs, em Julho deste 

ano, na Fundação Fernando Leite 

Couto, em Maputo, 23 obras de arte, 

que incluíam tampas de garrafas 

plásticas e demais objectos.

Na exposição denominada “Nós, os 

Oceanos e o Plástico”, Serra optou, 

dentre tanto material encontrado 

nas campanhas de limpeza, em exi-

bir apenas o plástico e justificou a 

escolha por ser o plástico o de mais 

nocivo que há para o meio ambiente, 

dada a sua composição química.

las moçambicanas irão beneficiar de 

programas de educação ambiental.

O projecto é de três anos e visa 

consciencializar os menores sobre a 

importância da protecção do meio 

ambiente.

“É, na verdade, um programa de 

educação e consciencialização am-

biental em estabelecimentos escola-

res do sistema nacional de educação”, 

explicou, na ocasião, o director-geral 

da Ntumbuluku, organização coor-

denadora do projecto.

“Educar os menores sobre a edu-

cação ambiental é, ao mesmo tem-

po, garantir que haja maior atenção 

para a própria saúde das crianças”, 

precisou o ambientalista para quem 

acções de educação ambiental nas 

escolas são relevantes porque abran-

gem as crianças, que poderão crescer 

cientes da importância de um meio 

ambiente bem cuidado.

É por estas e outras razões que atri-

buímos menção honrosa a Carlos 

Serra, esse combatente que, num 

país onde temas como paz e dívidas 

ocultas dominam o debate, ofuscan-

do outras problemáticas, tem dado 

suas energias na causa ambiental, 

dizendo ao país que há um problema 

sério que se não for atacado agora, 

amanhã será demasiado tarde.

Afinal, para além de ser uma questão 

de saúde pública e de estética, prote-

ger o ambiente é também uma ques-

tão de justiça para com as gerações 

vindouras. Cabe a nós decidir como 

queremos ser lembrados pelos nos-

sos filhos e netos: como aqueles que 

preservaram o ambiente e as suas 

maravilhas ou então os responsáveis 

pela sua destruição, sinistra, diga-se. 

Até pode parecer de loucos que al-

guém abandone salas climatizadas 

para ir nadar no lixo, ou que haja 

dividendos imprescindíveis ao meio, 

mas há mérito na luta que Carlos 

Serra trava: é o futuro do país e de 

todos que está em causa.

Quando em finais de Janei-
ro do presente ano, Ma-
ria Rita Freitas mandou 
encerrar o emblemático 

Café Continental nada indicava 
que estava a iniciar uma “revolu-
ção” na Inspeçcão Nacional das 
Actividades Económicas (INAE).

O Continental era reincidente e 
já tinha recebido, por várias vezes, 
ordens de encerramento. 
Estávamos habituados a uma 
INAE em sonolência durante o 
ano todo, que só despertava nas 
vésperas da quadra festiva, para 
verificar os prazos de validade 
dos produtos e fixação dos preços, 
dando de seguida o famoso “brie-
fing” de balanço, para desaparecer 
depois.   
Salvo uma vez apenas, quando a 
anterior direcção visitou as cozi-
nhas de algumas casas de pasto da 

capital, numa rusga nocturna, pa-

rando tudo por aí. 

Rita Freitas vestiu o “fato-macaco”, 

não se deixou intimidar e muito me-

nos esconder-se. Encabeçando algu-

mas operações, tirou a INAE da letar-

gia em que estava mergulhada. 

Com uma nova dinâmica, a INAE 

passou a trabalhar todos os dias úteis 

da semana, inspecionando unidades 

económicas em todo o país. 

Os resultados não tardaram. De forma 

surpreendente, eram divulgados des-

pachos de encerramento e aplicação 

de multas a restaurantes de renome, 

como Cristal, Grelhados Tropical, 

Water Front, entre outros, devido à 

higiene deficitária e, em algumas oca-

siões, escandalosa. Até aqui, o alarme 

havia soado para a classe média, que 

frequentadora daqueles locais. 

As inspeções prosseguiram, já com os 

canos virados para as padarias, onde 

um cenário de imundície total na for-

ma como o pão era confeccionado e 

conservado foi revelado, numa altura 

em que os panificadores ameaçavam 

agravar o preço de pão.  

Esta triste situação levou a direcção 

da INAE a reunir-se com a Associa-

ção Moçambicana dos Panificadores 

(AMOPÃO), para explicar que não 

estava a exigir infra-estruturas moder-

nas nas padarias, mas sim o cum-

primento de medidas de higiene. 

Os matadouros foram outros lo-

cais visitados, tendo sido detecta-

das situações que constituíam um 

atentado à saúde pública. 

Hoje, as coisas estão a ganhar novo 

rumo ao nível das capitais provin-

ciais, alguns agentes comerciais 

já se preocupam em melhorar as 

condições de higiene nos estabele-

cimentos, procuram prover unifor-

me aos trabalhadores, bem como 

minimizar a mistura de produtos 

alimentares com os de higiene. 

Até os famosos “escondidinhos” 

não escaparam à lupa da INAE. 

E porque nunca faltam desafios 

para quem trabalha, a INAE de-

verá encontrar a melhor forma 

de inspeccionar os mercados (em 

parceria com os municípios), pois, 

estes, desde há muito, constituem 

grandes focos de imundície e aten-

tado à saúde pública.  

“Tampa é o que mais encontramos 

na recolha de lixo que temos vindo 

a fazer nas praias. É, sem dúvida, 

um elemento dominante e nocivo ao 

meio ambiente. Por essa razão apro-

veitei-o para este trabalho”, explicou, 

na altura.

Ao terceiro ano, a “Operação Caco”, 

que se confunde com o seu precur-

sor, tornou-se numa obra de referên-

cia obrigatória que, pelo país inteiro, 

arrasta milhares de pessoas, desde 

governantes, sociedade civil, estu-

dantes, corpo diplomático, homens 

e mulheres, crianças jovens e velhos. 

E foi assim que, em 2017, a “Ope-

ração” resultou em milhares de sacos 

de lixo, desde as salinas do Língamo, 

na Matola, passando pela praia da 

Costa do Sol, em Maputo, incluindo 

a praia Super Marés, pelas praias do 

Estoril e Macuti, na cidade da Bei-

ra, pela Avenida dos Trabalhadores, 

na cidade de Chimoio, província de 

Manica, pelo mercado Kwachena, 

em Tete, até à Praia Fernão Velo-

so, em Nacala Porto e ao Hospital 

Central Nampula, na província com 

o mesmo nome, entre vários outros 

locais.

Ainda este ano, Serra voltou a ser 

aquele activista ambiental igual a si 

mesmo, posicionando-se como a voz 

que nos alerta sobre os perigos da 

não protecção do ambiente, como a 

redução e até mesmo o desapareci-

mento dos recursos marinhos.

Crimes ambientais

Com um indisfarçável sentimento 

de frustração devido aos vários cri-

mes ambientais cometidos todos os 

dias no país, até por autoridades que 

deviam zelar pela sua protecção, não 

perde oportunidade de mostrar o seu 

descontentamento com esse estado 

de coisas, contra todos os riscos.

Foi o que fez, recentemente, em 

Bazaruto, onde manifestou preo-

cupação pela falta de esforços de 

conservação daquele emblemático 

arquipélago situado na província 

meridional de Inhambane.

“As mudanças climáticas e o resulta-

do negativo das actividades humanas 

estão a causar danos ambientais na 

região. O arquipélago do Bazaruto 

sofre de erosão do rio e o excesso de 

resíduos levou ao desaparecimento 

de espécies marinhas que são o foco 

da atracção turística […] Se a ins-

pecção não está à altura do desafio, 

corremos o risco de perder alguns 

desses recursos que são uma atrac-

ção fantástica para a indústria do 

turismo…. Devemos entender o que 

está acontecendo com a espécie de-

vido ao aumento da quantidade de 

plástico e outros resíduos no oceano, 

mas também em áreas próximas ao 

reassentamento humano, devido ao 

impacto dos tipos de poluição” disse, 

citado pela DW.

Sempre à busca de formas de cons-

truir um país amigo do ambiente, 

entendeu que é preciso torcer-se o 

pepino de pequeno.

Foi assim que, ao cair do pano de 

2017, assinou, através da Ntum-

buluku, uma organização virada à 

conservação da natureza de que é 

director geral, um memorando de 

entendimento com as Cervejas de 

Moçambique (CDM), à luz do qual 

mais de 36 mil crianças de 12 esco-

Menção honrosa 2017

Carlos Serra: a voz do ambiente

Menção honrosa

“Punho” de Freitas melhora higiene
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A solução ideal que seja para férias ou para uma viagem de negócio.  O am-
biente é extremamente confortável e cuidados ate nos mínimos pormenores. 
Com uma localização privilegiada, é um excelente ponto de partida. O The 
Matola Hote
O Hotel tem também uma posição ideal para percorrer a região, visitando as 
Cascatas da Namaacha, e países vizinhos como Suazilândia e África de Sul. 

e acolhedor o The Matola Hote -
coração e posições variadas, e  5 suítes de alto padrão distribuídas nas seguin-
tes categorias: 4 suítes VIP’S 1 suíte presidencial. O The Matola Hotel oferece 

de forma a proporcionar o máximo conforto num ambiente elegante e actual

+258 84 3116 573
info@thematolahotel.co.mz
www.thematolahotel.co.mz

No leque das suas es-

colhas, a redacção do 

SAVANA elegeu, por 

humanidade, o Parla-

mento Juvenil (PJ) e o Instituto 

de Estudos Sociais e Económi-

cos (IESE) como as instituições 

cívicas que mais se destacaram 

pela positiva no ano de 2017. 

O PJ bem como o IESE evi-

denciaram-se pelo seu papel in-

terventivo na construção duma 

cidadania activa e na luta pela 

defesa dos direitos fundamen-

tais dos cidadãos moçambica-

nos.

Ao longo de 2017 foi visível o 

engajamento destas duas orga-

nizações na transformação dos 

moçambicanos de habitantes 

para cidadãos.

Ao nível de governação interna, 

duas agremiações também são o 

exemplo no capítulo referente 

à rotatividade das lideranças e 

promoção da democracia.

Enquanto as outras organiza-

ções da Sociedade Civil, a rota-

tividade do poder é um mito e 

as mudanças resultam das lutas 

internas que muitas vezes desa-

guam nos tribunais, no IESE 

bem como no PJ as mudanças 

são tranquilas.

Em 10 anos da existência, o 

IESE conta com quatro di-

rectores executivos mormen-

te: Luís de Brito, Nuno Castel 

Branco, Sérgio Chichava e Sal-

vador Forquilha. 

Por seu turno, no PJ, Salomão 

Muchanga, renunciou, volun-

tariamente, ao cargo de presi-

dente da organização e, dentro 

de dias, o Parlamento Juvenil 

vai iniciar o processo eleitoral 

que culminará com a eleição do 

novo responsável.

IESE: O pensar dife-
rente que resultou em 
intimidações   
O IESE é uma organização 

moçambicana independente e 

sem fins lucrativos, que realiza 

e promove investigação cientí-

fica interdisciplinar sobre pro-

blemáticas do desenvolvimento 

social e económico em Moçam-

bique e na África Austral.

A organização tem-se destaca-

do no exercício da promoção da 

cidadania através da criação de 

espaços de disseminação, de-

bate e reflexão sobre questões 

relevantes da investigação eco-

nómica, social e política do país.

O IESE procura, por via de de-

bates académicos, reflectir sobre 

o  desenvolvimento da socieda-

de, particularmente no que se 

refere a políticas públicas. 

O engajamento da organiza-

IESE e PJ: as instituições do ano      
ros da cidade de Maputo para 

mostrar a perigosidade do ál-

cool e das drogas nos jovens.

Sob o tema: ”o impacto do ál-

cool e drogas nos Jovens” este 

projecto resultou da preocupa-

ção da agremiação em relação 

ao consumo excessivo de álcool 

e drogas por parte de jovens 

tendo em conta o seu impacto. 

O mesma visa reflectir sobre os 

possíveis caminhos para mu-

dança. 

Para não fugir a regra, o PJ es-

calou todos os distritos do país 

onde ouviu os jovens sobre suas 

prioridades e produziu um Ma-

nifesto Político da Juventude 

para as eleições autárquicas de 

2018 e gerais de 2019 que de-

verá ser entregue aos principais 

partidos políticos moçambica-

nos, a fim dessas forças ter nos 

seus programas a juventude 

como prioridade.

ção na construção duma cida-

dania activa capaz de conhecer 

e exigir seus direitos perante 

os servidores públicos fez com 

que os investigadores da orga-

nização fossem acusados de ser 

“anti-patriotas”, “apóstolos da 

desgraça”, com ameaças e inti-

midação à mistura visando não 

só desacreditar o trabalho do 

Instituto como também silen-

ciar as suas vozes.

Contudo, mesmo debaixo das 

perseguições e intimidações, o 

Instituto continua forte e em 

ascendência contribuindo no 

desenvolvimento do país através 

de debate de ideias. 

PJ: a voz dos excluídos  
O Parlamento Juvenil é uma 
plataforma analítica e aparti-
dária, mais abrangente do mo-
vimento juvenil, orientada para 
a reflexão e participação dos jo-
vens na implementação dos seus 
direitos e responsabilidades, as-
sim como na apresentação das 
suas preocupações e prioridades 
aos órgãos de tomada de deci-
são; um viveiro para as futuras 
lideranças do país.
O PJ foi fundado a 10 de De-
zembro de 2008 e é constituído 
por mais de 300 mil jovens em 
representação das 11 províncias 
do país.
Este movimento tem-se des-
tacado pelo seu engajamento 
na construção duma juventude 
dialogante e capaz de advogar e 
monitorar os processos políti-
cos e sociais, de forma tolerante, 
inovadora, neutral e corajosa, 
em prol da inclusão, boa gover-
nação e desenvolvimento sus-
tentável.
No ano de 2017, esta organiza-
ção destacou pela organização 
de debates, auscultações públi-
cas, acções de formação, pesqui-
sas, educação cívica, advocacia, 
monitoria, lobby e emissão de 
posições para transformar os 
determinantes sócio-políticos, 
na perspectiva da Juventude, 
que incidam no fortalecimento 
da democratização da socieda-
de.

O projecto: Um Sábado, Um 

Bairro, vasculhou todos os bair-

Salvador Forquilha Salomão Muchanga
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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

Um total de 13 corpos, 
que se supõe que sejam 
de nacionalidade somali, 
que terão entrado ilegal-

mente no país, foram encontra-

dos abandonados numa mata de 

Bencanta, na vila de Inhaminga, 

sede de distrito de Cheringoma 

(Sofala), a 200 metros de um 

posto policial já em estado avan-
çado de decomposição. 

Mas outras fontes não afastam a 
possibilidade de serem membros 
da oposição, sobretudo, da Re-
namo, abatidos pelos esquadrões 
de morte que operam no centro 
do país. Aliás, o líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, acaba de de-
nunciar a reactivação dos esqua-
drões de morte na região. 
Segundo apurou o SAVANA, 
os corpos foram descobertos no 
domingo, 24, por populares que 
comunicaram as autoridades e a 
perícia, que inclui a saúde, Servi-
ço de investigação Criminal e a 
Procuradoria Geral da República 
demorou três dias para se deslo-
car ao local, onde fez trabalhos de 
recolha de amostras e dados nesta 
terça, 26.
Depois dos trabalhos da perícia, 
os corpos foram sepultados no lo-
cal devido ao seu avançado estado 
de degradação e a procuradoria 
provincial de Sofala já instaurou 
um processo.
O nosso jornal também apurou 
que os cidadãos podem ter mor-
rido num contentor fechado, 
quando eram transportados de 
Nampula para Beira, a capital de 
Sofala, 200 quilómetros a sul de 
Cheringoma.
Depois de passar o controlo de 
Caia, limite entre Zambézia e 
Sofala, o camião terá desviado 
da EN1 para uma estrada terra 
batida que permite a ligação até 
Dondo, para evitar os controlos 
mais cerrados de Nhamapadza 
(Gorongosa) e no cruzamento de 
Inchope.
No percurso deste troço, com 
fome e desidratado, e já abati-
dos com viagens de barcos que 
ligam Somália à baia de Pemba, 
em Cabo Delegado, geralmente a 
porta de entrada de Somalis em 
Moçambique, terão alguns perdi-
do a vida.
A Polícia de Sofala confirmou 
sem detalhes a existência dos 13 
corpos e assegura que estão em 

curso trabalhos investigativos. A 

procuradoria provincial de Sofala 

prometeu pronunciar-se oportu-

namente, quando as investigações 

e as autopsias forem concluídas.

No entanto, na entrevista ao 

SAVANA esta semana, Afon-

so Dhlakama, líder da Renamo, 

denunciou a reactivação dos es-

quadrões da morte, com surgi-

mento de novos casos de raptos e 

assassinatos e corpos encontrados 

ao abandono em várias zonas das 

províncias de Manica e Sofala, 

três dos quais encontrados numa 

zona não distante onde foram 

descobertos os 13 corpos.

Populares relataram, segundo 

Dhlakama, que seguiram rastos 

de viaturas e botas militares numa 

mata para descobrir os corpos 

abandonados, a 10 quilómetros 

do quartel estatal em Nhamitan-

ga (Cheringoma).

Descobertos 13 corpos abandonados nas 
matas de Cheringoma
Por André Catueira, em Manica
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Cada vez que o julgamen-
to do “caso Valentina” 
caminha para o seu fim, 
a situação incriminató-

ria de Zófimo Muiuane, princi-
pal e único indiciado no assas-
sinato de Valentina Guebuza, 
na noite de 14 de Dezembro de 
2016, parece estar cada vez mais 
complicada.

No interrogatório do réu, reali-
zado no passado dia 18 de De-
zembro, Zófimo Muiuane disse 
que era inocente e os dois tiros 
que perfuraram o corpo da finada 
tinham sido disparados pela pró-
pria vítima. 
Contudo, a esmagadora maio-
ria dos declarantes do proces-
so aponta o réu como principal 
responsável pelos disparos que 
vitimaram a filha do então pre-
sidente da República, Armando 
Guebuza.        
Nesta quarta-feira, a juíza da 
causa, Flávia Mondlane, ouviu os 
peritos do Laboratório da Cri-
minalística dos Serviços de In-
vestigação Criminal (SERNIC), 
dos quais dois ligados à biologia 
criminal e três ligados à balística 
criminal.
Trata-se das equipas responsáveis 
pela perícia, inspecção e reconsti-
tuição dos factos.
José Guardajé, técnico de crimi-
nalística no SERNIC, contou à 
juíza que fez parte da equipa da 
brigada operativa destacada para 
o local do crime. 
Questionado pela juíza se era 
possível a vítima desprender o 
cole (pasta que segura a arma 
no corpo) da arma na cintura do 
réu, retirá-la, abrir o dispositivo 
de segurança e depois disparar 
contra si, o perito referiu que 
essa hipótese é possível, porém, 
anormal. Tudo depende da força. 
“Se a vítima tinha uma robustez 
física e com força suficiente para 
dominar o réu, podemos dizer 
que é possível, mas caso contrário 
é impossível porque a outra parte 
não ficaria indiferente”.
José Guardajé diz que a pasta da 
arma possui um dispositivo de 
segurança que não abre de forma 
leviana. 
No relatório da autópsia consta 
que a vítima sofreu dois tiros. É 
possível a vítima ter auto dispa-
rado?...questionou a juíza.
Guardajé respondeu que numa 
acção de suicídio é possível. Po-
rém, o que é difícil é alguém 
disparar-se dois tiros porque o 
primeiro é suficiente para imo-
bilizá-lo e impedir que aperte 
novamente o gatilho para o se-
gundo.
Flávia Mondlane pediu ao perito 
para falar do caso em concreto, 
visto que o declarante fez parte 
da perícia, ao que o agente ex-
plicou: “meritíssima, no caso em 
concreto, é difícil responder com 
clareza porque a nossa equipa 

não encontrou o corpo no local 
dos factos, mas sim no Instituto 
de Coração (ICOR). Depois de 
quatro horas é que nos desloca-
mos à residência do casal”.
Conta o técnico da criminalística 
que, após a abertura do auto de 
notícia, na segunda Esquadra, o 
réu e a equipa de peritos deslo-
caram-se à residência do casal, 
mas as portas estavam trancadas. 
Questionaram ao réu se tinha 
chaves da casa ao que respondeu 
negativamente.
Como não tinha ordens para 
arrombar, a equipa do SERNIC 
voltou à esquadra de onde depois 
partiu para o ICOR, onde teve 
acesso ao corpo da vítima para a 
primeira perícia.

Quarto arrumado
Sublinhou que uma vez desblo-
queada a situação de acesso à re-
sidência do casal, a equipa voltou 
à casa, passavam cerca de quatro 
horas. No interior do quarto do 
casal encontraram sinais de con-
fusão antes dos disparos, mas que 
alguém tentou arrumar as coisas.
Guardajé disse que no quarto fo-
ram encontradas marcas de san-
gue na alcatifa e na parede, o que 
levou os peritos a presumirem 
que antes da queda final, a vítima 
tentou apoiar-se na parede.
O que te fez pensar que houve 
tendências de arrumar o quar-
to? Pergunta a juíza.    
Encontrámos um invólucro entre 
duas almofadas numa situação 
em que, em condições normais, 
não estaria naquele local. 
“O invólucro é um revestimento 
que cobre ou reveste o projéctil 
(bala). Logo que a bala sai da 
arma a tendência é de se desfazer 
da mesma e cair. Não tem força 
suficiente para cair naquele lo-
cal”, disse.
O perito disse que na residência 
do casal foi encontrado um invó-
lucro apenas, não se encontrou 
balas. Sublinhou também que 

não estava em condições de con-
firmar se a vítima foi atingida por 
dois ou mais tiros porque o corpo 
apresentava algumas discordân-
cias. Na parte traseira tinha dois 
orifícios de saída de balas e o 
mesmo não se podia verificar na 
parte frontal. 
Disse também que a face da víti-
ma apresentava várias escoriações 
o que faz presumir que tenha ha-
vido sinais de violência antes dos 
disparos.
O perito referiu que não foram 
recolhidas impressões digitais do 
réu e muito menos da vítima.
Moniz Macuiane, perito da ba-
lística forense, foi outro especia-
lista ouvido pela juíza do caso. 
Dirigindo-se ao Tribunal, Ma-
cuiane referiu que entrou no pro-

cesso duas semanas após o crime, 
altura em que foi convidado para 
inspeccionar o local do tiroteio 
bem como fazer a reconstituição 
do crime.
Sublinhou que, no local, encon-
trou um projectil alojado na par-
te superior da mesa de cabeceira 
direita.
Depois determinou as linhas de 
trajectórias dos dois pontos da 
confusão entre o espelho atingi-
do por um dos disparos e a mesa 
de cabeceira onde foi encontra-
da a bala. Daí, fez-se os cálculos 
e concluiu-se que um dos tiros 
foi disparado a uma distância de 
aproximadamente três metros.
O especialista da balística refe-
riu que o projéctil encontrado na 
residência do casal é duma arma 

do tipo pistola de marca Bietro-
-Beretta, calibre 7.65 milímetros. 
Por sinal, é o tipo de arma que o 
réu tinha em seu poder.
Moniz Macuiane também des-
construiu a tese de que a vítima 
disparou contra si mesma. 
Disse que na hora em que se ve-
rificou o tiroteio, a vítima tinha 
arma na sua bolsa. Trata-se de 
uma pistola de marca Browning 
calibre 6.35 milímetros.
Para os peritos, o normal era a 
vítima tirar a pistola da sua bolsa 
e atirar e não procurar arrancar a 
do réu que era de difícil acesso.
“A vítima tinha em seu poder 
uma arma de fogo, pelo que é 
inconcebível que tenha preferi-
do desarmar o réu, arrancá-lo e 
disparar-se. Ademais, a vítima 
estava por detrás do réu” disse. 
Sublinhou que no local dos fac-
tos foram encontrados vestígios 
que davam a entender que foram 
disparadas duas munições. 
Também foram encontrados dois 
carregadores cada um deles com 
capacidade de 12 balas, mas que 
na altura um dos carregadores 
tinha 10 munições e o outro 11.
Alinhou na tese de Guardajé e 
referiu que uma vez atingida pelo 
primeiro tiro, a vítima não estaria 
em condições de apertar o gati-
lho e continuar a atirar, porque a 
regra indica que a tendência é de 
soltar a arma e depois sofrer.
Sobre o facto dos presentes nos 
momentos dos factos, mormente: 
a ajudante de campo e a empre-
gada não terem ouvido o som dos 
tiros, o perito disse que pelas ca-
racterísticas do imóvel era possí-
vel não se aperceberem.

Peritos da balística desmentem tese de auto disparo 

Pena máxima cada vez mais próxima de Zófimo 
Por Raul Senda

A 
má conservação de vestígios, sobretudo a 

roupa da vítima no momento do tiroteio, 

impediu que o departamento da Biologia 

Criminal do SERNIC realizasse exames 

de sangue para apurar se, de facto, o sague encon-

trado no local do crime era de Valentina Guebuza 

ou não.
Diogo Munguambe, perito da Biologia Criminal 
no SERNIC, contou à juíza do “caso Valentina” 
que não foi possível realizar exames de sangue na 
roupa da vítima porque a mesma foi mal conser-
vada.
Sublinhou que o seu departamento recebeu o ma-
terial num plástico, uma semana depois do crime e 
em condições impróprias.
“A forma como o material foi conservado dificul-
tou a realização de exames. Nessa impossibilidade, 
recomendámos aos solicitantes para que procuras-
sem laboratórios mais evoluídos e solicitar exames 
de DNA”. 
Antes de receber peritos da criminalística, o Tri-
bunal ouviu, no passado dia 22 de Dezembro, a 
equipa da Medicina Legal que apresentou resul-
tados dos exames feitos no corpo da vítima após o 
baleamento que resultou na sua morte. 

A medicina legal revelou que a vítima foi atingida 
com dois tiros: o primeiro entrou pela mama direi-
ta, penetrou um centímetro a baixo e foi parar no 
abdômen. Durante a trajectória, a bala atingiu o 
fígado. O segundo tiro atingiu a costela, atravessou 
o estômago e fez o órgão explodir, o que culminou 
com a sua morte.
A equipa frisou que a vítima tinha lesões mortais, 
de tal forma que não conseguiria disparar dois tiros 
contra si mesma.
Também verificou que os tiros não foram à quei-
ma-roupa, ou seja, o cano da arma não esteve em 
contacto com a pele da vítima nem estava encos-
tada. No entanto, não encontrou elementos sufi-
cientes para aferir a que distância os tiros foram 
disparados.
Avança a peritagem da medicina legal que no cor-
po da vítima foram encontradas lesões que levaram 
a perícia a concluir que houve disputa de forças 
entre as partes. 
Nesta quinta-feira, o Tribunal ouviu os agentes da 
Polícia afectos à segunda esquadra e responsáveis 
pela abertura de auto de notícia, bem como pelas 
primeiras diligências, mas que não trouxeram mui-
tas novidades para o processo. 

Má conservação de roupa impede 
realização de exames de sangue
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Prosperidade significa semear um futuro 
mais rico, colhendo mais frutos para as 
nossas crianças.

O BNI faz Moçambique mais próspero. Este é um Banco 

diferente de todos os outros. 100% moçambicano, 
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Moçambique.
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O líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, acusou a 
“lentidão irritante” do 
Governo para a falha do 

“parto” este ano do acordo sobre a 
descentralização e reconheceu que 
o pacote da desmilitarização, “co-
zinhado” por um general filipino e 
um oficial sueco, “precisa de pas-
sos” do Governo para o consenso. 
Avisou ainda para que não o cha-
mem de belicista, se a estratégia 
de lentidão for mantida nos novos 
prazos para os acordos.

Dhlakama falava numa entrevista 

exclusiva ao SAVANA, a partir da 

Gorongosa, tendo avaliado o ano 

político prestes a findar de não mau, 

o Estado da Nação de péssimo e 

perspectivado 2018 como ano de 

avanços. Contudo, manifestou-se 

irritado com a estratégia de lentidão 

do governo, no atraso nas respostas 

das trocas de correspondências du-

rante as negociações, que chegavam 

a demorar 90 dias, o que para ele 

retarda a paz efectiva.

Acompanhe a entrevista que trans-

crevemos na íntegra.

Politicamente como avalia o ano 
2017?
Politicamente, o ano de 2017 foi 

mais ao menos, embora não tenha-

mos alcançado aquilo que estava 

perspectivado. Havia perspectivas 

de que até Dezembro tudo seria 

finalizado, quer o pacote de descen-

tralização, que teria entrado na As-

sembleia da República, quer a ques-

tão do enquadramento dos nossos 

comandos nas forças armadas, mas 

isso não se conseguiu, porque ha-

via lentidão, por parte do Governo 

moçambicano. Às vezes ficamos um 

mês, dois meses, noventa dias sem 

resposta, à espera.

Mas avançou-se também. Não fica-

mos no zero, porque na questão da 

descentralização da administração 

do Estado, posso dizer, com toda a 

certeza, que avançamos muito, acre-

dito que dentro de dias, mesmo em 

Janeiro, o documento vai entrar na 

Assembleia da República, embora 

não tenhamos conseguido meter 

em Dezembro. Aquilo que eram as 

grandes diferenças, entre a Renamo 

e o Governo, puxamos e minimiza-

mos, já há um pouco de consenso, 

porque a Frelimo pela primeira 

vez aceitou, categoricamente, que 

seja quais forem as dificuldades, 

em 2019, teremos governadores 

provinciais eleitos. Isto é positivo e 

marcou o ano 2017.

Já há um dossier de aproximação. 

Tenho estado a negociar com o Pre-

sidente (Filipe) Nyusi, acredito que 

o documento vai entrar em Janeiro 

e será discutido e aprovado em con-

senso na Assembleia da República, 

em Março de próximo ano. É isso 

que para mim marcou a componen-

te política. 

O assunto da desmilitarização, esse, 

está mais lento ainda. Falta um 

acordo, de definirmos os números e 

assinarmos, eu e o Presidente Nyu-

“Depois não me chamem de belicista”
Dhlakama garante que acordo sai em Março, mas avisa:

si, e depois a comissão dos assuntos 

militares começar a implementar o 

enquadramento dos nossos, aqueles 

que devem ser promovidos, vão ser 

promovidos e nomeados e coloca-

dos no lugar de chefia. Esse acordo 

ainda não existiu, mas o governo 

aceita o princípio de que é preciso 

enquadrar, porque como sabe nós 

contratámos alguns peritos. Há um 

general filipino e um outro oficial 

suíço que desenharam um docu-

mento que foi proposto que não fu-

giu muito daquilo que foi proposto 

pela Renamo. Só faltam as assinatu-

ras para dar ordem à comissão para 

começar a enquadrar em termos 

práticos. É isto que está atrasado, 

mas é isto que o Governo já não 

pode fugir internacionalmente, por-

que sabe-se que é por aí, podemos 

encontrar a paz, podemos encontrar 

um exército técnico-profissional, 

não partidário como agora. Resu-

mindo, não foi um ano mau.

Mais ainda, a trégua que, unilateral-

mente, dei em 27 de Dezembro de 

2016 completa um ano com a paz 

sem disparos entre as duas partes, 

mas uma paz que foi dada por mim 

unilateralmente. Dei como expe-

riência e colou.

Embora a sociedade civil tenha fi-

cado decepcionada, porque prome-

tíamos que até final de Dezembro, 

iriamos dar o desfecho de todos es-

ses pontos, adiantou-se muito.

O encontro falhado na Gorongosa 
tinha algo concreto?
Não. Absolutamente não havia coi-

sas concretas. Era mais para acertar 

uns pontos e finalizar o texto (sobre 

descentralização) que irá entrar na 

Assembleia da República, que eu já 

o tinha. O presidente também. Mas 

era uma das formas para nos encon-

trarmos e nos encorajarmos, não era 

100 por cento necessário.

Falhou, porque falhou, por questões 

organizacionais, como se referiu no 

comunicado da Presidência, foi isso 

mesmo, porque as pessoas que esta-

vam a coordenar as datas e os luga-

res de encontro falharam.

Por isso o Presidente da Repúbli-

ca chegou a viajar de Maputo para 

Beira, da Beira a Chimoio, e de 

Chimoio a Chitengo (no Parque 

Nacional da Gorongosa) e eu estava 

à espera dele no mesmo lugar que 

nos tínhamos encontrado a 6 de 

Agosto passado.

Ele não apareceu e acabamos por 

falar ao telefone. Como eu disse 

não era necessariamente importan-

te que houvesse um encontro, talvez 

podia representar o aperto de mão, 

porque o dossier já estava fechado e 

já havia consensos naquilo que de-

veríamos verificar, é o tal texto a me 

referi, que vai entrar na Assembleia 

da República. 

O que faltava nesta altura era a 

modalidade de como o governo 

será eleito, porque o Governo mo-

çambicano defendia a tese de que 

o governador deveria ser eleito pela 

Assembleia Provincial por voto se-

creto, e nós defendíamos que devia 

ser por voto directo, à semelhança 

do que acontece com o Presidente 

da República e os presidentes das 

autarquias.

O Governo batia com o pé no 

modelo de eleição por voto secre-

to na Assembleia Provincial, e nós 

rejeitamos isso, mas eu como líder, 

eu disse que estrategicamente está 

bem, nós vamos retirar, se não have-

ria um impasse. Estragaríamos todo 

o projecto por uma coisa de nada, 

então nós recuamos, dissemos está 

bem, pode não ser pelo voto directo 

a eleger o governador, mas não ire-

mos permitir que seja a Assembleia 

Provincial.

Então, a Frelimo perguntou o que 

propõe o presidente Dhlakama e eu 

propus três opções. O partido que 

tiver maioria numa província, esse 

partido nomeia o governador, atra-

vés do homem que é a cabeça de 

lista, como primeira opção da lista 

passada na Assembleia Provincial. 

O cabeça de lista pode ser um go-

vernador.

Como segunda opção, dissemos 

que qualquer elemento desse par-

tido, cujo nome conste na lista, já 

que passa na Assembleia pode ser 

o governador. Como terceira e úl-

tima opção, propusemos que qual-

quer partido que tenha ganho na 

província, desde que tenha o seu 

membro inscrito no caderno eleito-

ral que tenha votado nestas eleições, 

e o nome constar num dos cadernos 

eleitorais desta província, pode ser 

designado governador. 

Portanto, foram três opções e entre-

gamos ao governo. O governo está 

a analisar para escolher uma das 

opções, para dizer que a eleição di-

recta que queríamos, a Frelimo não 

aceitou, para eleição na Assembleia 

Provincial, por voto secreto, nós re-

jeitamos, mas eu tive a iniciativa de 

propor essas três opções, e a Frelimo 

dizia que uma delas podia ser, não 

havia problemas.

Circularam informações de que 
o desencontro da Gorongosa 
deveu-se também a questões de 
segurança. Quando é que notou a 
insegurança?
Não, não. Não houve desconfianças 

de segurança. Já sabe eu poderia 

confirmar, não houve isto. Aqui-

lo que eu disse é que o problema 

foi com os organizadores, aqueles 

que fazem o elo de ligação entre 

Dhlakama e Nyusi, alguma coi-

sa falhou. Porque quando saiu de 

Maputo, o Presidente Nyusi tinha 

certeza que se ia encontrar comigo 

em Chitengo, faz parte também da 

Gorongosa, enquanto eu estava à 

espera dele no lugar onde nos en-

contramos a 6 de Agosto deste ano. 

Por isso deduzimos como falta de 

organização, não se tratou de ques-

tões de segurança concretamente.

Então o encontro falhado era para 
fotografia?
Como venho repetindo, era mais 

para o aperto da mão, era mais 

para o fecho do ano, porque não 

tinha nada específico a discutirmos. 

Aquilo que estava nos textos já era 

do consumo dos dois líderes. Que-

ríamos apenas fechar o ano e dizer 

que as relações entre os dois líderes 

estavam a andar bem, como forma 

também de encorajar a sociedade 

civil. Por isso, ao falhar, o encontro 

não prejudicou absolutamente em 

nada no contexto das negociações.

Estado da Nação é péssimo
O PR apresentou o Estado da Na-
ção há dias. Disse que o Estado 
da Nação é desafiante, mas enco-
rajador. Que leitura fez das suas 
palavras?
Eu rejeitei tudo. Esse discurso não 

tem nada de concreto. O Estado 

na Nação é péssimo. Estou a dizer 

e volto a dizer que é péssimo, as 

pessoas não sabem onde estamos 

a ir, embora com perspectiva desta 

paz unilateral que eu declarei, que 

calou as armas, mas isto não signifi-

ca paz com democracia, com justiça 

e com segurança própria. A trégua 

foi um milagre e funcionou, mas o 

Estado da Nação como ele dizia é 

encorajador, não é, porque a corrup-

ção continua, a pobreza continua, 

as pessoas morrem como ratos nos 

hospitais do Estado, não há serin-

gas, não há medicamentos, não há 

dietas para os doentes. O HIV/

SIDA, malária, tuberculose conti-

nuam a matar as pessoas como se 

não tivéssemos o Estado. E veja que 

nas secretarias provinciais, nas ad-

ministrações públicas, nos governa-

dores de cada província, Tete, Zam-

bézia e tudo, se você chegar nos 

gabinetes não há papel e nem tôner 

para imprimir documentos. Isso 

significa que o país está de rastos e 

a desconfiança com a sociedade civil 

piorou, virou-se as costas entre o es-

tado moçambicano e as pessoas que 

há anos fechavam os olhos, diziam 

que a Frelimo está bem é normal, 

agora não, há guerra declarada mes-

mo. Um camponês qualquer, que 

tem um hectare para semear toma-

te, sabe que tudo está a andar mal, 

porque a Frelimo não tem boas po-

líticas. Então, eu descrevo isso como 

um Estado péssimo de todos os ou-

tros, quando um Presidente no fim 

do ano vai discursar na Assembleia. 

E não só as pessoas esperavam pelo 

menos que ele chegasse para enco-

rajar, que dissesse olha eu trouxe 

para aqui na Assembleia, nesta casa 

do povo, é aqui onde as coisas são 

legisladas, o tal fulano, tal fulano, tal 

fulano, vão ser condenados, vão ser 

responsabilizados porque cada um 

roubou 60 milhões, o outro roubou 

150 milhões, aquelas dívidas ocul-

tas.

Mas ele foi à Assembleia para fa-

zer propaganda política, para enga-

nar deputados velhos que parecem 

crianças, e dizer olha eu vou dar 

todo o meu apoio para a Procura-

doria da República, para continuar 

no processo da descoberta, o esfor-

ço para investigar os culpados. Esse 

discurso já está ultrapassado. Todos 

sabem que Nyusi, mesmo tendo boa 

vontade, não terá capacidade políti-

ca e como ser humano para desfa-

zer aquela Frelimo que tem donos. 

Ele não é capaz de dizer, porque os 

nomes citados são nomes com peso, 

de pessoas que mandam, que são os 

donos da Frelimo. O Nyusi não tem, 

desculpa eu falo com ele a vontade, 

acredito às vezes no coração dele 

(risos), mas aquilo que ele pensa 

não pode fazer. Portanto, o Estado 

da Nação é péssimo, as pessoas nem 

sabem cada dia, por exemplo agora 

continuam os raptos e sequestros.

Já começam aqui em Manica e So-

fala a serem apanhados corpos das 

pessoas desconhecidas mortas, sig-

nifica que o Estado moçambicano, 

o Estado da Frelimo ou do partido 

Frelimo, está a reactivar os esqua-

drões de morte.

Antes de ontem aqui em Inhamin-

ga, em Nhamitanga, aqui no distri-

to de Cheringoma, a uns 10 quiló-

metros do quartel de Nhamitanga, 

foram vistos rastos de botas milita-

res, pegadas de carros e três corpos 

foram apanhados.

E na semana passada, aqui em 

Nhamapadza, perto da Gorongo-

sa, entre Marínguè e Gorongosa, 

também foram descobertos três 

corpos. Há duas semanas, naquela 

zona de muda serração, também 

foram apanhados dois corpos. Ora, 

isto é aquilo que tínhamos no ano 

passado, significa que contradições 

entre a Frelimo e tudo, portanto, os 

esquadrões da morte que se querem 

vingar entre eles já começam a ac-

tuar. Portanto, resumindo, o Estado 

Por André Catueira, em Manica

“Quero tranquilizar o povo moçambicano que, apesar de tudo, continuarei a 
negociar, seguir e ouvir os conselhos da população”
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da Nação é péssimo, péssimo mes-

mo, não dou nem 10 por cento (na 

escala de 100 por cento).

O que lhe deixa preocupado nas 
negociações?
Sei que na questão dos governado-

res já não há recuos, o governo com-

prometeu-se. Chegou o momento 
próprio, todo o mundo já sabe, que 
teremos governadores eleitos pela 
primeira vez, o que vai dinamizar 
a democracia e a unidade nacional, 
a reconciliação nacional e o desen-
volvimento económico, com o con-
texto das forças armadas porque há 
demasiada lentidão.
Por exemplo, as pessoas gostariam 
de ver os nossos homens a serem 
acantonados nas bases e serem se-
lecionados alguns para a Polícia, 
segundo as referências do dossier 
militar, que alguns quadros milita-
res da Renamo, que hoje estão nas 
bases serão seleccionados para os 
ramos do ministério do Interior, 
além do enquadramento daqueles 
nossos que já estão nas FADM, 
nossos que foram marginalizados, 
que devem ser enquadrados.
As pessoas dizem, Dhlakama se isso 
falhar como é que é? Eu não gosta-
ria de ser chamado, acusado de ser 
belicista.
O que vai acontecer, enquanto não 
existir o enquadramento nas for-
ças armadas em termos dos nossos 
comandos para estar nos lugares 
de chefia, para evitarmos aquelas 
emboscadas, porque aquelas em-
boscadas de 12 de Setembro e 25 
de Setembro de 2015 aconteceram 
porque os lugares de chefia nas for-
ças armadas, os nossos não estavam 
lá, os da Frelimo planificavam sozi-
nhos e faziam aqueles baleamentos 
e toda aquela perseguição, até me 
atacar de dia mesmo.
Agora nós queremos que tenhamos 
os nossos homens no exército, assim 
como foi desenhado em Roma, não 
é uma coisa de hoje, já vem há 25 
anos, infelizmente, o governo que-
ria que o acordo terminasse. 
Então, não pode haver paz enquan-
to o dossier que pós termo à guerra 
de 16 anos não está a ser cumpri-
do. É preciso o cumprimento para 
que haja uma solução efectiva para 
o futuro.
O que eu posso dizer é que na parte 
de defesa e segurança, se a Frelimo 
continuar a não dar passos, eu não 
terei outra alternativa se não man-
ter aqueles militares e seguranças, 
que estão connosco do Rovuma ao 
Maputo, para assegurar o povo, para 
assegurar a Renamo, para criar o 
equilíbrio, e a Frelimo não abusar e 
não assassinar, não só a mim, as po-
pulações consideradas como mem-
bros da Renamo, porque de facto é 
preciso que tenhamos um exército 
como estado, como uma institui-
ção do Estado. O exército que nós 
temos agora pertence à Frelimo 
e assassina, faz e desfaz contra a 
Renamo, contra as populações, por 
isso exijo o enquadramento e todo o 
mundo percebe isso, uma exigência 
legitima, que já vem no dossier de 
Roma. Agora, o que posso chamar 
atenção é se a Frelimo não marcar 
passo, tentar fazer demorar ou rejei-

tar, eu não irei incomodar o Nyusi, 

tenho os nossos guardas no Niassa, 

Cabo Delegado, Inhambane, Sofa-

la, Manica, Tete, Zambézia, Nam-

pula e essas pessoas irão mantendo.

Porque a Frelimo pensa que nós 

podemos levar as armas e entregar 

a Frelimo, não temos que entregar.

Temos de entregar armas a uma 

instituição do Estado, que nos irá 

garantir a nossa segurança também, 

como parte deste povo.

Não somos belicistas
Mas continua comprometido com 
a paz?
Continuo a cem por cento. Olha, eu 

não tenho outra estratégia, e nem 

preciso de ouvir pessoas, arranjar 

armas a disparar, matar pessoas e 

sequestrar pessoas, a minha ida-

de, 64 anos, que lutei desde 1977 

até hoje, já vão quarenta e tal anos. 

Portanto, não tenho outra estratégia 

se não comprometer-me pela paz, 

porque é com a paz que irá valori-

zar Moçambique, é com a paz que 

será assegurado que os moçambica-

nos possam andar e ter liberdade, de 

circular dentro do país. É com a paz 

que iremos convencer os investido-

res para investirem em Moçambi-

que. Também é com a paz que po-

demos ter uma democracia efectiva 

em Moçambique, é com a paz que o 

povo moçambicano poder ter a sua 

dignidade.

É um compromisso que tenho com 

a paz, é grande responsabilidade, 

porque se eu falhar seria uma decep-

ção ao povo moçambicano, porque 

todo o mundo, os jovens, os moçam-

bicanos, os meus familiares, jorna-

listas, empresários e intelectuais, 

sabem que Dhlakama está na serra, 

a busca da paz efectiva, por isso não 

tenho outra alternativa, se não me 

comprometer com a paz, embora 

reconheça que não é fácil conquistar 

uma paz efectiva com os nossos ir-

mãos da Frelimo, por causa da cul-

tura deles, mas penso que a própria 

Frelimo está a entender que os dias 

são outros.

Face a tudo isto, qual é a mensa-
gem que transmite ao povo?
Quero tranquilizar o povo mo-

çambicano que, apesar de tudo, eu 

continuarei a negociar, em nome da 

Renamo, e seguir e ouvir os conse-

lhos da população, porque o mais 

importante é a paz, eleições livres e 

transparentes, credíveis para evitar 

problemas, como aquilo que tem 

acontecido desde 1994. A Rena-

mo a ganhar eleições, a Renamo a 

ganhar eleições, e nunca tivemos 

oportunidade de tomar posse, e a 

Frelimo alegado que está a ganhar, 

quando está a roubar, é isso que tem 

de terminar, porque não podemos 

falar da paz efectiva quando esta-

mos a provocar o outro partido.

Nós não queremos, não somos be-

licistas, mas também não podemos 

ficar de mãos cruzadas, quando al-

guém planifica para nos aniquilar, 

temos o direito à vida e à defesa.
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Com a edição que o estima-
do leitor tem em mãos, 
colocamos ponto final a 
2017. Juntos estaremos na 

próxima semana, quando o calen-

dário já estiver a contar dias e meses 

de 2018. 

O ano prestes a findar foi caracte-

rizado pela crise económica e fi-

nanceira, cujos riscos de prevalência 

continuam altos, de acordo com os 

alertas do Banco de Moçambique. 

No meio de tantas dificuldades, com 

maior expressão para o aumento do 

custo de vida, o silêncio das armas 

conquistado via tréguas foi a única 

consolação para os moçambicanos. 

Com a cessação dos confrontos mi-

litares entre as Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) e o braço armado 

da Renamo, vidas humanas foram 

poupadas e foi restabelecida a liga-

ção sul – centro e norte do país, o 

que contribuiu para o relançamento 

da actividade económica nas zonas 

mais atingidas pelo conflito.    

O ano de 2017 começou com as ar-

mas em posição de “descanso”, em 

virtude do entendimento, via tele-

fónica, alcançado a 27 de Dezem-

bro de 2016, entre o Presidente da 

República, Filipe Nyusi, e o líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama.

O entendimento a que os dois líde-

res chegaram permitiu a concessão 

de uma trégua de uma semana, que 

durou até 04 de Janeiro, dando aos 

moçambicanos festas de transição 

de ano em paz. 

Mais um diálogo telefónico entre 

Maputo e Gorongosa levou o líder 

da Renamo a anunciar a prorroga-

ção do cessar-fogo, de uma semana 

para 60 dias, como forma de “criar 

um ambiente favorável, para assegu-

rar o arranque do diálogo em Ma-

puto”. 

Em Março, o cessar-fogo foi nova-

mente dilatado por mais 60 dias até 

Maio e depois por tempo indeter-

minado, o que faz com que até hoje 

as armas continuem no silêncio.  

Paralelamente às tréguas, o governo 

e a Renamo constituíram, em Fe-

vereiro, um novo grupo de trabalho 

especializado para estudar as ma-

térias relativas à descentralização e 

assuntos militares.

A nova equipa é composta unica-

mente por moçambicanos, pondo 

de lado a mediação estrangeira, o 

que não deixava, “a priori”, o líder 

da Renamo confortável. 

Defendia Dhlakama que era pre-

ciso ter uma espécie de “árbitro” 

para equilibrar as discussões. Di-

ferentemente do antigo modelo, as 

reuniões deste grupo decorrem à 

porta-fechada e sem a imprensa por 

perto. 

Para o grupo especializado sobre 

assuntos de descentralização, Fi-

lipe Nyusi indicou Albano Macie 

e Eduardo Chiziane, enquanto 

Dhlakama apontou Saimone Ma-

cuiane e Maria Joaquina. 

Nas questões militares, a Renamo 

designou André Magibire e Leovi-

gildo Buanancasso, tendo o executi-

vo apostado em Armando Pangue-

ne e Ismael Mangueira.

Em Março,  na sequência das rei-

vindicações do líder da Renamo, o 

chefe de Estado anunciou a criação 

de um grupo de contacto, cuja mis-

são era de prestar assistência finan-

ceira e técnica. Não é permitido ao 

grupo acompanhar directamente as 

reuniões. 

O grupo de contacto é composto 

por sete personalidades: os embai-

xadores da Federação Suíça, com a 

presidência da equipa, dos Estados 

Unidos da América, co-presidente, 

República Popular da China e Rei-

no da Noruega e os alto-comissários 

da República do Botswana, Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 

do Norte, bem como o chefe da 

Missão da União Europeia em Mo-

çambique. 

A saída das tropas governamentais 

de 26 posições militares à volta da 

serra da Gorongosa causou um 

grande burburinho entre os dois ex-

-beligerantes. 

Numa primeira fase, as partes ha-

viam acordado que os efectivos 

militares deveriam desocupar as 

posições até 30 de Junho, tendo o 

movimento nesse sentido começado 

a verificar-se depois das ordens do 

Comandante em Chefe das Forças 

de Defesa e Segurança, aquando das 

celebrações dos 42 anos de indepen-

dência. 

Enquanto a Renamo falava de 26 

posições, o governo falava de oito, 

referindo que estas é que surgiram 

no âmbito da guerra, sendo que ou-

tras já existiam antes da eclosão do 

conflito.

Um grupo de jornalistas foi con-

vidado pelo Ministério da Defesa 

para, em Julho, certificar-se, ´in 

loco` da desocupação das bases, que 

na verdade, foi deslocação das tro-

pas de uma base para outra. 

Como corolário do diálogo telefó-

nico, a 06 de Agosto, o Presidente 

da República e o líder da Renamo 

mantiveram um encontro na serra 

da Gorongosa, onde “discutiram e 

acordaram sobre os próximos passos 

no processo da Paz”. 

Foi um encontro preparado com 

secretismo e sob os auspícios da 

liderança do grupo de contacto, o 

embaixador da Suíça, Mirko Man-

zoni. A reunião freou os ânimos do 

espectro da guerra e dinamizou as 

negociações para a busca de uma 

paz definitiva, o que mereceu uma 

saudação efusiva por todos os ex-

tractos da sociedade.

Na primeira quinzena deste mês, 

falhou o segundo encontro entre 

as partes, que se deveria realizar 

novamente na Gorongosa. Nyusi, 

juntamente com uma comitiva de 

embaixadores integrados no gru-

po de contacto, descolaram-se ao 

acampamento do Chitengo no sul 

do Parque Nacional da Gorongo-

sa (PNG), de onde esperava seguir 

para o local da reunião, facto que 

não veio a concretizar-se por “mo-

tivos organizacionais”.

Uma nota da Presidência da Repú-

blica informou que houve um diá-

logo por teleconferência entre Filipe 

Nyusi e Afonso Dhlakama, sem, no 

entanto, revelar detalhes conteúdo. 

 
Gastos em tempo de crise
Com o país a atravessar uma aguda 

crise económica e financeira, agra-

vada pelas chamadas “dívidas ocul-

tas” contraídas na administração 

Guebuza, o que levou os parceiros 

de cooperação a suspenderem o 

apoio financeiro, os moçambica-

nos tiveram um ano extremamente 

difícil, com um governo insensível 

e preocupado em garantir o bem-

-estar dos seus colaboradores.

Os funcionários públicos foram su-

jeitos a um corte de 50% no seu 13º 

salário, viram progressões nas car-

reiras congeladas e tiveram apenas 

500 meticais de aumento salarial no 

presente ano, quando a inflação dis-

parava para os 19%. 

Um patrão “humilhado” pelo seu empregado 
Por Argunaldo Nhampossa

Houve cortes no subsídio às gasoli-

neiras e às moageiras, que garantiam 

a manutenção dos preços de chapa 

(ainda não sofreram alteração nos 

centros urbanos) e de pão; registou-

-se a subida do preço de energia 

eléctrica e de água, cujo forneci-

mento tem sido deficitário. 

É possível que o chefe de Estado te-

nha qualificado o povo moçambica-

no como “resiliente”, no seu discur-

so de Estado Geral da Nação, por 

ter aguentado tudo o que se abateu 

sobre ele este ano. 

Contrariamente a esta política de 

austeridade imposta aos funcioná-

rios públicos e ao povo, o executivo 

foi mostrando uma postura de que 

não estamos em crise. 

O primeiro sinal veio do parlamen-

to, que gastou 228 milhões de meti-

cais, com a aquisição de 18 viaturas 

de marca Mercedez Benz para os 

membros da Comissão Permanente 

da Assembleia da República.  

Quando se pensava que já era 

tudo, eis que o país é atingido 

por um anúncio de aquisição de 

45 viaturas de luxo no valor de 

118.096.251,14MT, para garantir 

“conforto” aos altos dirigentes. 

E já a fechar o ano, foi revelada a 

aquisição de uma aeronave, um 

Bombardier Challenger 850 de 14 

lugares, por USD 9,2 milhões para 

o segmento executivo da LAM, mas 

que agora é frequentemente usado 

pelo Presidente da República. 

A aeronave foi usada para levar o 

Presidente Filipe Nyusi à tomada de 

posse do novo Presidente do Zim-

babwe, Emmerson Mnangagwa. 

O governo justifica o investimento 

com a necessidade de criar um ne-

gócio no segmento executivo, numa 

altura em que a companhia de ban-

deira nacional não dispõe de frota 

suficiente para fazer face à demanda. 

 Legalização das dívidas 
A aprovação da Conta Geral do Es-

tado de 2015 mereceu acesos deba-

tes na Assembleia da República e no 

seio da sociedade civil. 

Graças à sua maioria na Assembleia 

da República, a bancada parlamen-

tar da Frelimo na Assembleia da 

República (AR) viabilizou a apro-

vação da Conta Geral do Estado de 

2015, que incluía as dívidas da Mo-

zambique Asset Management e da 

ProÍndicus, como dívidas do Estado 

moçambicano.

Era a oficialização daquelas dívi-

das, contraídas numa clara violação 

da lei orçamental e sem consulta à 

própria AR, numa altura em que o 

país já registava incumprimento nos 

pagamentos de juros. 

Na sessão que aprovou a Conta 

Geral do Estado, a bancada Parla-

mentar da Renamo optou por aban-

donar a sala, o MDM votou contra 

e a Frelimo votou a favor, alegando 

tratar-se de acção que visa organizar 

a contabilidade do país. 

Inconformada com a deliberação da 

Frelimo, a sociedade civil, represen-

tada pelo Fórum de Monitoria de 

Orçamento (FMO), recolheu 2 mil 

assinaturas em todo o país e fez uma 

petição para o Conselho Constitu-

cional (CC), exigindo a declaração 

de inconstitucionalidade da Conta 

Geral do Estado 2014. 

O FMO justifica a iniciativa com o 

facto de aquela conta ter oficializa-

do a dívida da EMATUM no valor 

de USD 850 milhões. 

A conta geral de 2015, que regula-

riza as dívidas da MAM e ProÍn-

dicus, apesar de ter sido aprovada 

pela AR, ainda não foi publicada no 

Boletim da República, pelo que só 

depois irão solicitar a declaração de 

inconstitucionalidade. 

A divulgação dos resultados da 

auditoria da Kroll às dívidas da 

EMATUM, MAM e ProÍndicus 

era aguardada com muita especta-

tiva pelos moçambicanos, que pre-

tendiam saber do destino dado aos 

cerca de USD 2.2 mil milhões. 

Depois de três adiamentos sucessi-

vos na entrega do relatório de audi-

toria às autoridades moçambicanas, 

a PGR comunicou a recepção da 

auditoria da Kroll a 12 de Maio. 

Finalmente, a 24 de Junho, foi di-

vulgado o sumário executivo do re-

latório, com os nomes dos principais 

implicados codificados. 

A PGR tinha mais 90 dias para di-

vulgar o documento na íntegra, tal 

como emanam os termos de refe-

rência, mas até ao momento o do-

cumento final foi apenas partilhado 

com as embaixadas e não com o 

público.

A PGR continua silenciosa quanto 

à responsabilização dos mentores 

das dívidas, uma acção que constitui 

uma das principais exigências dos 

doadores para a retoma do financia-

mento. 

  

Assassinato de Amurane
O bárbaro assassinato de Mahamu-

do Amurane a 04 de outubro, dia 

em que o país celebra o Acordo Ge-

ral de Paz (AGP), foi um dos acon-

tecimentos que chocaram o país. 

Amurane travava uma “batalha” 

com o partido que o levou à presi-

dência do município de Nampula, o 

MDM. 

O assassinado edil chamou o pre-

sidente do partido, Daviz Simango, 

de ditador e ambicioso por preten-

der recandidatar à presidência do 

município da Beira e à Presidência 

da República. 

Amurane entrou em desinteligên-

cias com o seu partido, exonerou 

vereadores provenientes do MDM, 

faltou na reunião da Comissão Po-

lítica Nacional do MDM, que teve 

lugar na cidade de Nampula e, por 

fim, anunciou que, nas próximas 

eleições autárquicas, não iria con-

correr pela terceira maior força polí-

tica em Moçambique.

A decisão não foi bem acolhida pelo 

partido, que chegou a atribuir-lhe 

nomes como ingrato e traidor. 

Mahamudo Amurane foi alvejado 

a tiro quando, no princípio da noite 

do dia 04 de Outubro, saía de uma 

das suas propriedades nos arredores 

da cidade de Nampula.  

Radicalismo em Mocímboa 
Se antes o mundo falava muito bem 

da província da Cabo Delgado, de-

vido à descoberta de jazidas de gás, 

doravante pode passar a não ser as-

sim. 

O primeiro episódio negativo que 

manchou a reputação da província 

teve lugar no distrito de Montepuez 

onde um o chocante vídeo de tor-

turas de garimpeiros nas minas de 

rubi de Namanhumbir inundou as 

redes sociais. Nas imagens, apare-

cem agentes da lei e ordem, numa 

clara violação dos direitos humanos, 

infligindo duros golpes ou dando 

ordens para se torturarem. 

Não se sabe ao certo quando é que 

sucederam aqueles actos macabros, 

mas o caso ficou conhecido como 

“rubis de sangue”. 

O segundo caso ocorre no distrito 

da Mocímboa da Praia, no qual gru-

pos inspirados no radicalismo islâ-

mico geraram pânico. 

Munidos de catanas e armas de fogo 

começaram atacando posições mili-

tares. 

Agora os líderes comunitários e 

secretários considerados fontes de 

informação das forças governamen-

tais também não escapam à fúria 

dos radicais, que vão semeando luto 

e dor e obrigam as comunidades a 

deslocarem-se para outros pontos 

que julgam seguro.

Julgamentos 
Como forma de mostrar “compro-

metimento” no combate à corrup-

ção, ao longo do ano, fomos assis-

tindo a uma série de julgamento de 

“gente grande”, um exercício visto 

em alguns sectores de opinião como 

tendo um claro objectivo de distrair 

os doadores do foco dos mentores 

das dívidas ocultas. 

Entre os casos judiciais, avulta a 

condenação de Abdul Remane 

Lino de Almeida, ex-ministro da 

Justiça, Assuntos Constitucionais 

e Religiosos, a dois anos de prisão 

efectiva por uso de fundos públicos, 

para financiar pessoas estranhas ao 

ministério uma viagem à Meca.

Consta ainda o nome da antiga di-

rectora-executiva do IPEX, Cecília 

Candrinho, do antigo ministro da 

Juventude e Desportos Carlos de 

Sousa e, recentemente, da directo-

ra do Fundo de Desenvolvimento 

Agrário, Setina Titosse, que recen-

temente foi condenada a 18 anos de 

prisão.

Neste final do ano, vimos detidos e, 

posteriormente, restituídos à liber-

dade sob pagamento de caução os 

arguidos do “caso Embraer”. Os três 

deverão responder o processo em 

liberdade. 

Trata-se do antigo Ministro dos 

Transportes e Comunicações, Paulo 

Zucula, do antigo PCA da LAM, 

José Veigas, e do antigo director-

-geral da Sasol, Mateus Zimba. 

Magistrados em maus 
lençóis
A classe dos juízes ficou com a ima-

gem seriamente chamuscada, devi-

do à forma como alguns membros 

da classe dirigiram os processos que 

tinham em mãos.  

A juíza do caso “milhulamente”, Ju-

dite Maocha, terá se envolvido em 

esquemas de favorecimento de uma 

das partes processuais, facto que 

lhe valeu a expulsão pelo Conselho 

Superior da Magistratura Judicial 

(CSMJ). 

Outro caso veio do Tribunal Dis-

trital de Montepuez, onde a juíza 

presidente, Judite Abdul, terá se 

envolvido num caso de troca de fa-

vores com o queixoso, para que não 

pronunciasse um dos visados na 

matéria, por questões políticas.

Na berlinda, entrou também a juíza 

Marina Augusto, que dirigiu o jul-

gamento do caso “Josina Machel”. 

A juíza é acusada de adulterar a 

sentença, na qual condenou o réu 

Rufino Licuco a pagar uma indem-

nização de cerca de 200 milhões de 

meticais. 

Na sala de sessões, leu uma senten-

ça que condenava o réu a uma pena 

suspensa por um período de cin-

co anos, mas, mais tarde, a mesma 

sentença já estabelecia um prazo de 

30 dias para o pagamento da inde-

minização, como condição para a 

suspensão da pena. Em caso de não 

pagamento, o réu recolhia à cadeia.    

Balanço 2017

O processo para a eleição do presi-

dente da Confederação das Asso-

ciações Económicas (CTA) foi um 

dos mais conturbados na história 

daquela agremiação. 

Assistiu-se a uma autêntica cam-

panha de assassinato de carácter 

dos candidatos, a nível dos media e 

redes sociais, bem como a promes-

sas de compra de votos com valores 

exorbitantes. 

A gota de água que fez transbor-

dar o copo foi quando a comissão 

eleitoral invalidou a candidatura 

de Quessanias Matsombe, um dos 

concorrentes. 

O processo chegou à barra do tri-

bunal, mas, em antecipação à deci-

são judicial, a CTA convocou um 

encontro no qual os concorrentes 

“fumaram o cachimbo da paz”. 

Agostinho Vuma acabou levando a 

melhor e dirige a maior agremiação 

dos empresários em Moçambique. 

Uma ruptura de combustível na ca-

pital do país em pleno final do mês 

de Janeiro deixou os automobilistas 

em alvoroço. 

Para a sociedade, aquela era a maior 

expressão da crise financeira, mas as 

autoridades justificaram com uma 

falha no processo de importação de 

combustíveis. 

A escassez de gasóleo e gasolina 

espalhou-se por mais províncias.

A Inspecção Nacional das Activi-

dades Económicas (INAE) ence-

tou a partir de Fevereiro uma forte 

campanha de inspecção aos esta-

belecimentos comerciais no país, 

que resultaram no encerramento de 

muitos. 

Com destaque para as padarias e 

matadouros que se apresentavam 

imundos e em condições de trabalho 

deploráveis, o alarme soou, de facto, 

quando a INAE mandou encerrar o 

mítico restaurante Cristal, no centro 

da capital, que era frequentado pela 

elite, incluindo dirigentes. 

A campanha alastrou-se por todo 

o país e várias casas de pasto foram 

obrigadas a encerrar ou acabaram 

multadas. 

Com alto custo de vida passou a ser difícil colocar comida em casa

Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama buscam consensos rumo à paz

Povo patrão transportado como se fosse gado

Promiscuidade de alguns magistrados manchou a classe
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Introdução
Em teoria o acesso à informação por parte do cidadão constitui um 
elemento catalisador para a institucionalização de instrumentos de-
mocráticos que possibilitam a participação do referido cidadão na 
tomada de decisões políticas.
O quadro legal moçambicano segue a linha de pensamento do teo-
ricamente exposto. Por exemplo, de acordo com o artigo 8 da Lei n.º 
34/2014, de 31 de Dezembro (Lei do direito à informação), a perma-
nente participação democrática do cidadão na vida pública pressu-
põe o acesso à informação de interesse público, de modo a formular 
e manifestar o seu juízo de opinião sobre a gestão da coisa públi-

o poder público. O mesmo instrumento defende que as entidades 
públicas têm o dever de disponibilizar a informação de interesse 
público em seu poder, publicando através dos diversos meios legal-
mente permitidos, que possam torná-la cada vez mais acessível ao 
cidadão.
Neste contexto, o acesso à informação é visto como uma condição 
primária para o exercício pleno da cidadania, ancorado na partici-
pação política do Estado, bem como na requisição de direitos ine-
rentes ao ser humano. 
Apesar do teoricamente conceituado e do plasmado na lei do direito 

falta de conhecimento das leis, o que limita o gozo dos seus direitos 
e o cumprimento dos deveres por parte dos servidores públicos; ii) 
fraco conhecimento dos direitos e deveres de participação do cida-
dão plasmados nos instrumentos legais e na constituição; iii) fraca 

à informação, o que contribui para que os cidadãos não exerçam a 
sua cidadania de forma activa; e v)fraca inclusão dos cidadãos nos 
processos governativos.
Com vista a contribuir para a melhoria deste cenário, em 2017 a So-
ciedade Aberta em parceria com as 8 Plataformas Distritais da pro-
víncia de Maputo realizaram acções que promovem a divulgação 

do conteúdo da Lei do Direito à informação; ii) produção da Música 
e sua divulgação nas rádios comunitárias; iii) exibição de peças tea-
trais em locais de maior aglomeração das pessoas; iv) distribuição 

spot televisivo sobre o direito em referência.

impacto no aumento do conhecimento e na mudança de postura 
dos funcionários públicos e dos cidadãos nos distritos abrangidos 
pela intervenção feita. 

Metodologia seguida na avaliação  
As técnicas de recolha da informação usadas na avaliação consisti-
ram em entrevistas aos informantes - chave, que foram membros do 

Social (2), Educação Juventude e Tecnologia (2) e de Actividades 

(10).
-

nidades e Líderes Comunitários/Secretários dos Bairros, seleccio-

Michangulene), e 04 de Marracuene (Marracuene Sede, Ngalunde, 
Matalane e Michafutene), seleccionadas com base na sua proximi-
dade uma da outra.

Conhecimento do Direito à Informação ao nível local 

Os aspectos cobertos pela avaliação incidiram sobre o conhecimen-
to do direito à informação; solicitação de informação nas institui-
ções públicas; mecanismos usados para a solicitação de informação; 
disponibilização de informação ao cidadão; tempo de espera da 
resposta da instituição pública e o valor pago pelos cidadãos para 
aceder a informação. 

Conhecimento do Direito à Informação
De um total de 243 pessoas inquiridas no distrito de Namaacha, 

-
viu falar desse direito. No caso do distrito de Marracuene, 54% dos 
inquiridos conhece o direito à informação e 47% não conhece e ain-
da não ouviu falar da lei. Fazendo uma análise comparativa entre 
os 2 distritos, nota-se que em Marracuene o nível de conhecimento 
do direito à informação por parte dos cidadãos é baixo em relação 
à Namaacha. 
Por sua vez, há uma divergência de opinião entre as instituições 
públicas locais relativamente ao nível de implementação da lei do 
direito à informação. A maioria dos Chefes das Localidades e os ser-

e Marracuene, defendem que apesar desta Lei não ser do domínio 
de todos os cidadãos, a mesma está a ser bem implementada. Aqui 
argumenta-se que a implementação da lei do direito à informação é 
positiva, pois as instituições partilham informação pública aos cida-
dãos. Para estas instituições, a lei permite aos cidadãos ter informa-
ção completa sobre os principais assuntos da vida política e social 
para que possam opinar e contribuir no assunto.
Um outro grupo, composto pelos chefes de localidades e os Serviços 
Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social, considera o facto dos 
membros da comunidade não conhecerem a lei e não solicitarem 

que a lei do direito à informação não está a ser devidamente imple-
mentada. 
Nesta última linha de argumento, expõe-se a necessidade de a lei 
do direito à informação ser acompanhada por uma monitoria das 
actividades desenvolvidas em cada sector bem como a necessidade 
de o funcionário público conhecer a lei para que possa cumprir com 
as suas obrigações, pois o exercício do direito à informação consiste 
na partilha de informação pública aos cidadãos.

Solicitação de informação nas instituições públicas
Relativamente à solicitação de informação pública nas instituições, 

hospitais e secretarias distritais e 40% não solicita informação nas 
instituições públicas porque não tem tido resposta. Em Namaacha 

Ainda sobre o pedido de informação, das alternativas avançadas 
sobre as instituições onde os cidadãos podem solicitar informação, 
dos 243 inquiridos no distrito de Namaacha 40% alega que os cida-
dãos podem solicitar informação em todas as instituições públicas, 

18% nas instituições privadas e 37 % disse que os cidadãos podem 
solicitar informação pública nas instituições públicas, incluindo 

do distrito de Marracuene disse que os cidadãos podem solicitar 
informação nas instituições públicas, 14% apenas nos municípios, 

solicitar informação nas instituições públicas, municípios e institui-
ções privadas. 

Mecanismos usados para a solicitação de informação 
A lei prevê que o pedido de informação pelos cidadãos pode ser 

Percepção dos actores locais sobre o estágio da implementação da Lei 
do Direito à informação: casos dos distritos de Namaacha e Marracuene
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feito por escrita, fala, gestos e outras formas de comunicação. Os 
resultados da avaliação mostram que do total dos inquiridos em 

disse que a informação pode ser solicitada via gestos. Feita a mesma 

escrita, fala, gestos e outras formas de comunicação para solicitar 
informação pública, 30% escrita e apenas 1% disse que a solicitação 
de informação pode ser feita por gestos. 
No que diz respeito à língua para a solicitação de informação, o por-

ou que deve ser usada para solicitar informação em Marracuene, se-

que pode-se usar as línguas maternas para facilitar a comunicação 
entre o cidadão que solicita e o que recebe a informação. No caso 
do distrito de Namaacha, 42% disse que os cidadãos usam a língua 
portuguesa e as maternas para solicitar informação, 47% disse que a 
informação pode ser solicitada através da língua portuguesa e 11 % 
indica apenas as línguas maternas.  
Em relação a quem pode solicitar informação, tanto em Namaacha 

o direito de solicitar informação e a outra percentagem, nomeada-
mente 8% e 14% disse que apenas os dirigentes é que têm esse di-
reito. 

Disponibilização de informação ao cidadão

No que se refere ao tipo de informação a ser disponibilizada aos 
cidadãos, os resultados da avaliação mostram que os cidadãos dos 

-
vernos Locais devem partilhar informação pública relacionada com 

-
ção das acções. 

-
ção relacionada com a organização e funcionamento das institui-
ções públicas, plano de actividades e orçamento anual e as actas de 

de concursos públicos e 14% disse que os cidadãos podem receber 
informação sobre os planos de actividades e orçamento. No distrito 
de Marracuene, 87% disse que a informação sobre a organização 
funcionamento das instituições públicas, plano de actividades e or-
çamento anual e as actas de entregas de concursos públicos deve ser 
do domínio público e 13% refere que apenas a organização e funcio-
namento das instituições públicas, os planos de actividades e o seu 
orçamento é que devem ser partilhados com os cidadãos. 
No entendimento dos Chefes das Localidades, os cidadãos têm fa-
cilidade de aceder informação nas secretarias das localidades. Mas, 
apenas solicitam informação relacionada com o Fundo de Desen-
volvimento Distrital e no caso de construção de uma infra-estrutura 
pública procuram saber do término e entrega da obra a comunida-

do dinheiro cobrado. Muitas das vezes, esta inquietação está rela-
cionada com a falta de condições nos mercados e iluminação públi-
ca nas localidades.  
Para o sector de educação de Namaacha, os jovens e os funcionários 
públicos estão informados sobre a lei. Por sua vez, foi evidenciado 
pelos restantes serviços distritais que apesar de existir a lei do direi-
to à informação há uma lacuna na comunicação entre o cidadão e o 

aos cidadãos. Estes não estão informados sobre a lei e como conse-
quência não conhecem os seus direitos e deveres.
No entendimento das Plataformas Distritais da Sociedade Civil, os 
cidadãos não têm facilidade de aceder informação porque as insti-
tuições públicas que detêm a referida informação continuam a usar 
o secretismo e não existe celeridade na disponibilização de dados. 

-
pectos levantados, principalmente quando se trata de aspectos não 
solucionados.
Em relação à divulgação de informação nas comunidades, há uma 
percepção de que na maioria dos casos em algumas Localidades não 
se faz a disseminação da lei do direito à informação entanto que tal. 

-

suntos relacionados com as queimadas descontroladas, roubo de 
gado, água e saneamento, higiene nas barracas, sensibilização das 
comunidades para participar das reuniões e cobranças de taxas 
que devem ser pagas nas localidades. Para os sectores de Edu-

direito à informação pode ser feita através de palestras nas comu-
nidades, encontros de leitura de documentos normativos e capaci-
tações aos funcionários públicos para posterior disseminação nas 
comunidades. No sector de saúde a divulgação de informação é 
feita por meio de palestras sobre os direitos e deveres dos utentes 
e obrigação das Unidades Sanitárias.

-

saúde, eventos festivos que são realizados nas localidades, com 
vista a disseminar a legislação aos cidadãos; ii) realização de ca-
pacitações para as lideranças e funcionários públicos; iii) abertura 

-
ção; iv) partilha da lei na língua local, v) implantação de antenas 

brochuras na língua local, o que contribuirá para a compreensão 
dos membros das comunidades durante a realização de palestras; 
vii) mudança de comportamento dos dirigentes no sentido de 
partilhar informação pública aos cidadãos; ix) disseminação da lei 
através de organizações da Sociedade Civil, Conselho Consultivo, 
movimentos políticos e desportivos.

Tempo de espera da resposta da informação solicitada pelo ci-
dadão

A lei do direito a informação prevê o período de 21 dias como 
sendo o tempo de disponibilização de informação solicitada. A 
avaliação feita mostra que relativamente ao tempo que o cidadão 

dos inquiridos de Marracuene disse 7 dias, 15% dos entrevista-
dos indica 15 dias e 21% disse que os cidadãos têm resposta da 
informação solicitada no máximo 21 dias. No caso do distrito de 
Namaacha, 47% dos entrevistados refere que os cidadãos têm res-
posta da informação solicitada nas instituições públicas e priva-
das dentro de 7 dias, 40% disse 15 dias e por último, 13 % disse 
que a informação é disponibilizada depois de 21 dias. Este cenário 
mostra que os cidadãos não têm conhecimento do previsto na lei 
do direito à informação. 

Valor pago pelos cidadãos para aceder a informação
84% dos inquiridos em Namaacha disse que para ter acesso à in-

à informação pública e 40% disse o acesso à informação dependia 
dos documentos a tratar. Com estas percepções pode-se concluir 
que os cidadãos conhecem o que está previsto na lei. 

Em jeito de conclusão
Com base nos dados acima apresentados pode-se concluir que a 
falta de acesso à informação nos distritos de Namaacha e Marra-
cuene tem impedido aos cidadãos de exercerem a sua cidadania 
de forma activa, o que tem contribuído para que estes se sintam 
marginalizados no processo de governação local. A lei do direi-
to à informação permite a divulgação da informação pública aos 
cidadãos, transparência das acções das instituições públicas, pro-
moção do exercício da cidadania e a permanente participação dos 
cidadãos na vida pública. Mas para que isso aconteça, há necessi-

de interesse público e cumpra os prazos previstos na lei para a 
disponibilização da referida informação ao cidadão. 

Parceiros
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EDITORIAL

Os homens do púlpito têm uma forma peculiar de transmitir 

as suas mensagens, sempre apelando, em nome de Deus, para 

que os seres humanos tenham compaixão, sejam obedientes, 

trabalhadores, respeitosos para com os outros e prestativos 

diante dos necessitados.

Escolhem ocasiões especiais para levarem à sociedade a sua mensa-

gem de amor, e desta vez aproveitaram a época do Natal, para que nas 

várias missas a que presidiram se socorressem da imagem de Jesus e 

apelar aos homens para que pautem por um comportamento de paz 

para consigo próprios e daí alargarem esse sentimento para os demais.

Foi o que fez, por exemplo, o Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Zuan-

na, que na sua missa natalícia disse aos presentes, que a celebração do 

Natal significa “ter os mesmos critérios de Jesus nas nossas escolhas”, 

e que se assim for, “a paz, a justiça, a comunhão e a solidariedade que 

Jesus trouxe para a família e a sociedade serão uma realidade”.

Para Dom Cláudio, “a luta pela ostentação de poderes constitui a 

principal causa das desavenças que desaguam em convulsões sociais”.

São palavras fortes, que se os milhões de crentes que afluem todas as 

semanas aos diversos locais de culto as interiorizassem, a sociedade 

viveria em harmonia, lançando dessa forma as bases para o desen-

volvimento harmonioso da sociedade. É precisamente a dosagem de 

palavras que precisamos de ouvir neste momento de transição para o 

novo ano.

Desde a independência em 1975 que vários factores combinaram 

para que o sofrimento se abatesse sobre os moçambicanos. Em alguns 

casos factores externos, mas noutros provocado por uma cultura de 

intolerância, de ausência de respeito pela importância da dignidade 

humana, e de luta pela conquista ou manutenção do poder a todo o 

custo.

Num mundo cada vez mais competitivo como aquele em que vive-

mos, nações fazem escolhas sobre o que pretendem ser e o lugar que 

querem que outras lhes reservem. Depois traçam as metas que pre-

tendem alcançar antes de atingir o seu objectivo máximo.

Algumas nações ambicionam ser potências mundiais. Nesse estatuto, 

elas não só pretendem dominar o mundo, como também acreditam 

que este lhes deve seguir o exemplo, se quiser viver em paz. 

Outras lutam para serem potências nucleares. Há aquelas que têm 

como ambição conquistar a indústria espacial, e ainda outras que se 

batem duramente só para que o seu poderio político, económico e 

militar seja reconhecido e por essa via sejam respeitadas. 

Moçambique precisa de fazer as suas escolhas, e nesse processo, com 

clareza definir as metas que terá de ultrapassar para atingir os seus 

objectivos. 

Actualmente, Moçambique está classificado entre os oito países com 

o mais baixo índice de desenvolvimento humano em todo o mundo, 

ocupando a 181a posição.

É uma classificação que o coloca abaixo de muitos países sem o nível 

de recursos que Moçambique possui. 

A pobreza de um país pode ser função de vários factores, mas o mais 

importante de todos são as escolhas políticas e económicas que esse 

país faz. Moçambique teve muitas escolhas que contribuíram para 

colocar o país no lugar em que está, mas não tem de necessariamente 

persistir nessa rota. Pode fazer outras opções que contribuam signifi-

cativamente para o melhoramento das condições de vida do seu povo. 

Viver em harmonia política é uma dessas opções. Decisões económi-

cas acertadas, que incluam uma gestão criteriosa dos seus recursos, e a 

inclusão de todos os cidadãos no usufruto desses recursos são outras 

das opções que se pode fazer.

Por exemplo, será justo que os gestores das empresas públicas con-

tinuem a usufruir de fabulosas remunerações mesmo que as suas 

entidades estejam no vermelho? Ou o mais justo seria incentivá-los 

a melhorar os rendimentos, e permitir que partilhem dos melhores 

resultados que obtiverem? 

São apenas algumas reflexões de que nos devemos ocupar nesta altura 

em que nos preparamos para iniciar o novo ano de 2018.

Que opções para 2018?
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Cartoon

Ainda antes de chegar a Pri-

mavera a Comissão Europeia 

terá de lidar com um igno-

minioso fiasco político no 

processo aberto contra o governo de 

Varsóvia por violação dos valores do 

estado de direito. 

A governamentalização do sistema 

judiciário pelo “Partido Lei e Justiça”, 
tal como as investidas contra liberda-

de de imprensa e expressão, representa 

um atentado efectivo contra os prin-

cípios que regem a UE, mas escolher 

Varsóvia para moralizar em questões 

políticas é opção canhestra.

A metade do mandato, após vitória por 

maioria absoluta em 2015 e em ano de 

eleições municipais, os conservadores 

liderados por Jaroslaw Kaczynski têm 

vindo a rentabilizar uma conjuntura 

económica favorável e elevadas quotas 

de popularidade, rondando os 40% de 

aprovação contra 17% da “Plataforma 

Cívica”, principal partido liberal na 

oposição.

A adopção de subsídios de apoio à na-

talidade e a reversão da idade de refor-

ma -- 60 anos para mulheres e 65 anos 

para homens, anulando o patamar de 

67 anos para ambos os sexos introdu-

zido pelo executivo de centro-direita 

de Donald Tusk em 2012 – são exem-

plo de medidas populares, propicia-

das por um crescimento económico 

rondando os 4% em 2017, apesar das 

pechas de fraca produtividade, baixo 

investimento e envelhecimento popu-

lacional.   

Kaczynski reina sem rival na frente 

interna e no confronto por imposição 

de valores fundamentalistas católicos, 

no repúdio por um sistema de justiça 

ineficaz, lento, por demais corrupto, a 

maioria sociológica alinha, presente-

mente, a seu favor.

As decisões de Kaczynski, como a 

substituição este mês de Beata Szydlo 

por Mateusz Morawiecki na chefia do 

executivo, são aceites pelo presidente 

Andrzej Duda que, à semelhança dos 

demais representantes do PLJ, subs-

creve o projecto de ruptura com o 

“Uklad”, o arranjismo, compromisso 

para a transição democrática pactuado 

entre comunistas, liberais, socialistas 

e conservadores no final dos anos 80.    

Nacionalista, mas sem cultivar o arrei-

gado anti-judaísmo polaco, contando 

com aliados de peso em Washington, 

familiar na visão e prática anti-liberal 

com o governo de Budapeste, conver-

gente na recusa de migrantes e refu-

giados não-europeus com Bucareste, 

Viena ou Praga, anti-russo e reivin-

dicando indemnizações de guerra a 

Berlim, Kaczynski pode arriscar um 

braço-de-ferro com Bruxelas.

Varsóvia recebeu cerca de 60 mil mi-

lhões de euros em financiamentos da 

UE entre 2007-2013, contou com 

76 mil milhões orçamentados para 

2014-2020, e, na ressaca do “Brexit” 
tem margem de manobra para fazer 

frente a pressões políticas que tentem 

jogar com inevitáveis cortes de fundos 

resultantes da ruptura com Londres.  

É duvidoso que até final de Março 22 

estados (maioria de 4/5) votem uma 

advertência formal à Polónia e é se-

gura a ausência de unanimidade para 

posterior imposição de sanções com 

a anulação do direito de voto de Var-

sóvia, procedimento que será vetado, 

desde logo, pela Hungria. 

É insensato pensar que o processo de 

averiguação, negociação e sanção abra 

caminho na Polónia à contestação por 

sectores políticos e da sociedade civil 

do iliberalismo conservador católico 

tendo em conta a patente exaustão e 

fraqueza das oposições ao PLJ, tra-

dição nacionalista e as divergentes 

memórias históricas em confronto na 

Europa.

O artigo 7 do Tratado de Lisboa, em 

defesa de valores fundamentais de 

democracia e liberdade, radica na le-

gislação adoptada no final dos anos 90 

para salvaguardar recaídas autoritárias 

nos estados bálticos, do centro e leste 

da Europa em ruptura com regimes 

comunistas e em processo de adesão.

Reinava a lógica de que Marcello 

Caetano pouco tinha a ver com Eri-

ch Honecker, Francisco Franco com 

Nicolae Ceauscescu, que a IV Repú-

blica francesa, pós-Vichy e em guerra 

na Argélia no momento em subscre-

veu o Tratado de Roma de 1957, ou a 

República Federal Alemã de Konrad 

Adenauer saída dos escombros do 

Terceiro Reich, estavam isentas de ris-

co de maleitas ditatoriais, autoritárias 

ou totalitárias.     

Na Polónia, contudo, tudo isso pode 

parecer absurdo para apoiantes ou 

até críticos de Kaczysnki e está bem 

vivo o fracasso das sanções contra a 

Áustria, em 2000, quando o “Partido 

da Liberdade” de Jörg Haider formou 

uma coligação governamental com os 

conservadores do “Partido Popular”, 
momento em que a extrema-direita 

chegou, pela primeira vez, ao poder 

na Europa democrática do pós-guerra.

Por demasiadas vezes a Comissão 

Europeia tergiversou na imposição de 

sanções por violação de direitos fun-

damentais, designadamente de mino-

rias e em questões de igualdade.

Opor-se a abusos graves é de louvar, 

mas importa que a acção se revele efi-

caz quando se pretende valorizar a vir-

tude do princípio moral democrático e 

tudo isso vai falhar ainda antes que se 

vislumbre a Primavera.  

 

*jornaldenegocios.pt

A primeira pedra contra a Polónia
Por João Carlos Barradas*
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Naturalmente que esperarão 

de mim a frontalidade e es-

pírito crítico que penso ca-

racterizarem as minhas in-

tervenções de cidadão, preocupado 

e voluntariosamente e participante, 

mesmo

que alguns assim não o pensem. 

Não ao conceito político de crítico, 

quase sinónimo de “contra”. Procu-

ro ser crítico na concepção de Des-

cartes: “penso logo existo, suportado 

por um pensamento sempre ques-

tionante, a chamada dúvida metó-

dica.

Não escrevo nem falo para agradar 

ou desagradar alguém. Aprecio as 

iniciativas abertura da Frelimo à 

sociedade.

Inclusivamente para os designados, 

entre outros adjectivos, de críticos. 

Se assim for e assim progredirem, 

certamente que o povo, esta pa-

lavra quase que desaparecida dos 

discursos políticos, agradecerá. Um 

sistema político e uma Frelimo de-

mocrática, com respeito pelas dife-

renças e pelo saber aprender e reco-

nhecer os erros. Parece que se está 

no princípio desse processo, e assim 

espero que continue.

Passo às questões fundamentais so-

bre a agricultura:

Primeiro,
A agricultura consta na Consti-

tuição como a base do desenvolvi-

mento. Este princípio foi apenas e 

com severas críticas, parcialmente 

respeitado nos primeiros anos após 

a independência.

Há anos que se pretende uma Lei 

da Agricultura. Existiram avanços e 

recuos que representam iniciativas 

favoráveis e resistências, incluindo 

na Frelimo. Mas em pouco tempo, 

foram

elaboradas e aprovadas outras leis, 

como a de Minas. Porque será? Será 

que as multinacionais e os interesses 

locais aceleram o executivo e a AR?

A não priorização da agricultura, 

reflecte-se nos recursos alocados 

ao sector no quadro do orçamento 

público. Acontece que o sector nun-

ca atingiu mais de 7% e tem a ten-

dência decrescente em situação de 

crise. Apenas a inclusão de rubricas 

de outros sectores fazem crer que 

a agricultura e o desenvolvimento 

rural absorvem 10% ou mais do 

orçamento. Sugiro que os senhores 

deputados tenham este aspecto em 

consideração: o princípio constitu-

cional deveria reflectir-se no orça-

mento.

Dentro do orçamento da agricultu-

ra é muito questionável a alocação 

interna. As áreas com grande in-

fluência sobre a produtividade não 

são priorizadas, como são os casos 

da investigação, da extensão rural, 

dos mecanismos de transmissão dos 

resultados da investigação para a 

produção, a formação a vários níveis 

e áreas de conhecimento e da sani-

dade vegetal e animal. A capacidade 

de fiscalização, além de limitada, 

pode estar  capturada por interes-

ses económicos: como se justifica o 

extermínio de espécies faunísticas, 

da desflorestação acelerada, do não 

cumprimento das leis como é o caso 

da Lei da Terra, etc.?

Felizmente que falar agora de cor-

rupção já não é um acto dos não 

patriotas. É sim de patriotas.

Segundo,
A instabilidade institucional tem 

sido uma característica da organi-

zação do aparelho de Estado desde 

o nível central ao local.

Mudam-se sistematicamente os 

ministérios, as direcções nacionais, 

as direcções distritais. Mudam-se 

frequentemente os dirigentes. Isso 

é agravado pela não preservação de 

uma memória institucional.

Ao mudarem-se as orgânicas, mu-

dam-se muitas vezes as políticas. 

Na agricultura já existiram e exis-

tem muitas estratégias e programas. 

Grande parte delas, em pouco ou 

nada resultaram.

Mudanças de estratégias é uma for-

ma de instabilidade institucional.

A agricultura realiza-se no terreno. 

As instituições públicas devem ter 

maior descentralização em termos 

de capacitação técnica, gestão de 

recursos orçamentais nos distritos e 

que os técnicos não se ocupem em 

tarefas diversas conforme as preo-

cupações das direcções e dirigentes 

locais do Estado ou dos partidos 

políticos que governam nesses ter-

ritórios. Em alguns momentos, os 

extensionistas são transformados 

em comissários políticos.

Terceiro,
Apesar dos documentos que conhe-

cemos, não há nem houve, política 

agrária e defino o que isso significa, 

para não  haver interpretações vá-

rias. Uma política estável, de longo 

prazo, coordenada intersectorial-

mente e no quadro das políticas 

macroeconómicas. Uma política 

que defina claramente prioridades 

produtivas e territoriais, onde os 

equilíbrios políticos não contrariem 

sistematicamente a eficiência e ra-

cionalidade económica e social na 

utilização dos recursos. Esperemos 

pela documento em elaboração. Os 

documentos existentes são “agraris-

tas”, isto é, departamentalizados e 

não integrados numa estratégia de 

longo prazo. Quase tudo é priori-

tário, e quando assim é, nada fica 

prioritário.

Quarto,
Os camponeses são marginalizados. 

Isso é facilmente demonstrável. As 

acções concentram-se no investi-

mento privado, maioritariamente 

estrangeiro, ou na integração do 

camponês no mercado através das 

cadeias de valor (extracção de ex-

cedentes por via do comércio e 

através da subcontratação ou ainda 

por apoios financeiros e diversos ti-

pos de subsídios). São os chamados 

agricultores emergentes ou cam-

poneses/agricultores comerciais. 

Nada há contra estas opções. Mas 

não será possível, nos próximos 

muitos anos, transformar cerca de 4 

milhões de parcelas de famílias de 

pequenos produtores em agriculto-

res comerciais ou em pequenos ou 

médios produtores emergentes.

Por outro lado, a economia não tem 

capacidade de criação de emprego 

em outros sectores.

São os camponeses que produzem 

mais de 90% dos bens alimentares 

básicos, sobretudo os grãos: cerca 

de 70% da população tem como 

principal fonte de rendimento a 

agricultura.

Não haverá redução do número de 

pobres sem se aumentarem os ren-

dimentos dos camponeses; a subnu-

trição, se baixar, será a ritmos lentos; 

as desigualdades entre o meio rural 

e o urbano aumentarão; os défices 

da oferta interna necessitarão de 

mais importações.

É urgente priorizar os produtores 

de bens alimentares básicos para o 

mercado interno, com mais e me-

lhor extensão, boas sementes, con-

servação dos solos e com pesquisa 

técnica e a também socioeconómi-

ca, esta praticamente inexistente na 

administração pública. Havendo 

preços atractivos e garantia de co-

mercialização, os camponeses res-

pondem rapidamente com aumen-

tos de produção e produtividade. 

A recuperação da produção após o 

Acordo Geral de Paz e o caso re-

cente do feijão boer, desmistificam 

o preconceito ideológico que o 

camponês não assume novas técni-

cas, não é sensível aos mercados e 

que a pequena escala não tem com-

petitividade. Quem produz o milho 

de que se diz haverem excedentes? 

São os emergentes ou são os cam-

poneses?

Só os camponeses nas suas peque-

nas escalas, mas porque somam 

milhões de hectares, poderão cor-

responder a médio prazo com as 

necessidades desses produtos no 

quadro da segurança alimentar e 

nutricional. O sector privado está 

concentrado nas culturas para a ex-

portação e para o mercado interno, 

mas que exigem capital e trabalho 

mais especializado.

Quinto,
O sector privado, sobretudo as pe-

quenas e médias empresas, não sen-

tem ou sentem muito pouco a acção 

do Estado.

Basta perguntar aos agricultores, o 

que aconteceria se o Estado não ti-

vesse Ministério da Agricultura.

Em quase todo o mundo, a agricul-

tura não é competitiva na alocação 

dos recursos da economia, simples-

mente por via do mercado; o in-

vestimento sectorial, os volumes de 

crédito concedido ao sector, a acu-

mulação nas várias fases das cadeias 

produtivas, etc., revela claramente 

isso. Se a agricultura é realmente a 

base do desenvolvimento. O Estado 

deve ter políticas que reduzam esse 

handicap. Isso faz-se com políticas 

fiscais e de crédito, com o investi-

mento público, com capacitação e 

estabilidade institucional, com re-

dução das distorções dos mercados, 

com a criação de um bom ambiente 

produtivo, de negócio e social.

Existe a ideologia que o Estado não 

deve influenciar e muito menos es-

tar no mercado. Hoje os países de-

senvolvidos foram e são fortemente 

intervencionistas nos mercados e 

nos preços agrícolas, na protecção 

dos produtores nacionais ou de re-

giões económicas, na sustentação 

dos rendimentos dos agricultores. 

O próprio FMI e Banco Mundial, 

expoentes institucionais do neo-

-liberalismo, estão mudando os seus 

discursos e admitem que o libera-

lismo económico produz problemas 

políticos e sociais. Um observador 

isento verá muitos dirigentes do 

nosso país ideologicamente à direi-

ta do Consenso de Washington. Se 

assim for, têm o direito de o ser e de 

serem respeitados por isso.

Ao sector privado, pode-se in-

centivar para investimentos na 

agro-indústria e nos serviços aos 

agricultores e na comercialização. 

Igualmente em culturas de ex-

portação que exigem certificações 

de qualidade de diferentes tipos e 

escalas produtivas que facilitem o 

acesso aos canais de comércio e dis-

tribuição. Ao sector privado deve-se 

exigir que criem interesse comercial 

com o estabelecimento de relações 

com os camponeses, fornecendo in-

sumos, incluindo a crédito em espé-

cie, na subcontratação da produção 

e na comercialização. O agricultor 

privado deve deixar de ser agri-

cultor para ser um empresário que 

não deixa todos os ovos no mesmo 

cesto, tanto mais que a agricultura é 

uma actividade de riscos específicos 

(clima, doenças e pragas, etc.).

Sexto,
A modernização da agricultu-

ra é um factor importante para o 

aumento da produtividade. Por 

modernização entende-se a dis-

ponibilização de equipamentos de 

diferentes tipos para produtores de 

diversas escalas e tipos de produção; 

significa conhecimento e informa-

ção dos agricultores e habilidades 

na relação com os mercados; signi-

fica utilização do conhecimento e 

melhoramento de sementes locais e 

diferentes formas de conservação e 

fertilização dos solos e de combate 

a doenças e pragas. Significa existir 

um sistema de armazenagem e de 

informação sobre os mercados, que 

permita aos agentes económicos e 

sobretudo aos produtores, vende-

rem a produção em momentos em 

que os preços lhes sejam favoráveis. 

Significa existirem boas estradas 

vicinais. Mecanização não é neces-

sariamente sinónimo de tractores 

e auto-combinadas, de produtos 

químicos, de produção em larga es-

cala e em monoculturas. Isto parece 

nem sempre estar claro nas práticas 

e opções da agricultura.

Sétimo,
Os recursos naturais estão sendo 

delapidados como são os casos da 

terra, da fauna, das florestas, dos 

minérios, e a contaminação da 

água. Estudos revelam perda de 

fertilidade dos solos. É conhecida 

a eminência do desaparecimento de 

espécies animais; reservas florestais 

são devastadas.

É absolutamente incrível como, 

sabendo-se destas práticas, não 

existem medidas de fiscalização e 

sancionamento. Isso dá espaço para 

se insinuar acerca do envolvimento 

de pessoas com responsabilidades 

nesses negócios. Não só apenas os 

estrangeiros; o provérbio popular 

moçambicano refere que quando 

o ximoko entra numa casa, alguém 

dessa casa lhe abriu a porta. Sus-

peita-se que esses tráfegos se fazem 

com várias articulações de interes-

ses a diferentes níveis, incluindo a 

nível local.

Oitavo,
É necessário criar o ambiente so-

cial e democrático favorável para 

o aumento da produtividade. 

Para o efeito e quiçá a via mais 

É 
frequente lermos que 

certas formas de pen-

samento consideradas 

retrógadas podem ser 

eliminadas caso ajamos sobre 

elas com explicações racionais, 

do tipo científico. 

Porém, essas formas de pensar 

e de entender a vida e o mun-

do não vivem delas própias, 

são, antes, produto concreto 

e histórico de relações sociais 

concretas. Só agindo continua-

damente e prolongadamente 

sobre essas relações é que pode 

surgir a mudança cognitiva. 

Na verdade, a mudança cog-

nitiva nem sempre é imediata: 

alterações substanciais nas re-

lações sociais podem ser acom-

panhadas de sobrevivências 

prolongadas das formas cog-

nitivas anteriores. Face a no-

vas relações sociais é frequente 

recorrer-se às velhas ideias per-

tencentes a anteriores formas 

de vida para tentar compreen-

der as coisas novas.

Nota: para cada uma e cada de 
vós, votos de um feliz 2018 habi-
tado pela saúde, pelos êxitos pro-
fissionais, pelo afecto e pela paz.

Sobre formas de pensamento

Pensar a Agricultura
Por João Mosca*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Estamos a transitar para o 2018 e 

é estranho que ainda não tenha 

aparecido um ou outro governan-

te a sugerir o menu para as festas. 

Menu de cima para baixo. Menu que só 

o povo entenda. Não seria a primeira vez 

porque oficialmente já se sugeriu como 

menu principal patinhas e pescoços. 

Tudo isso ficou mais conhecido por “pa-

tinhas”. Alguns oportunistas chegaram 

a encarecer as patinhas de tal modo que 

até criaram alguma confusão. Ou seja, 

ficou-se sem perceber se as pessoas não 

compravam as “patinhas” porque o preço 

se tornara quase exorbitante ou se rejei-

tavam o produto como manifestação de 

revolta pelo anúncio feito. Um conhe-

cido contou-me que por essas alturas 

mais não fez do que cumprir as orien-

tações políticas emanadas pelo Governo 

central: passou as festas do Natal e do 

fim de ano consumindo exclusivamente 

Menu 2018
patinhas para não ser visto como “oposição”. 

Traumas da “disciplina partidária”. Em voz 

baixa, muito baixa mesmo, contou-me que 

só fazia isso quando recebesse visita dos 

seus “camaradas”. Mas, as patinhas passaram 

e muitos já não se sentem tão traumatiza-

dos como nessa altura. Mais importante do 

que as patinhas foi a aprendizagem sobre 

as competências dos governantes. Sugerir 

patinhas deu problemas. O mesmo poderia 

acontecer se se tivesse sugerido um frango 

assado com batatas fritas para qualquer fa-

mília moçambicana. A melhor coisa é evi-

tar sugestões populistas em que o feitiço se 

vira contra o feiticeiro. Cada um sabe como 

aperta o cinto e como descobre os caminhos 

para ter sempre uma refeição à mesa. Que 

não apareçam em 2018 governantes tipo pa-

tinhas ou tseke, cujos pescoços se tornaram 

invisíveis.

Estamos praticamente em 2018 e a questão 

da paz efectiva, como muitos esperavam, não 

deu os prometidos sinais a partir da Assem-

bleia da República. Pode ser que siga o mes-

mo procedimento das dívidas ocultas que se 

tornaram “públicas”. No devido momento, 

no decurso de 2018, os deputados irão re-

ceber os documentos e tudo o que nos tem 

sido ocultado nos encontros entre os dois 

presidentes se tornará público. 

As questões da paz, da descentralização, da 

desmobilização e integração dos homens 

da Renamo, da impensável paridade, enfim, 

das cautelosas negociações, ao não terem 

transpirado até Dezembro de 2017 trans-

formaram-se num indicador de frieza entre 

as partes. Neste sentido, resta simplesmente 

esperar pelo desenvolvimento desses pacotes 

em função do acordo de não se anunciar a 

data das eleições de 2019 antes da aprovação 

dos mesmos pela Assembleia da República. 

Dhlakama parece ter fé de que essa aprova-

ção irá ocorrer conforme o que foi acordado 

com Nyusi. Este desafio poderá pôr à prova 

importante, é ampliar as plataformas de coor-

denação e participação da sociedade, das or-

ganizações da sociedade civil,

das associações privadas e do Estado. Estas 

devem ser vistas como parceiras e, aquelas que 

se integram no conceito de “3º sector”, podem 

contribuir para executar funções não interes-

santes para o sector privado e que o Estado 

não possui capacidade de realização. Na saúde 

e educação existem estas parcerias. Por que 

não capacitar e financiar estas organizações 

ou a criação de empresas para a realização de 

formação, extensão e investigação socioeco-

nómica?

As plataformas são ainda espaços de debate, 

discussão das estratégias, dos problemas e das 

soluções. São parceiros para a resolução de si-

tuações de conflitualidade, como por exemplo,

sobre as ocupações de terras e sobre os proces-

sos de reassentamentos. As comunidades po-

derão participar na gestão de recursos naturais 

e nas funções de fiscalização desses recursos.

Não tenhamos receio de formar e informar os 

cidadãos. O combate à pobreza e a construção 

da democracia estarão feridas de morte sem 

cidadãos formados e informados, sem demo-

cracia e sem cidadania activa.

A sociedade evoluiu. As organizações da 

sociedade civil cresceram em quantidade e 

qualidade. São realidades que  ninguém pode 

ignorar. Isto significa que o sistema político e 

os partidos, têm que deixar de estar enclausu-

rados, pensando-se os monopolistas do poder.

Os níveis de conflitualidade social e laboral 

no meio rural têm aumentado. É nas zonas 

onde há mais investimento, onde essas con-

flitualidades são mais evidentes, a pobreza e 

as desigualdades mais crescem, onde a desne-

cessária confrontação entre o poder e a socie-

dade acontecem. As plataformas são espaços 

de entendimento, isso sim, em defesa da Lei, 

dos direitos humanos, do direito das comu-

nidades no acesso aos recursos, do direito à 

informação e às liberdades e garantias cons-

titucionais. Porque assim nem sempre foi a 

regra, surgem as designações de mão externa 

e sociedade civil como a verdadeira oposição 

ao poder. Isto não é correcto. As organizações 

representativas dos camponeses e dos empre-

sários têm de ser respeitadas e consideradas 

como porta-vozes, pois são legítimos, porque 

eleitos. As organizações da sociedade civil não 

representativa de colectivos alargados devem 

ser reconhecidas pelo mérito no exercício das 

suas funções.

A aplicação da Lei de acesso à informação 

não pode ser evitada por alegados segredos 

estatísticos não regulamentados ou por supos-

tos segredos de Estado. Esta argumentação é 

agravada muitas vezes pela não existência de 

informação sistematizada.

Mas também pode ser um acto propositado 

de não transparência do funcionamento das 

instituições. Esta abertura é fundamental.

Nono,
Se algum regime quer ficar nas páginas dou-

radas da nossa história, necessita democrati-

zar a sociedade e acabar com a pobreza e a 

má nutrição, e construir o bem-estar do povo, 

sobretudo com maior e mais equitativo acesso 

à educação e saúde de qualidade. Falando da 

agricultura, ficará na história aquele regime 

que acabar com a pobreza e a má nutrição. 

Para isso sugere-se que exista, como ponto 

de partida, um pacto político supra partidário 

e supra ciclos políticos. Há questões da na-

ção, do povo, que não devem ser politizados 

e muito menos partidarizados e constituírem 

agendas das lutas políticas.

Todos os casos de sucesso da agricultura re-

sultam de políticas públicas e de mercados 

estáveis de longa duração, que não obstante 

chuvas de críticas, persistiram nos seus objec-

tivos.

A plataforma da sociedade civil para políticas 

públicas na agricultura apresentou ao Presi-

dente da República o documento Contributo 

para uma mudança no desempenho económi-

co, social e ambiental da agricultura em Mo-

çambique. 

Fê-lo no âmbito dos encontros com dirigen-

tes e técnicos de vários ministérios responsá-

veis e relacionados com a agricultura e o meio 

rural, nas entrevistas concedidas pelas chefias 

das três bancadas parlamentares. As reacções 

verbais são cautelosas ou favoráveis mas nem 

sempre as linguagens não verbais são convin-

centes. Senhor Presidente, o martelo é seu, e, 

em si, existem reservas de confiança, admitin-

do desde já que os caminhos são morosos e 

difíceis.

*Intervenção editada no debate público sobre 
agricultura promovido pela Frelimo a 7 de De-
zembro de 2017. Edição e título da responsabi-

lidade do jornal.

não só a imagem do partido no poder 

como do próprio país no que toca à esta-

bilidade político-militar. Cumprindo-se 

o acordo elege-se a paz como caminho; 

esquivando-o abre-se espaço para a ins-

tabilidade político-militar. É aqui onde 

entra a estratégia demográfica de esperar 

pelo envelhecimento dos que hoje deci-

dem pela guerra e paz; esperar para além 

do ditado que diz que panela velha faz 

comida boa. Ou entram em ambiente 

senil visivelmente agudo ou partem des-

ta para outra. Assim facilmente se rede-

senham as estratégias.

Cá entre nós: 2018 tem como menu prin-
cipal a paz. Mas, quantas vezes não pedi-
mos o que está no menu e simplesmente nos 
dizem que acabou ou que não têm. Porque 
se põe no menu o que não se pode servir? 
Felizmente a paz ainda está no menu de 
Moçambique, resta saber se vai mesmo ser 
servida. 

Quando cheguei a casa ao princípio da noi-
te daquela sexta-feira, 17 de Dezembro, 
Raquel recebeu-me com uma notícia que 
me deixou descoroçoado. Tinha havido 

mexidas na escala de serviço, de modo a fazer 
frente à quadra festiva que se aproximava, e a ela 
tinha calhado a lotaria de estar de vela na noite 
de 24.
As mexidas nas escalas de serviço dela já estavam 
no nosso calendário de hábitos, uma vez que ela 
já se encontrava de serviço como enfermeira nas 
Urgências havia quase uma década e meia. Mas, 
daquela vez, a mudança apanhou-nos um pouco 
em contrapé, porque dias antes – e obedecendo 
a um pedido insistente e comovente da nossa fi-
lha Letícia –, acordáramos que iríamos com ela 
à Missa de Galo para vermos a obra que ela e 
outras, sob orientação do padre Esaú Chicone-
la, tinham erguido no átrio da igreja: um imenso 
presépio.
Aquela obra tinha mobilizado todos os párocos. 
Por parte da cerâmica local, o padre Chiconela 
tinha garantido que lhe fizessem suplemento de 
barro suficiente para que os seus obreiros, crian-
ças e adolescentes da paróquia, fabricassem ti-
jolos, que depois foram cozidos no forno dessa 
mesma cerâmica.
Conseguiu dos carpinteiros que se associassem e 
montassem um tablado de encaixes de madeira 
de pinho, sobre o qual atarraxaram uma arma-
ção do mesmo tipo de madeira, encimada por 
um gradeamento. Na armação, a equipa do pa-
dre Chiconela montou ainda os tijolos, e assim 
se formou um presépio amplo, de forma circular, 
com apenas uma entrada, a porta. Sobre o gra-
deado no topo fizeram o telhado, constituído 
por palha seca bem entrançada, e colocaram uma 
estrela imensa, construída com conchas e búzios 
envernizados por tudo o que era mão hábil na 
equipa.
À nossa entrada, naquela noite de 24, eu e mes-
mo a Letícia ficámos espantados pelo espaço 
que havia no interior do presépio. Cabiam ali, à 
vontade, umas 15 ou 20 pessoas de pé. Consegui 
distinguir perfeitamente os 3 reis magos, que ti-
nham à volta da cintura um cordão de sisal do 
qual pendiam cabaças, nas quais levavam as ofe-
rendas para o recém-nascido, aconchegado por 
cima de uma manjedoura de palha, sobre um su-

porte de madeira de jambira. Era um pimpolho 
reboliço, rechonchudo, de pele de cor achocola-
tada, deitado de costas com as pernas levantadas, 
tendo a esquerda cruzada sobre a direita, sendo 
que do tornozelo desta pendia uma espécie de 
cordão de missangas.
Sorria um sorriso angelical, contagioso, e embo-
ra ainda não tivesse dentes, podia-se adivinhar 
que os teria alvos. Imaginação minha, talvez. E 
os olhos brilhavam-lhe por baixo daquela cara-
pinha encaracolada. Sentada mesmo ao lado dele 
estava a sua mãe, a rendeira Maria, e de pé, com 
o seu bordão comprido, o carpinteiro José, com 
um ar que não sei como iria definir: se resignado, 
se feliz, se extasiado. Seja como for, ali estava a 
Sagrada Família.
Mesmo ao lado da entrada, estava erguido um 
grande pau atarraxado também ao tablado. Nes-
te, o padre Chiconela e a sua equipa tinham colo-
cado prateleiras circulares que diminuíam de diâ-
metro da base ao topo, sugerindo o seu formato, 
pelo facto de estar pintado de verde, o de uma 
árvore de Natal. Nestas prateleiras estava tudo o 
que era possível serem oferendas, mas o que nos 
atraía a todos por igual era aquela formiga que 
também tinha os olhos postos naquele recém-
-nascido, que se mexia alheio a tudo, feliz con-
sigo próprio e indiferente ao que pudesse existir 
à sua volta.
Quando José nos deu sinal a todos para nos apro-
ximarmos da árvore de madeira e nos servirmos, 
ao nosso gosto, do que havia, fui avidamente pu-
xando a Letícia pela mão para que fizéssemos as 
honras à nossa gulodice. Foi exactamente nesse 
momento que senti cotoveladas no flanco es-
querdo e uma voz infantil a dizer – “Pai acorda, a 
missa já acabou!” 
No dia seguinte à hora do almoço, quando ela 
contou a história à mãe, esta interrompeu-a per-
guntando, sobressaltada:
– O pai não roncou durante o sono todo, na mis-
sa?
– Não, mãe. Sempre que ele entreabria a boca 
para começar a roncar, eu tapava-lhe as narinas 
até ele a fechar de novo.
Dito isto, a Letícia irrompeu num riso cristalina-
mente sonoro e franco, contagioso, e foi sob este 
ambiente que decorreu o nosso almoço de Natal 
daquele ano.

O presépio
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Caminhamos, lentamente, 
para o fim de mais um ano, 
concretamente, o de 2017, 
marcado por poucas com-

petições internacionais, fazendo 
com que não haja muitos registos de 
realce para o orgulho nacional, para 
além da presença do Ferroviário da 
Beira nos quartos-de-final da Liga 
dos Campeões Africanos.

Dos recados do Presidente da Re-

pública ao Ministério da Juventude 

e Desportos ao “Barcelona Legen-

ds”, passando pela eliminação dos 

“Mambas” do CHAN-2018, o ano 

prestes a findar destacou-se pelo 

prolongamento da crise financei-

ra que abala o país, desde Abril de 

2016, com o parente mais pobre do 

país a ressentir-se dessa situação.

Como é de praxe, nesta edição, a re-

dacção desportiva do SAVANA faz 

uma radiografia ao ano desportivo, 

destacando aqueles que, na nossa 

opinião, foram os melhores.

Assim, num ano de difícil avaliação, 

foi unânime e consensual eleger o 

Clube Ferroviário da Beira como a 

figura desportiva de 2017 e atribuir 

menções honrosas aos tricampeões 

mundiais de salto à corda e a Liga 

Moçambicana de Futebol. A vitória 

de Moçambique diante da Zâmbia e 

a derrota diante do Madagáscar tor-

naram-se nos acontecimentos mais 

marcantes de 2017.

CFB, um exemplo de 
transformação!
Diferentemente dos anos anteriores, 

em que elegemos dirigentes ou atle-

tas como figuras do ano, neste ano, 

a redacção desportiva do SAVANA 

decidiu eleger uma instituição, neste 

caso o Clube Ferroviário da Beira 

(CFB) como a figura desportiva de 

2017.

Em causa está o desempenho deste 

clube, em 2017, ao nível desportivo, 

assim como no investimento em in-

fra-estruturas, com destaque para a 

reabilitação do pavilhão e do campo 

de futebol.

Ao nível desportivo, o Ferroviário 

notabilizou-se, sobretudo, no fute-

bol, ao qualificar-se, primeiro, para 

a fase de grupos da Liga dos Cam-

peões Africanos e, depois, para os 

quartos-de-final daquela competi-

ção.

Embora tenha sido bafejado pela 

sorte (desqualificação das equipas 

sudanesas por interferência do go-

verno nos assuntos desportivos), 

os “locomotivas” do Chiveve con-

seguiram conciliar o complicado e 

cansativo calendário da CAF (Con-

federação Africana de Futebol) com 

o da LMF (Liga Moçambicana de 

Futebol), disputando até ao último 

minuto a qualificação para as meias-

-finais da prova.

Para além de ter atingido os quar-

tos-de-final da Liga dos Campeões 

Africanos, o Ferroviário da Beira 

conseguiu ainda terminar na quarta 

posição do Moçambola, em frente 

de equipas como Liga Desportiva de 

Maputo (6º), Clube de Chibuto (7º) 

e Ferroviário de Maputo (8º) que, 

sem nenhuma competição interna-

cional, não conseguiram nada mais 

que frustrar os seus adeptos.

Clube Ferroviário da Beira

O CFB destacou-se ainda no bas-

quetebol masculino, ao conquistar 

o campeonato nacional e terminar 

na sexta posição da Taça dos Clubes 

Campeões de África.

No que tange ao investimento em 

infra-estruturas, destacamos a rea-

bilitação do Pavilhão, uma infra-

-estrutura que, na nossa opinião, é 

a melhor do país, tendo em conta o 

seu desenho arquitectónico.

Por outro lado, a reabilitação daquela 

infra-estrutura desportiva veio “des-

centralizar” o basquetebol nacional, 

na medida em que permitiu que a 

final da Liga Nacional de Basquete-

bol e o Afrobásquete feminino dos 

sub-16 tivessem lugar, na cidade da 

Beira.

O Ferroviário da Beira reabilitou 

também o seu campo de futebol, 

tendo colocado cadeiras na bancada 

central de sombra e instalado uma 

iluminação artificial para jogos noc-

turnos.

Excepto o relvado que continua um 

dos problemas a resolver, o campo 

dos “locomotivas” da Beira tornou-

-se num dos palcos mais atractivos 

da pátria amada, depois dos Estádios 

Nacional do Zimpeto e da Machava.

Por estas razões, o SAVANA dis-

tingue o Clube Ferroviário da Beira, 

como a figura desportiva de 2017. 

Menção Honrosa
Salto à corda e LMF
Pela segunda vez, a redacção despor-
tiva decidiu atribuir menções honro-
sas e, para este ano, as mesmas vão 
para a selecção nacional de salto à 
corda e outra para a Liga Moçambi-
cana de Futebol (LMF).
De forma surpreendente, tendo em 
conta tratar-se de uma modalidade 
de pouca expressão e sem muitos 
anos de existência no país, a selec-
ção nacional de salto à corda está em 
crescendo.
Neste ano sagrou-se, pela terceira 
vez, e de forma consecutiva, campeã 
mundial, num evento realizado nos 
Estados Unidos da América.
Moçambique já tinha feito história, 
ao se tornar no primeiro país, no 
mundo, a sagrar-se bicampeão mun-
dial,  facto ocorrido em 2016, em 
Braga, Portugal, deixando para trás 
nomes sonantes, como os Estados 
Unidos da América e a França. O 
primeiro título foi conquistado em 
França, em 2015.
Igualmente, o nosso país é único re-
presentante do continente africano, 
e já conquistou mais de uma deze-
na de medalhas, entre ouro, prata e 

bronze.

Embora não seja olímpica e muito 

menos prioritária, o salto à corda é, 

claramente, uma modalidade que 

merece o nosso reconhecimento, 

pois, tem conseguido o que as moda-

lidades prioritárias não conseguem: 

colocar Moçambique no pódio e içar 

a bandeira e entoar o hino nacional 

nos palcos internacionais.

Aos atletas Aristides Nandza, Elves 

Domingos, José Tavete, Ricardo Si-

toe e Zefanias Magaia vai o nosso 

reconhecimento pelo brilhante tra-

balho desenvolvido ao longo destes 

anos.

Por sua vez, a LMF conseguiu, num 

ano dificil, gerir o campeonato na-

cional de futebol, do princípio ao 

fim, sem nenhuma interrupção, hi-

pótese que chegou a ser ponderada 

ao longo da prova, devido aos aper-

tos financeiros.

Dependente dos patrocinadores, a 

LMF dançou ao ritmo destes, tendo 

adiado o arranque da prova por fal-

ta de desembolsos financeiros, facto 

que comprometia, sobretudo, as des-

locações aéreas das equipas.

Por outro lado, a nossa companhia 

de bandeira foi fazendo das suas, le-

vando algumas equipas a dormirem 

nos Aeroportos  e outras a viajarem 

nas madrugadas.

Entretanto, mesmo com estas situa-

ções, a LMF conseguiu controlar o 

barco, tendo conseguido cumprir 

com o calendário e as actividades 

programadas.

Para este sucesso, por um lado, de-

veu-se também a capacidade de ges-

tão da equipa liderada por Ananias 

Couane e que tem no Marcelino To-

vela o operativo, que conseguiu re-

cuperar cerca de 30 milhões de me-

ticais, da Televisão de Moçambique, 

referentes às transmissões televisivas 

de 2012, 2013 e 2014.

Por outro lado, a LMF vendeu o ni-

ckname da prova à companhia ango-

lana de televisão por satélite, ZAP, o 

que permitiu um encaixe financeiro 

considerável.

Portanto, numa situação de aperto, 

é de saudar o trabalho desenvolvido 

pela LMF, embora reconheçamos 

que a mesma passa por esta situação, 

devido a sua insustentabilidade, alia-

da a sua teimosia de fazer reformas 

na prova, como a redução de número 

de equipas.

Acontecimentos do Ano
O milagre de Ndola e a 
Hecatombe do Zimpeto 
O ano de 2017 foi marcado pela pri-

meira vitória de Moçambique sobre 

Zâmbia, feito registado, em Ndola, 

no arranque das qualificações ao 

CAN-2019. Coube a Stanley Ratifo, 

a proeza de colocar o seu nome nos 

anais da história desportiva moçam-

bicana.

Entretanto, quando ainda se festeja-

va a vitória histórica de Ndola, um 

desastre sacudia a nação moçambi-

cana com a derrota caseira frente ao 

Madagáscar por duas bolas a zero, 

nas eliminatórias ao CHAN-2018, 

depois de um empate a dois golos.

Foram dois acontecimentos que, em 

momentos diferentes, orgulharam 

e envergonharam a nação, devido à 

sua dimensão. Por um lado, Moçam-

bique nunca tinha ganho à Zâmbia 

e quase que não passava de cabeça 

de alguém trazer três pontos daque-

le país. Por outro lado, o combinado 

nacional nunca tinha perdido com 

os malgaxes e também não passava 

da cabeça de ninguém um resultado 

daqueles.

O Ferroviário da Beira reergue-se dos escombros e assume o comando  
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Morreu Margarida 
Areias Almeida 
Santos, viúva 
do antigo pre-

sidente da Assembleia da 
República(AR) portuguesa 
e que viveu em Moçambi-
que até pouco antes da in-
dependência. O presidente 
da AR, Ferro Rodrigues, 
lamentou terça-feira a 
morte da ilustre advogada, 
enaltecendo o seu contri-
buto para a defesa de presos 
políticos em Moçambique. 

Maria Margarida Moreno 

Areias de Almeida Santos, 

viúva do antigo presidente 

da Assembleia da República 

António Almeida Santos, 

morreu na segunda-feira. 

“Margarida Areias bateu-se 

pela democracia em Mo-

çambique, contribuindo 

para a defesa de presos 

políticos na então colónia 

portuguesa”, sublinha Ferro 

Rodrigues, numa nota esta 

terça-feira divulgada. E, 

regressada a Portugal, “es-

teve sempre do lado certo 

da história, lutando pelos 

valores da democracia e da 

liberdade até ao último dos 

seus dias”, acrescenta. O 

presidente da Assembleia 

da República endereça à 

família e “em especial” à 

deputada Maria Antónia 

de Almeida Santos, a filha, 

o “mais sentido pesar” pela 

morte de Margarida Areias. 

Margarida Areias Almeida 

Santos nasceu em Pombal 

de Ansiães Trás-os-Mon-

tes. Estudou na Faculdade 

de Direito de Coimbra e, 

no final do curso, fez mais 

um ano complementar de 

Ciências Jurídicas. Exerceu 

advocacia em Lisboa e ca-

sou com o colega de curso 

António de Almeida San-

tos. Foi viver para Moçam-

bique onde também exerceu 

a profissão, tal como o ma-

rido, e lá teve quatro filhas e 

um filho.

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz
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A 
página de cultura do jor-

nal SAVANA elegeu o 

evento cultural do ano de 

2017 o filme denominado 

Comboio de Sal e Açúcar filma-

do pelo diretor brasileiro radicado 

país Licínio Azevedo, o périplo 

de um trem em Moçambique em 

plena guerra civil ganhou a Tanit 

de Ouro, premiação máxima do 

Festival de Cartago em Túnis. No 

estilo western, “Comboio de Sal e 

Açúcar” mostra a perigosa viagem 

de um comboio que tenta trocar 

sal por açúcar, atravessando zonas 

rebeldes em 1989, durante o con-

Comboio de Sal e Açúcar evento cultural de 2017
Passou em Maputo e ficou qua-

tro semanas em cartaz, teve pra-

ticamente um recorde de público, 

concorreu com produções norte-

-americanas. As pessoas estão 

ávidas de ver filmes sobre elas, que 

contem histórias africanas e, prin-

cipalmente, um filme moderno, 

que consegue ligar o cinema afri-

cano com o público.

“Comboio de Sal e Açúcar” é o 

novo filme de ficção moçambi-

cano, lançado quatro anos depois 

da última produção do género no 

país, disse à Lusa o realizador Lu-

cínio Azevedo.

por festivais e em Joanesburgo, na 

África do Sul, foi distinguido com 

o prémio de Melhor Filme. O país 

tem muitas “histórias”. O último 

filme de ficção moçambicano foi 

“A Virgem Margarida”, também 

da autoria do Lucínio Azevedo, e 

foi gravado há quatro anos.

Limitações impõem esta cadência 

de três a quatro anos entre cada 

lançamento. Antes de “Virgem 

Margarida”, o filme de ficção mo-

çambicano que tomou as telas foi 

apresentado três anos antes: “O 

Último Voo de Flamingo”, de João 

Ribeiro, baseado num romance do 

escritor Mia Couto.

A.S

flito interno que varreu o país.

Moçambique está em plena guerra 

civil. O comboio que liga Nampu-

la ao Malawi é a única esperança 

para centenas de pessoas dispos-

tas a arriscar a própria vida numa 

viagem de comboio para garantir 

a subsistência das suas famílias. 

Uma viagem que decorre a 5km/h 

por trechos de linha sabotados, 

deixando completamente vulnerá-

veis todos os que nele viajam e que 

procuram esperança em tempo de 

guerra.

Segundo a Ukbar Filmes, a pro-

dutora do filme, Comboio de Sal 

e Açúcar, do brasileiro radicado 

em Moçambique Licínio Azeve-

do, é o candidato moçambicano 

aos Óscares. É a primeira vez que 

Moçambique submete um filme à 

Academia para a corrida aos Ós-

cares.

É a primeira vez que um filme 

moçambicano, e um dos poucos 

africanos, é submetido aos Ósca-

res, foi a primeira vez que foi cria-

do um comité em Moçambique, 

com pessoas muito importantes do 

cinema, para seleccionar um filme 

e submeter.

O filme já ganhou vários prémios 

e o mais importante é a recepção 

que o filme tem vindo a ter por 

parte do público desde que se es-

treou em Locarno para 4500 es-

pectadores, uma das raras vezes 

que um filme africano foi apresen-

tado na Piazza Grande”.

É muito difícil fazer uma longa-

-metragem de ficção em Moçam-

bique. Faltam meios, sobretudo, 

apoios financeiros.

O filme resulta de um trabalho 

conjunto da produtora portuguesa 

Ukbar Filmes e da moçambicana 

Ébano Multimédia e só foi possí-

vel devido aos apoios do Ministé-

rio da Defesa e dos Caminhos de 

Ferro de Moçambique (CFM), 

que disponibilizaram, respectiva-

mente, armas e uma locomotiva 

para a gravação.

O “Comboio de Sal e Açúcar” 

resulta de uma adaptação do li-

vro com o mesmo nome, escrito 

há 15 anos por Lucínio Azevedo 

e que narra a história de uma en-

fermeira que se apaixona por um 

militar durante a viagem de um 

comboio que, em plena guerra civil 

moçambicana, procura chegar ao 

seu destino sob iminente perigo de 

confrontos militares.

Num primeiro momento, o obje-

tivo era fazer um documentário, 

uma forma de retratar a história 

das mulheres moçambicanas que, 

durante os confrontos entre a Re-

sistência Nacional Moçambicana 

(Renamo) e o exército governa-

mental, viajavam cerca 700 qui-

lómetros para chegar ao Malawi, 

país vizinho, na ambição de trocar 

sal por açúcar, que na altura escas-

seava em Moçambique.

Além da antestreia, o “Comboio 

de Sal e Açúcar” só tinha passado 
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

O 
ano de 2017 está prestes a findar. E de todas as formas procuramos fa-

zer uma reflexão para avaliar se o mesmo foi produtivo, tendo em conta 

os nossos desafios profissionais, sociais e de outra índole.

De modo geral, o ano de 2017 foi bastante difícil. O nível de vida en-

careceu e o preço de várias coisas não pára de subir. Para os mais sabidos as 

dificuldades vão aumentar. 

Contudo, somos todos chamados a encontrar as melhores soluções para as di-

ficuldades que nos esperam nos próximos tempos. Isso é para todos. Tudo bem, 

estamos em tempos de revitalizarmos as nossas energias para os iminentes due-

los.

Nisso tudo abrimos uma brecha nas nossas dificuldades para alegrarmos as nos-

sas almas. Foi o que aconteceu no momento de confraternização que juntou os 

funcionários da mediaCoop.

Antes de iniciarmos a confraternização houve momento para conhecermos os 

colegas que se destacaram nas várias áreas. Tivemos o melhor jornalista do ano, 

Armando Nhantumbo. Foi reconhecido mais uma vez o trabalho da equipa de 

distribuição, responsável por termos o jornal todas as sextas-feiras nas bancas.

Nesta senda de reconhecimento do desempenho dos colegas houve uma que 

chamou atenção a todos. A distinção do melhor trabalhador do ano. Refiro-me 

à distinção de André dos Santos, colega da Rádio Savana. Foi distinguido pelo 

seu desempenho e entrega. Mostrou que gosta de fazer rádio. Por isso aparece 

nesta primeira imagem exibindo a sua distinção ladeado do PCA da media-

Coop, Fernando Lima, e do Editor executivo, Francisco Carmona.

Falando da equipa de distribuição, desta vez foi representada por Miguel Bila, 

que aparece numa pose na companhia de Carmelinda Maússe, seguida do seu 

filho, Benvinda Tamele e Lúcia Tonela.

Momentos de descontração foram registados neste encontro. Dificilmente en-

contramo-nos devido às tarefas diárias e quando isso acontece aproveitamos 

para descontrair. Algo que no nosso dia-a-dia é bastante difícil. Nesta terceira 

imagem, está o jornalista do SAVANA, Raúl Senda, o técnico gráfico Aus-

cêncio Machavane, tranjando a camisete do seu fiel clube Maxaquene, falando 

com o Editor do Jornal mediaFax, Fernando Mbanze. No fundo, está Fabião 

Matavele, sorrindo enquanto se apoia na torre da rádio, conversando com Saíde 

Bin Ali e Paulo Mubalo.

Nesta quarta imagem podemos testemunhar outro momento do convívio. Nela 

aparecem Abede Maganda, Abílio Maolela, Argunaldo Nhampossa, Hermene-

gildo Timana e Rafael Ricardo.

Houve aquele momento em que todos partilhámos o brinde único. Levantamos 

as taças, copos e garrafas para engrandecer o momento. Há quem possa per-

guntar onde está o Abdul Sulemane? Estive presente na imagem apenas com 

braço no ar segurando uma garrafa de cerveja preta. Não gosto de aparecer nas 

imagens. Quem sabe para o ano. Feliz ano novo para todos. É o desejo de toda 

a equipa da mediaCoop.   

Esperamos novos desafios
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IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO

Diz-se.
.. Diz-se

Moçambique pode estar a 
tornar-se numa economia 
de crescimento modesto, 
depois de anos a impor-se 

como um país em rápido crescimen-

to, considera a última “Actualidade 

Económica de Moçambique”, uma 

análise do Banco Mundial sobre o 

desempenho do país em 2017. 
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Considera Banco Mundial

Moçambique está a tornar-se 
num país de crescimento modesto
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Em voz baixa
-

Ambulância do Hospital Provincial de Pemba transportando ferro de construção, adquirido pelo motorista em Nampula. A ambu-
lância regressava a Pemba ido de Nampula, onde foi deixar um doente no Hospital Central da chamada capital do Norte.
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Com o propósito de pro-
porcionar um Natal feliz 
aos mais carenciados, os 
colaboradores das em-

presas TDM – Telecomunicações 

de Moçambique e da mcel – Mo-

çambique Celular procederam à 

entrega, na sexta-feira passada, 

de donativos a instituições de ca-

rácter social em vários pontos do 

País. 

Estes donativos, compostos por 

637 quilos de produtos alimenta-

res, foram arrecadados na campa-

nha de angariação, levada a cabo 

pelos colaboradores, no âmbito da 

realização da Feira do Livro mcel 

2017. 

Trabalhadores da TDM e mCel doam mais 
de 600 kg de alimentos a carenciados

Os referidos produtos alimenta-

res foram divididos e entregues ao 

Hospital Psiquiátrico do Infulene, 

na zona Sul do País, à Associação 

de Jovens com uma Missão-JO-

CUM, na zona Centro e, na zona 

Norte, à Pediatria do Hospital 

Central de Nampula. 

Intervindo durante a entrega sim-

bólica destes donativos, ao Hos-

pital Psiquiátrico do Infulene, o 

PCA da TDM e mcel, Rafique Ju-

sob, assegurou que este acto de so-

lidariedade visa acarinhar os mais 

necessitados. 

“Este gesto é motivado pela pai-

xão, dos nossos colaboradores, pelo 

espírito humano e de solidarieda-

de. Tentamos, através desta acção, 

dar um pouco de carinho e amor às 

pessoas que têm diversas deficiên-

cias, como a esquizofrenia e outras 

situações psíquicas anormais”, re-

feriu. 

De acordo com Rafique Jusob, foi 

importante para os pacientes in-

ternados no Hospital Psiquiátrico 

do Infulene sentirem o calor e o 

amor de família proporcionados 

pelos trabalhadores das duas em-

presas, que para tornar possível a 

realização desta acção solidária, 

tiraram “um pouco dos seus rendi-

mentos e partilharam com as pes-

soas mais necessitadas”. 

“O sentimento com que ficamos 

é de enorme alegria, acima de 

tudo porque estas duas empresas 

têm trabalhadores que são huma-

nos, que sabem que, para manter 

este espírito de solidariedade, de-

vem fazer um esforço adicional 

para partilhar com os que não 

têm nada”, considerou o PCA da 

TDM e mcel. 

A directora do Hospital Psiquiá-

trico do Infulene, Serena Cha-

chuaio, referiu, por sua vez, que o 

gesto dos trabalhadores da TDM 

e da mcel não só alegra esta uni-

dade sanitária de referência no 

País, como também motiva os seus 

funcionários, que vão poder servir 

mais e melhor aos pacientes. 

“Estamos todos felizes, por termos 

sido os escolhidos para esta acção 

voluntária de solidariedade. Com 

esta oferta, destinada aos interna-

dos, os funcionários vão sentir-se 

muito motivados a continuarem a 

trabalhar nesta unidade sanitária, 

pois apercebem-se que, afinal, são 

todos reconhecidos na sociedade”, 

considerou Serena Chachuaio. 

Importa referir que o Hospital 

Psiquiátrico do Infulene conta, 

actualmente, com um total de 192 

pacientes internados, de ambos os 

sexos, divididos em três enferma-

rias. Esta unidade sanitária acolhe 

utentes que padecem de diversas 

doenças mentais. 
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Em resposta ao pedido de 
material cirúrgico feito pelo 
Hospital Provincial de Tete 
(HPT), a Hidroeléctrica de 

Cahora Bassa (HCB) procedeu, 

no passado dia 21 de Dezembro, à 

entrega deste, avaliado em mais de 

dois milhões de meticais. 

O material foi entregue ao Hos-

pital Provincial de Tete, pelo ad-

HCB apoia HPT em material cirúrgico 
ministrador do HCB, Itai Meque 

em representação do PCA, Pedro 

Couto. Durante o acto de entre-

ga, o Administrador informou a 

Directora daquele hospital, Lídia 

Cunha, que se tratava de um apoio 

por toda a Empresa, incluindo os 

seus colaboradores, e apelou para 

que o hospital tivesse responsabi-

lidade no uso do material ora ofer-

tado. “Cuidem bem do material, 

do mesmo modo que pretendem 

cuidar bem dos doentes que de vós 

dependem”, disse  Itaí Meque.

Por sua vez, Lídia Cunha agrade-

ceu o gesto da (HCB) e disse que 

o apoio irá reforçar a capacidade 

de resposta desta unidade sanitária 

aos doentes. 

Ao todo, foram entregues 33 mil 

luvas cirúrgicas, 30 mil luvas de 

procedimentos e 6.500 algálias, 

orçados em mais de dois milhões 

de meticais. 

Com o material, o HPT pretende 

fortalecer a segurança dos doentes 

e minimizar o risco de transmissão 

de doenças, tendo em vista o re-

forço da capacidade de resposta no 

atendimento aos pacientes durante 

a presente quadra festiva.

A acção enquadra-se no âmbito da 

responsabilidade social da HCB.

As crianças internadas no 
berçário e enfermaria dos 
Serviços de Pediatria do 
Hospital Geral José Ma-

camo (HGJM) beneficiaram, na 
sexta-feira passada, de um lanche 
e cestas básicas, oferecidos pelo 
Standard Bank, no âmbito da ini-
ciativa “Natal do Doente”, inseri-
da nas acções de responsabilidade 
social corporativa desta institui-
ção financeira.

Trata-se de uma iniciativa promo-

vida pelo oitavo ano consecutivo 

naquela unidade sanitária e que 

visa proporcionar momentos de 

alegria aos petizes internados e 

respectivos acompanhantes e com 

eles celebrar a passagem do Dia da 

Família.

Para além do lanche e das cestas 

básicas, compostas por diversos 

produtos alimentares e de higiene, 

os petizes receberam brinquedos, 

camisetas e, acima de tudo, o ca-

lor e carinho dos colaboradores do 

Standard Bank.

Segundo o gestor de Marketing do 

Standard Bank, Alfredo Mucave-

la, esta iniciativa visa proporcionar 

momentos de alegria e promover o 

bem-estar físico e psicológico das 

crianças internadas em diversas 

unidades sanitárias do País.

“Com este gesto, pretendemos di-

zer às crianças e aos pais que po-

dem contar connosco. Sabemos o 

Standard Bank alegra 
90 crianças no Hospital 
José Macamo

quanto é difícil estar nesta situação, 

independentemente de se estar na 

condição de paciente ou de acom-

panhante, mas temos a consciência 

de que é sempre possível estampar 

um sorriso nos rostos destes peti-

zes”, disse Alfredo Mucavela.

“É gratificante ver as crianças ale-

gres e sorridentes, apesar do estado 

em que se encontram. É isso que 

motiva o Standard Bank a promo-

ver esta iniciativa na província de 

Maputo (Hospital Geral José Ma-

camo) e nas cidades de Xai-Xai, 

Beira, Tete, Nampula e Nacala”, 

acrescentou.

Por seu turno, Maria Safrina, di-

rectora dos Serviços de Pediatria 

do HGJM, enalteceu o gesto do 

Standard Bank, que considera vai 

ajudar nos esforços da equipa mé-

dica com vista à rápida recupera-

ção dos petizes.

“É uma felicidade para os acompa-

nhantes e os médicos, que fazem 

de tudo para que estas crianças 

saiam desta situação e possam pas-

sar as festas junto das suas famí-

lias”, afirmou.

Os Serviços de Pediatria do Hos-

pital Geral José Macamo, de acor-

do com Maria Safrina, têm, neste 

momento, 90 crianças internadas, 

sendo 50 no berçário e 40 na en-

fermaria. A malária, as doenças 

respiratórias, as diarreias e a má-

-nutrição são as principais causas 

de internamento. 
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Com objectivo de propor-
cionar um natal melhor 
a uma família moçambi-
cana carenciada, quatro 

empresas uniram-esforços e rea-
bilitaram a casa de uma viúva de 
50 anos, no bairro de Ferroviário, 
arredores na cidade Maputo.

Trata-se das empresas Construa 

built, Cimentos de Moçambique, 

Plastex e Malacha. 

A iniciativa conta com parceria do 

programa Moçambique em Con-

certo, do apresentador Gabriel Jú-

nior, que depois do sucesso da pri-

meira experiência espera reabilitar 

12 casas ao longo do próximo ano. 

Empresas oferecem casa em dia de natal
Segundo Jorge Amade, repre-

sentante dos parceiros, a ideia é 

conseguir reabilitar uma casa por 

mês e em cada capital provincial. 

A selecção das capitais províncias 

tem que ver com a facilidade de 

alocação dos materiais, visto que 

cada uma das empresas tem as 

suas responsabilidades. Mas como 

sonhar não é proibido fica o de um 

dia escalar os distritos. 

Desta vez a sorte coube a Rabia 

Eduardo, viúva de 50 anos resi-

dente no bairro Ferroviário, que 

foi seleccionada num total de 500 

concorrentes. Através daquele 

programa televisivo soube da ini-

ciativa e com ajuda de uma das 

filhas redigiu uma carta narrando 

as condições em que a sua moradia 

se encontrava.

As cartas foram submetidas ao 

júri, que depois de um trabalho 

aturado de análise, visita às casas 

para confirmar as condições decla-

radas, seleccionou a casa de Rabia 

Eduardo. 

Com a intervenção, a casa que 

inicialmente tinha apenas três 

quartos e sala, com problemas de 

infiltração, paredes degradadas, 

ganhou novo rosto. Passou a ter 

mais uma cozinha, casa de banho 

internamente, pintura e uma me-

lhor cobertura. Amade fala de um 

investimento de cerca de 600 mil 

meticais. 

Na hora de entrega, no passado dia 

24 de Dezembro, Rabia Eduardo 

ficou muito comovida e agradeceu 

o gesto, apontando que estão cria-

das condições para ter um natal 

melhor. 

Gabriel Júnior, parceiro das empre-

sas, entende que num momento de 

crise é preciso dar esperanças aos 

mais carenciados, prestando-lhes 

ajuda no que mais necessitam. 

Foi lançada, na última sexta-
-feira, na cidade de Mapu-
to, a 19ª edição do Prémio 
de Saúde para Jornalistas. 

Trata-se de um concurso que visa 
reconhecer o jornalismo de quali-
dade na área da saúde e estimular 
o jornalismo investigativo que 
contribua para a melhoria da vida 
das pessoas. 

O mesmo abrange áreas de pro-

moção da saúde e envolvimento 

comunitário, prevenção e trata-

mento de doenças comuns, saú-

de reprodutiva, saúde da criança, 

nutrição e outros temas ligados 

à saúde pública nas categorias de 

imprensa, televisão, rádio e foto-

jornalismo.

O concurso é promovido pelo Mi-

nistério da Saúde (MISAU) em 

parceria com Sindicato Nacional 

Lançado prémio 
Jornalismo de Saúde

de Jornalistas (SNJ), UNICEF e 

Organização Mundial da Saúde 

(OMS).

Falando na ocasião, Zacarias Zin-

donga, secretário-permanente do 

MISAU, destacou a importância 

do evento e afirmou que o acto 

constitui o compromisso de todos 

na busca de soluções de saúde pú-

blica que apoquentam e obstruem 

todos os esforços conducentes ao 

bem-estar dos moçambicanos.

Para Gabriel Pereira, da UNICEF, 

“esta parceria com a comunicação 

social constitui um dos limites prá-

ticos da multi-sectorialidade, onde 

juntos iremos estabelecer pontes 

e fazer mais e melhor com vista a 

ter resultados na implementação 

dos programas do MISAU e dos 

Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável”.
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O 
Millennium bim, no âm-
bito do seu programa de 
responsabilidade social, 
reabilitou o Berçário 

2 da Unidade de Neonatologia 

do Hospital Central de Maputo 

(HCM), local onde são recebidos 

os bebés prematuros em fase con-

clusiva de tratamento.  

O projecto de reabilitação desta 

unidade contou com uma pro-

funda intervenção nos quartos, 

consultório médico, sala de trata-

mentos neonatais, copa e zonas de 

acesso, melhorando de forma efec-

tiva as condições de acolhimento e 

tratamento dos bebés com necessi-

Berçário do HCM com nova imagem

A 
embaixada do Reino 
dos Países Baixos pro-
cedeu, recentemente, na 
cidade de Maputo, ao 

lançamento de Orange Corners 

Maputo.  

Trata-se de um projecto con-

cebido pelo Governo do Reino 

dos Países Baixo em colabora-

ção com a empresa moçambica-

na ideiaLab, com o objectivo de 

proporcionar aos jovens nacionais 

finalistas e recém-formados um 

espaço com condições técnicas 

e logísticas para a incubação das 

suas iniciativas de negócio.

O Orange Corners Maputo irá 

fornecer aos contemplados uma 

capacitação na área de empreen-

dedorismo, com formações, mas-

ter classes, fóruns de negócios, as-

sessoria e acompanhamento para 

acesso aos potenciais clientes, 

mercados e financiamento (atra-

vés de parceiros corporativos do 

Orange Corners, como é o caso 

do BancABC).

Segundo a embaixadora do Reino 

do Países Baixos, Pascalle Grote-

nhuis, esta iniciativa surge ten-

do em consideração que a maior 

parte da população moçambicana 

é composta por jovens, ou seja, 

mais de 65%, entre eles, mais de 

40% encontram-se desemprega-

dos. “Se quisermos garantir um 

futuro melhor para Moçambique 

é crucial que todos participem 

activamente na economia do país. 

Neste contexto, é importante 

motivar os jovens a pensarem em 

iniciaremos seus próprios negó-

cios para que possam tornar-se 

em criadores de empregos e a for-

ça motriz da economia nacional”, 

disse Pascalle. Segundo a mesma 

fonte, o projecto Orange Corners 

já está a ser implementado com 

sucesso na República da África 

do Sul, depois de Moçambique o 

Governo Holandês pretende le-

var a iniciativa para outros países 

africanos.

“Nos últimos anos, as universida-

des locais têm graduado um nú-

mero considerado de estudantes, 

infelizmente, nem todos conse-

guem um espaço no mercado de 

trabalho. Nós acreditamos que 

este projecto é uma oportunidade 

flagrante para os jovens olharem 

para o empreendedorismo como 

uma iniciativa viável e susten-

tável, acima de tudo, como uma 

forma proactiva de contribuírem 

para o desenvolvimento socioe-

conómico do nosso país”, afirmou 

Orlando Chongo, administrador 

do BancABC.

BancABC e Orange Corners 
dão oportunidades a jovens 
inovadores

dade de cuidados de saúde.

Esta iniciativa é o resultado de 

um trabalho conjunto entre uma 

empresa de construção subcon-

tratada pelo Millennium bim e o 

trabalho de 35 Colaboradores do 

Banco que se juntaram numa ac-

ção de voluntariado empresarial, 

onde executaram trabalhos de re-

modelação, pintura, montagem de 

objectos de decoração e instalação 

de mobiliário novo.

Durante a cerimónia de entre-

ga do Berçário da Unidade de 

Neonatologia, Mouzinho Saide, 

Director do Hospital Central de 

Maputo, referiu “A criação de um 

ambiente de trabalho harmonioso 

Descontos

até 

40% 

é sempre uma oportunidade para 

melhorarmos o nosso desempe-

nho, o nosso espírito de ajuda 

ao próximo. E é esse espírito de 

ajuda que gostaríamos de enaltecer 

neste gesto do Millennium bim, de 

altruísmo, de vontade de servir, de 

apoiar. Queremos agradecer tam-

bém esta liderança, este espírito de 

voluntariado, que desejamos que 

comece a despertar na nossa co-

munidade”.


