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PGR soma três anos de hesitações no esclarecimento das dívidas ocultas  
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13ª EXTRACÇÃO
1º - 09451 -    1.250.000,00MT PREVISÕES 

1º PRÉMIO -1.000.000,00MT
PRÓXIMA, 14ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA 07/04/2018

3º - 06014     -     30.000,00MT
TOTOBOLA: PARA O 1º PRÉMIO - 117.453,00MT2º - 32934     -     60.000,00MT

TOTOLOTO: PARA  O JACKPOT   - 919.044,89MT
 VALOR DO 1º PRÉMIO DO JOKER  -  250.000,00MT
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Num mês como este (Abril), 

em 2016, o respeitado jornal 

norte-americano, Wall Street 
Journal, despoletava o maior 

escândalo financeiro de sempre na 

história de Moçambique. Eram as 

chamadas dívidas ocultas, uma ope-

ração de USD 1.4 mil milhões con-

traídos à calada da noite pela admi-

nistração Guebuza. Os empréstimos 

juntavam-se aos também polémicos 

USD850 milhões da EMATUM, 

constituindo um pacote único que, 
como tal, também teve um processo 
único na Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), datado de 2015, ano 
em que iniciou a investigação sobre 
a EMATUM, mas que até hoje está 
em fase de instrução preparatória, 
com a PGR a entreter a tudo e todos, 
num autêntico jogo de cabra-cega. 

O país ainda digeria a dívida de USD 
850 milhões da Empresa Moçambi-
cana de Atum (EMATUM) quando, 
em Abril de 2016, foi despoletado 
mais um escândalo financeiro, USD 
622 milhões da Proindicus e USD 
535 milhões da Mozambique Asset 
Management (MAM), empréstimos 
contraídos e avalizados pelo Gover-
no moçambicano, entre 2013 e 2014, 
junto dos bancos russo VTB e suiço 
Credit Suisse a favor das três empresas 
teoricamente privadas, mas detidas 
pelo Estado, através dos serviços se-
cretos.
O escândalo, inicialmente, desmen-
tido pelo Governo, causou ira não só 
aos moçambicanos que foram apa-
nhados de surpresa, mas também à 
comunidade internacional que, de 
imediato, suspendeu os seus apoios 
financeiros ao Orçamento do Estado 
(OE), levando o país ao precipício.
Os parceiros de cooperação, incluin-
do o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), desde logo deixaram claro que 
o esclarecimento das dívidas ocultas, 
que inclui a responsabilização dos 
seus autores, é uma etapa incontor-
nável para restabelecer a confiança e 
retomar os seus programas de apoio a 
Moçambique.
A Suécia chegou a financiar uma au-
ditoria independente às dívidas ocul-
tas, USD 4.7 milhões, que foi imposta 
a contra-gosto do Governo moçambi-
cano, mas o certo é que Maputo tem 
resistido abrir a mão ao esclarecimen-
to do maior escândalo financeiro de 
sempre no país. 
Coube à Kroll, uma auditora interna-
cional especializada na recuperação 
de activos descaminhados, investigar 
as dívidas ocultas, cujo sumário exe-
cutivo foi publicado a 24 de Junho de 
2017.
As constatações da Kroll, dentre elas 
as inconsistências na justificação do 
paradeiro dado a USD500 milhões 
do empréstimo contraído pela EMA-
TUM, os gastos atinentes aos USD 
2 mil milhões das dívidas ocultas, os 
bloqueios no fornecimento de infor-
mações sob o argumento de “segredo 
de Estado”, a exagerada sobrefactura-
ção de USD713milhões, a arrogância 
de alguns oficiais do SISE, sugerem 
que se tratou de um golpe financeiro 
de magnitude sísmica urdido durante 
o reinado de Armando Guebuza.
“Lacunas permanecem no entendi-
mento sobre como exactamente os 

USD2 mil milhões foram gastos, ape-

sar dos esforços consideráveis” para 

esclarecer o assunto, sublinharam os 

auditores no sumário executivo do re-

latório que foi, integramente, entregue 

à PGR, com nomes inclusos, se bem 

que no sumário executivo foram ape-

nas apresentadas siglas codificadas.
Embora com nomes omitidos, o SA-
VANA desvendou as personagens en-
volvidas, que têm a particularidade de 
estarem ligadas ao Serviço de Infor-
mação e Segurança do Estado (SISE).
Na verdade, foi uma operação realiza-
da por um pequeno círculo de oficiais 
de segurança, liderados pelo todo-
-poderoso António Carlos do Rosá-
rio, na altura director da Inteligência 
Económica do SISE e descrito, no 
documento, como o “indivíduo A”, e 
que inclui vários “indivíduos” como 
o “E” (Gregório Leão, então director 
do SISE), “C” (Manuel Chang, então 
ministro das Finanças), “D” (Isaltina 
Sales, actual vice-ministra da Econo-
mia e Finanças), todos eles próximos 
ao então presidente da República, Ar-
mando Guebuza. 
Mas não foi apenas a auditora inter-
nacional que detectou trafulhices na 
contratação das dívidas ocultas. 
A Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI), instituída pela Assembleia 
da República para averiguar o assunto, 
já tinha apurado, em finais de 2016, a 
existência de delitos financeiros e cri-
minais, atribuindo à Justiça o papel de 
imputar as necessárias responsabilida-
des aos agentes das infracções.
Vale recordar que, já em Julho de 
2016, a própria PGR havia informa-
do que, após ouvir os representantes 
das empresas EMATUM, MAM e 
Proindicus, para além de outras enti-
dades envolvidas no processo, apurou 
que houve um crime na contratação 
da dívida pública, sem a observância 
da legalidade.
“Houve violação da lei orçamental no 
caso dívida pública”, reconheceu, na 
altura, o procurador-geral-adjunto e 
então porta-voz da PGR, Taibo Mu-
cobora.
Em Abril de 2017, um ano depois da 
descoberta das dívidas ocultas, a PGR 
solicitou a quebra de sigilo bancário 
a uma empresa e 19 individualidades 
que no seu entender deveriam ser in-
vestigadas em conexão com o caso. A 
lista incluía Armando Guebuza e al-
guns dos seus colaboradores mais pró-
ximos, bem como dois dos seus filhos, 
Ndambi e Mussumbuluco.
Já em finais de Janeiro último, a en-
tidade dirigida por Beatriz Buchili 
anunciou que a sua investigação de-
tectou factos susceptíveis de con-
substanciar infracções financeiras à 
luz da Constituição da República de 
Moçambique (CRM) e da legislação 
orçamental.
Os factos em causa, precisou a PGR 
em comunicado, incluem o desrespei-
to dos procedimentos e dos limites fi-
xados por lei na emissão de garantias e 
avales pelo Governo e a inobservância 
dos procedimentos legais na contra-
tação de financiamento externo e na 
contratação de bens e serviços.
Apurou, igualmente, que houve exe-
cução de actos e contratos sem a sub-
missão para a fiscalização obrigatória 
pelas entidades competentes, numa 
alusão à Assembleia da República e ao 
Tribunal Administrativo.
É preciso sublinhar que o processo 
número 1/2015, sobre as dívidas ocul-

tas, arrasta-se desde 2015, na altura só 

com a EMATUM, mas continua em 

fase de instrução preparatória, naquilo 

que é interpretado como a expressão 

mais alta da inércia da PGR em escla-

recer o escândalo que empurrou o país 

à actual crise que fustiga sobretudo o 

povo.

Na abertura do ano judicial 2018, a 

1 de Março último, o bastonário da 

Ordem dos Advogados de Moçambi-

que (OAM), por exemplo, considerou 

estranho que o processo sobre dívidas 

ocultas, aberto em 2015, ainda não 

tenha arguidos constituídos, vincando 

a necessidade de se tratar o processo 

com a devida seriedade, sob pena da 

Justiça moçambicana cair em descré-

dito.

“Relativamente ao processo comu-

mente denominado como o ‘caso das 

dívidas ocultas’, achamos que consti-

tui um passo importante a remessa de 

informação ao Tribunal Administrati-

vo… mas convenhamos que, para um 

processo de Instrução Preparatória 

identificado como sendo n.º 1/2015, 

sem arguidos constituídos volvidos 

três anos, mesmo depois do relatório 

da Kroll revelar que 500 milhões de 

dólares tiveram uma aplicação desco-

nhecida, é, no mínimo, estranho”, dis-

parou Flávio Menete, cara a cara com 

Beatriz Buchili.

A PGR é controlada pelos 
próprios infractores - GMD
No mês em que passam dois anos de-

pois da descoberta das dívidas ocultas 

e três desde que a PGR abriu o pro-

cesso 1/2015, na altura visando apenas 

a  EMATUM, o SAVANA quis saber 

se é razoável que o processo continue 

ainda em fase de instrução prepara-

tória, sem sequer um arguido. As res-

postas não surpreenderam, com todos 

os entrevistados a criticarem a falta de 

avanços. 

Para o Grupo Moçambicano da Dívi-

da (GMD), por exemplo, a demora no 

esclarecimento do caso só se justifica 

com o que chama de nódoas de que se 

reveste o processo.

“Há muita coisa suja e as pessoas li-

gadas ao problema são altos dirigentes 

e as instituições que estão a frente do 

processo estão abaixo do poder dos 

infractores e são controladas pelos 

próprios infractores”, refere o posicio-

namento do GMD ao SAVANA.

Para aquela organização da sociedade 

civil, nessa condição, dificilmente ha-

verá um exercício idóneo de respon-

sabilização.

As dívidas ocultas e o esclarecimento que é recusado pela Justiça 

Três anos de contos de fada!

Entende que a resistência no esclare-

cimento do caso deve-se ao facto de 

qualquer passo nesse sentido colocar 

em causa a sobrevivência do partido 

no poder, a Frelimo, que, com avan-

ços nas investigações, pode estar a dar 

um tiro no próprio pé, naquilo que o 

GMD chama de início da queda do 

partido dos camaradas, esses que op-

tarão por arrastar o caso, preferindo o 

sofrimento do povo.

Por isso, avança o GMD, os doadores 

devem repensar no modelo de res-

ponsabilizar os infractores das dívi-

das ocultas, de modo que não tenha 

consequências trágicas sobre o povo, 

como o que acontece actualmente.

“Enquanto não existir mecanismos 

claros de responsabilização, quem so-

fre não são os implicados, neste caso, 

as lideranças que cometeram os erros. 

Infelizmente é o povo e essas pessoas, 

os infractores, estão na Praia ou em 

Dubai com as famílias a passarem 

bons momentos”, refere o GMD.

Para o GMD, a saída é não reconhe-

cer as dívidas ocultas como soberanas, 

o que passa, desde logo, por não res-

truturá-las, mas sim avançar-se para a 

responsabilização dos seus infractores.

É grave - CIP
Para o Centro de Integridade Pública 

(CIP), uma organização da sociedade 

civil de advocacia pela transparência, 

boa governação e combate à corrup-

ção, três anos é demasiado tempo.

“Mesmo que estejamos a falar de ra-

zoabilidade da investigação, três anos 

sem pelo menos constituir arguidos, é 

grave e há uma inércia clara do Minis-

tério Público. E isto ganha mais força 

quando nós sabemos que este processo 

tem contornos políticos, quando sabe-

mos que a Procuradoria não vai agir se 

estas instituições políticas não darem 

o aval para que ela haja”, referiu Bala-

tazar Fael, em nome do CIP.

“Estamos a falar de um processo que 

tem três anos. Que acabou violando 

todos os prazos de instrução prepara-

tória possíveis, ou seja, os 90 dias que 

é o prazo máximo de um processo de 

querela já estão, largamente, expira-

dos. Muito bem que é preciso enten-

der a complexidade do caso, mas não 

há aqui uma desculpa para não haver 

acordos com os países em que o di-

nheiro circulou porque todos eles são 

signatários da convenção das Nações 

Unidas sobre a corrupção, que se pode 

accionar para se ter essa colaboração” 

observou o jurista. 

Para Baltazar Fael, o mais grave nis-

to tudo é que existe um relatório que 

indica, claramente, o que aconteceu, 

incluindo indicações claras dos envol-

vidos.

“Não há abertura por parte da Pro-

curadoria-Geral para nos dizer o que 

está a fazer. Não estamos a dizer para 

violar o segredo de Justiça. Vir a pú-

blico dizer, por exemplo, que já ouvi-

mos três, quatro ou seis pessoas, que o 

processo está a andar neste ou naque-

le sentido, que faltam diligências no 

sentido disto mais aquilo, não é violar 

segredo de Justiça”, rebateu o jurista, 

para quem é preciso que a PGR não se 

escude no segredo de justiça para não 

investigar o caso.

“São três anos e estas questões todas 

que levantamos, que há nomes no 

relatório da Kroll que a Procuradoria 

teve acesso em primeira mão e três 

anos depois não há nenhum arguido 

constituído, quer dizer, isto é grave”, 

criticou. 

Lamenta que a PGR continue indife-

rente enquanto o país, esse, claramen-

te, caminha para a bancarota.

Diz que se calhar no dia em que o país 

não conseguir se reerguer, os políticos 

criem condições para que o processo 

avance, mas sublinha que nessa altura 

não se vai procurar os verdadeiros cul-

pados do caso, mas sim buscar bodes 

expiatórios para se resolver o assunto 

e pôr o país a beneficiar da ajuda in-

ternacional.

“Não será uma investigação conclu-

dente porque o tempo útil para uma 

investigação passa. Não ficamos 20 

anos e pensarmos que os elementos de 

prova vão permanecer os mesmos, eles 

vão enfraquecendo, vão se dissipando 

e etc”, anota.

Alerta ainda para a dissipação de pro-

vas. “A questão da dissipação de provas 

está no ar. Estas pessoas estão a fazer 

o que estão a fazer, estão a influenciar 

instituições, estão a manipular dados e 

uma série de factos porque não estão 

numa situação processual em que li-

mite a sua liberdade e possibilidade de 

poderem fazer isso”, lamenta.

Já é suspeito 
– Gilberto Correia
Para o antigo bastonário da OAM, 

Gilberto Correia, já não é apenas es-

tranho, mas sim suspeito que o proces-

so 1/2015 ainda não tenha registado 

avanços significativos.

Refere que o relatório da Kroll é uma 

evidência pericial que foi junta aos 

autos e só o sumário executivo que 

foi tornado público aponta para que 

certas pessoas fossem constituídas ar-

guidos.

“É preciso lembrar que o processo é 

1/2015, mas até hoje não tem nenhum 

arguido, o que significa que ainda está 

em fase de instrução preparatória, mas  

a PGR teve o relatório completo que 

mostra que há indícios suficientes 

para se constituir arguidos”, comentou 

Gilberto Correia, para quem há, clara-

mente, falta de vontade política para o 

esclarecimento do caso.

O jurista não entende porque é que 

não há avanços de um processo que 

extrapolou o segredo de justiça com a 

revelação dos implicados, embora co-

dificados em letras, mas que, mesmo 

assim, são devidamente conhecidos.

Por Armando Nhantumbo

Armando Guebuza, supeito de ser o actor-mor no caso dívidas ocultas, foi quem 
indicou Beatriz Buchili para Procuradora-Geral da República
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O 
rapto e tortura do jornalista 
e jurista Ericino de Salema, 
no passado dia 27 de Mar-
ço, veio clarificar aquilo 

que sempre foi o modus operandi da 

Frelimo, desde a luta de libertação, 

sempre que houvesse necessidade de 

se libertar de vozes incómodas.

Esta coincidência vem estampada 

na obra: “os últimos dias de URIA 

SIMANGO”, um livro do escritor 

Adelino Timóteo, lançado esta terça-

-feira, 03, na cidade de Maputo.

Segundo o autor, nas entrevistas fei-

tas a pessoas que convivem dentro 

da Frelimo há mais de 50 anos bem 

como à literatura diversa sobre a his-

tória do movimento de libertação na-

cional é possível verificar que a onda 

de sequestros e execuções a cidadãos 

moçambicanos com pensamento au-

tónomo foi sempre a estratégia usada 

para o silenciamento. 

O truque observou vários estágios 

dependendo do contexto histórico. 

Durante a luta armada, os reaccio-

nários eram enviados de Dar-Es-Sa-

laam (Tanzânia) para interior da pro-

víncia de Cabo Delgado – zonas de 

guerra – e de lá nunca mais voltavam. 

Depois da independência, na vigên-

cia do marxismo-leninismo, o mode-

lo usado foi de traidores, tribalistas, 

regionalistas e inimigos do povo, um 

pretexto para prender e enviar para 

campos de reeducação onde eram fu-

zilados. No presente momento vigora 

o truque de rapto, tortura, baleamen-

to ou assassinato usando desconheci-

dos, mas sob um olhar impávido das 

autoridades competentes.  

Numa obra de 195 páginas, o autor 

refere que figuras como Uria Siman-

go, Celina Simango, Joana Simeão, 

Lázaro Kavandane, Mateus Gwen-

gere, Silvério Nungu são exemplos de 

que, o que aconteceu com Ericino de 

Salema, José Macuane, Gilles Cistac, 

entre outros, é o que a Frelimo faz, 

desde a luta armada, para fragilizar 

críticos. 

“É o modus operandi dos regimes di-

tatoriais, que não aceitam opiniões 

contrárias, encontrando no fuzila-

mento a forma de apagar uma voz 

contrária ou com um pensamento di-

ferente. Infelizmente, recorrem às va-

las comuns como forma  de esconde-

rem os seus crimes. Mesmo com este 

tipo de atitudes, advogam ser arautos 

da democracia ou se intitulam de de-

mocratas, mas, por detrás disso, es-

condem crimes contra a humanidade. 

Moçambique é um dos exemplos em 

que os dirigentes atingiram as po-

sições que atingiram, banhando as 

mãos de sangue, para assegurarem os 

protagonistas que hoje detêm, mas se 

esquecem que a humanidade só Deus 

é que pode tirar a vida humana”, lê-se 

nos depoimentos de Daviz Simango 

estampados no livro.   

Na obra em alusão, o autor diz que 

o movimento libertador sempre se 

apresentou publicamente como con-

trário ao tribalismo e ao regionalis-

mo, porém, para além de pensamento 

autónomo, as diferenças étnicas tam-

bém foram usadas como elementos 

para discriminação e assassinatos.

As escrituras do livro referem que ao 

longo do tempo, na nossa história re-

cente, apercebeu-se que a maior parte 

dos nomes que foram raptados, hu-

milhados e assassinados eram indiví-

duos do centro e norte do país.

“Uria Simango, sua esposa e outros 

companheiros de infortúnio foram 

assassinados por serem de uma etnia 

diferente, enquanto que relativamen-

te às outras vítimas, as do sul, a morte 

os visitou por alegada falta de leal-

dade à tribo changana ou por terem 

endossado apoio aos reaccionários do 

centro e norte”, lê-se.

Diz a obra que só os apelidados re-

volucionários, por colação heróis do 

país, maioritariamente do sul, têm di-

reito a um lugar na cripta, ou recebem 

condecorações e títulos honoríficos.

A obra “Os últimos dias de URIA SI-

MANGO” traz a outra face da histó-

ria que sempre foi escamoteada pelo 

regime e diz que a vida de Uria Si-

mango não foi um mar de rosas den-

tro do movimento que ele co-fundou, 

em 1962, até ser expulso, perseguido, 

raptado, humilhado e fuzilado.

Sublinha que Uria Simango era um 

patriota e nacionalista genuíno que 

viu seus camaradas de armas, na Tan-

zânia, traçarem-lhe o destino, que 

culminaria com o ajuste de contas, 

em Mtelela, distrito de Majune, pro-

víncia de Niassa.

O livro conta a forma penosa como 

Uria Simango e seus colegas de in-

fortúnio foram executados.

Refere que no dia 25 de Junho de 

1977, quando o país comemorava dois 

anos de independência, uma caravana 

de jeeps chegou ao campo de Mtete-

la. Da comitiva faziam parte o comis-

sário político do Serviço Nacional de 

Segurança (SNASP)[Abel Assikala], 

o chefe da contra-inteligência militar 

e o governador Niassa,[Aurélio Ma-

nave]. Os visitantes comunicaram ao 

“grupo dos reaccionários” que o pre-

sidente Samora decidiu convocá-los a 

Maputo para discutir a sua libertação. 

Acabaram por ser colocados numa 

vala. Regados com gasolina, foram 

queimados vivos.      

Também faz alusão aos caminhos 

tortuosos percorridos por Uria Si-

mango desde as perseguições da 

PIDE, fundação da Frelimo e sua 

eleição a vice-presidência do movi-

mento libertador, maratonas diplo-

máticas, acusações de tribalismo e 

regionalismo, a forma maquiavélica 

usada por Marcelino dos Santos e 

Samora Machel para o afastar da di-

recção do movimento, sua expulsão, 

exílio no estrangeiro, regresso ao país 

onde criou o Partido de Convenção 

Nacional, retorno ao estrangeiro, sua 

captura no Malawi e entrega às au-

toridades moçambicanas e seus últi-

mos dias no campo de reeducação de 

Mtelela.     

Depoimentos 
A  cerimónia de apresentação do li-

vro, dentre vários convidados, foi tes-

temunhada pelos filhos sobreviventes 

do então vice-presidente do movi-

mento libertador, mormente: Lutero 

e Daviz Simango.

Ao nível governamental ninguém se 

fez representar. Também foi notável 

a ausência do deputado Venâncio 

Mondlane e do jurista António Fran-

goulis.

Para Lutero Simango, se a vida do 

seu progenitor não tivesse sido en-

curtada completaria 92 anos.

Diz que dedicou grande parte da sua 

vida à libertação de Moçambique e 

foi um grande mobilizador dentro 

da Frente de Libertação de Moçam-

bique.

“A nossa casa, para além de servir 

como abrigo da família, foi utiliza-

da como centro de trânsito de todos 

aqueles que estavam à busca de cami-

nhos de revolução”, conta. 

Lutero diz que o  seu pai era um ho-

mem feliz. Em tudo o que ele se em-

pregava, fazia-o a fundo e de corpo 

e alma.

“Uria Simango foi sacrificado por 

causa do seu sentimento de pensar 

diferente, tinha ideias próprias, uma 

visão futurista. Sempre pensou que as 

ideias contrárias é que provocariam 

o desenvolvimento da organização, 

mas infelizmente não foi percebido”, 

disse.

Segundo Lutero há tendências de se 

apagar as marcas de Uria Simango na 

luta pela libertação, porém, os autores 

esquecem que a história de um povo 

já mais pode ser apagada ou adulte-

rada.    

Daviz Simango, segundo filho da fi-

gura retratada no livro, refere que a 

obra retrata aquilo que foi a figura de 

Uria Simango como pai, esposo, líder, 

pastor e educador.

Para Daviz Simango muita coisa foi 

escrita ou falada sobre o pai. Esses es-

critos ou depoimentos tinham o fim 

único de pintar a negro todo o SEU 

legado, mas cada vez que o tempo 

passa, a sociedade descobre quem na 

verdade era o seu progenitor. 

O edil da Beira referiu que Uria Si-

mango foi uma grande figura porque 

também estava ao lado de uma gran-

de mulher, neste caso a sua mãe Ce-

lina Simango.

“Celina Simango sempre acompa-

nhou o marido em todas as frentes. 

Recordo-me que um dia, eu estava 

acompanhado da minha tia, saímos 

de casa, na cidade da Beira, a fim de 

fazer compras para a festa do meu 

irmão. Durante a caminhada, fomos 

surpreendidos por uma viatura de 

onde saíram homens e raptaram a 

minha tia. Saltei o muro e entrei na 

residência oficial do governador de 
Sofala e assim escapei”, conta.
Acrescenta que depois regressou a 
casa e contou o sucedido à mãe. Em 
jeito de resposta, Celina Simango 
disse ao Daviz: “filho aqueles senho-
res não queriam raptar tua tia. Que-
riam a mim. Estamos em festa, mas 
não vou ficar, vou me entregar para 
salvar a vossa tia”.
Daviz Simango referiu que Celina 
despediu-se dos filhos e nunca mais 
voltou. 
Conta Daviz Simango que o seu pai 
foi perseguido, humilhado, raptado e 
assassinado porque tinha um pensa-
mento autónomo.                                 
Hélder Nhamaze, antropólogo e do-
cente universitário, disse, na quali-
dade de apresentador da obra, que o 
livro resgata a sua relevância em dois 
pilares fundamentais. Por um lado, 
o contributo que representa para o 
alcance de uma fórmula de reconci-
liação de nível nacional e, por outro, 
a reformulação do paradigma domi-
nante da história moçambicana. 
Sublinhou que o nosso trajecto está 
pejado de dor, de incongruências, 
de mal entendidos, de injustiças e 
até de revolta, mas, ainda assim, ele 
constitui a nossa posse. “Devemos 
conseguir olhar para as feridas que 
já nos infringimos não apenas para 
valorizá-las, mas para que a partir daí 

estejamos em melhor condição para 

perspectivarmos um futuro em co-

mum”, disse.

Livro sobre a vida de Uria Simango exterioriza a outra face da história

Extermínio de vozes contrárias foi modus 
operandi na Frelimo
Por Raúl Senda

Winnie Madikizela-
-Mandela, que foi 
casada com Nelson 
Mandela e era uma 

das mais controversas protago-

nistas da luta contra o apartheid, 

vai ter um funeral de Estado. A 

cerimónia oficial foi marcada 

para 14 de Abril, anunciou o Pre-

sidente sul-africano,  Cyril Ra-

maphosa.

Winnie Mandela  morreu na 

segunda-feira, 02, aos 81 anos. 

Até ao seu funeral vão realizar-se 

homenagens a esta figura que se 

manteve sempre popular na Áfri-

ca do Sul, apesar das acusações de 

corrupção e de envolvimento em 

crimes.  

Logo na segunda-feira à noite 

uma pequena multidão juntou-se 

em frente à sua casa no Soweto, o 

bairro que foi um dos centros da 

resistência ao domínio dos bran-

cos e à segregação. À noite, Ra-

maphosa esteve na casa modesta 

onde Winnie vivia para prestar 

homenagem.

“A nação não estava preparada para a 

sua partida e as pessoas estão de luto. 

Esta morte é uma grande perda pois 

ela era uma das mulheres mais fortes 

na nossa luta e sofreu muito... Man-

teve a coragem em nome do povo”, 

disse Ramaphosa, que assumiu a pre-

sidência em Fevereiro, depois da de-

missão de Jacob Zuma.

Por seu turno, o deputado e dirigen-

te histórico da UNITA, Almerindo 

Jaka Jamba, falecido no domingo, 

foi enterrar nesta quinta-feira, 

no Cemitério da Santa Ana, em 

Luanda.

Formado em Filosofia pela Uni-

versidade clássica de Lisboa, em 

Portugal, foi professor na Escola 

Técnica do Seixal e no Liceu Na-

cional de Oeiras. Militante activo 

da UNITA em Lisboa, em 1972 

deixou a capital portuguesa e par-

tiu para a Suíça.

Em 1975 integrou, pela UNITA, 

a equipa que negociou, no Algar-

ve, os Acordos de Alvor com o 

Governo português, de partilha 

do poder em Angola após a inde-

pendência, tendo integrado nesse 

mesmo ano o Governo de transi-

ção, como secretário de Estado da 

Informação.

Actualmente era deputado na 

Assembleia Nacional e professor 

universitário em Luanda, depois 

de ter sido vice-presidente do 

parlamento, entre 1997 e 2005, e 

embaixador delegado permanen-

te de Angola junto da UNESCO, 

entre 2005 e 2008.

Falecida esta segunda-feira

Winnie Mandela terá funeral de Estado

Winnie Mandela
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Realiza-se, hoje, na cidade 
de Maputo, uma vigília 
em protesto aos frequentes 
ataques a cidadãos, como 

forma de impedi-los de exercer o 

seu direito à liberdade de expres-

são, um dos direitos fundamentais 

consagrados na Constituição da 

República.

A vigília, que decorre dez dias após 

o rapto e agressão do jornalista e 

jurista Ericino de Salema, é organi-

zada por um grupo de organizações 

da sociedade civil e terá lugar no 

Sindicato Nacional de Jornalistas 

(SNJ), exactamente o local onde 

Salema foi raptado.

Segundo o Secretário-geral do 

SNJ, Eduardo Constantino, um dos 

co-organizadores do evento, o en-

contro visa repudiar o atentado às 

liberdades fundamentais, num Es-

tado de Direito Democrático, e será 

marcado pela leitura de mensagens, 

declaração de poesias, assim como 

por alguns momentos culturais.

Por sua vez, a Directora-Executiva 

do Fórum Mulher, Nzira De Deus, 

defende que os organizadores do 

encontro decidiram mostrar o seu 

sentimento de repúdio num espaço 

aberto e não nos escritórios, como 

tem sido habitual. 

“O facto é que somos perseguidos e 

intimidados sempre que criticamos 

alguns aspectos da governação”, su-

blinha De Deus.

Para além da vigília, o movimento 

entregou, esta semana, uma petição 

à Presidente da Assembleia da Re-

pública, Verónica Macamo, exor-

tando-a para liderar uma iniciativa, 

visando a aprovação de uma Reso-

lução a condenar a onda de ataques 

e intimidações a cidadãos, no exer-

cício de direitos fundamentais.

Gritando “basta de ataques a cida-

dãos inocentes e de sua intimidação 

no exercício de direitos e liberda-

des fundamentais”, o movimento 

exorta ainda a Presidente da AR 

a convocar o Ministro do Interior 

para prestar informação em relação 

ao estágio das investigações dos 

ataques e agressões infligidos nos 

últimos anos a diferentes cidadãos.

Para estas organizações da socie-

dade civil, o Parlamento deve pro-

mover acções de enaltecimento e 

defesa de direitos fundamentais 

dos cidadãos, incluindo o direi-

to às liberdades de expressão e de 

imprensa, bem como o direito à 

informação, destacando a sua cen-

tralidade na sustentação do sistema 

democrático.

“Atendendo que a Constituição da 

República consagra as liberdades 

de expressão e de imprensa como 

direitos fundamentais, sendo ao 

mesmo tempo direitos pilares fun-

damentais da democracia, torna-se 

evidente que qualquer tentativa de 

impedir o seu exercício pelos ci-

dadãos significa, necessariamente, 

ataque directo aos alicerces do pró-

prio sistema democrático”, lê-se na 

petição.

Para os peticionadas, na convic-

ção de que os ataques acima men-

cionados têm como alvo final as 

próprias liberdades de expressão e 

Vigília contra atentado à liberdade de expressão
de imprensa, enquanto institutos 

fundamentais do próprio sistema 

democrático, constituiu expecta-

tiva legítima da sociedade que tais 

agressões sejam encarados com par-

ticular apreensão, pelas instituições 

públicas encarregues de garantir a 

segurança dos cidadãos e da aplica-

ção da justiça.

Entendem que a perceção de im-

punidade não só constitui incentivo 

ao crime, como sobretudo cria pâ-

nico e sentimento de insegurança 

generalizada junto dos cidadãos, 

que passam a encarar o exercício de 

direitos e liberdades fundamentais 

como um risco à própria vida. 

falha do Estado em cumprir a sua 

primeira missão, em sede do Con-

trato Social assumido com o povo, 

que é garantir a segurança de todos 

os cidadãos!”, destaca.

Refira-se que, nos últimos anos, 

o país tem assistido uma onda de 

raptos e assassinatos a cidadãos 

críticos à governação do dia, com 

destaque para os assassinatos do 

constitucionalista Gilles Cistac, do 

Conselheiro de Estado Jeremias 

Pondeca, e os raptos do académico 

José Jaime Macuane, do jornalista 

Ericino de Salema e do jurista Car-

los Jeque.

O movimento, que congrega mais 

de 15 organizações da sociedade 

civil, defende que a falta de escla-

recimentos dos diversos crimes 

cometidos nos últimos anos, como 

o assassinato de Gilles Cistac, não 

só constitui incentivo ao crime, 

como cria pânico e sentimento de 

insegurança generalizada junto dos 

cidadãos, que passam a encarar o 

exercício de direitos e liberdades 

fundamentais como um risco à 

própria vida.

“Outrossim, tal imagem de impu-

nidade ao crime vulgariza e desa-

credita as instituições da admi-

nistração da justiça e traduz-se na 

O rapto e agressão do jornalista 
Ericino de Salema bem como de 

outros cidadãos com opiniões 
contrárias ao regime está agitar o país
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Uma semana depois das três 
bancadas que compõem o 
parlamento nacional, Fre-
limo, Renamo e Movimen-

to Democrático de Moçambique 
(MDM), terem devolvido a proposta 
de revisão pontual da Constituição 
da República (CRM), ao presidente 
da República (PR), Filipe Nyusi, e ao 
líder da Renamo, Afonso Dhlakama, 
para fazerem as devidas concerta-
ções no que diz respeito ao regime 
transitório do processo de indicação 
dos administradores distritais, Nyusi 
pede respeito às suas ideias.

Falando a partir do distrito de Man-

jacaze, província de Gaza, ponto para 

o qual se deslocou esta terça-feira, 

numa visita de três dias, que efectuou 

esta semana, Nyusi disse estar a tra-

balhar para resgatar a paz. 

Falou do diálogo que tem mantido 

com Afonso Dhlakama. 

Apesar de não ter sido muito claro 

nas ideias que pretende ver respeita-

das, a verdade é que as três bancadas 

devolveram o documento aos dois ti-

tulares para que esclareçam algumas 

zonas de penumbra.

Trata-se da regulamentação do regi-

me transitório na indicação dos ad-

ministradores distritais que não colhe 

consenso entre as bancadas. 

A proposta da revisão da CRM de-

positada em princípios de Fevereiro 

na Assembleia da República estabe-

lece que a eleição dos administrado-

Nyusi pede respeito às suas ideias
Por Argunaldo Nhampossa, em Manjacaze

res distritais só terá lugar a partir de 

2024. 

No entanto, a Renamo e o MDM 

não concordam que o actual mode-

lo em que os administradores são 

nomeados pelo titular do Ministério 

da Administração Estatal e Função 

Pública vigore no próximo manda-

to (2020-2023), pelo que apelam à 

adopção de um regime transitório 

que pode passar pela antecipação da-

quele regime. 

Argumenta a oposição que não seria 

conveniente que um governador de 

província eleito tenha de trabalhar 

com administradores indicados pelo 

governo central, considerando que tal 

teria implicações negativas na gover-

nação dos distritos. 

Diz que o administrador pode ter 

dois programas governativos, um 

do governo central que o nomeou e 

outro do governador provincial que 

dirige a província, caso este venha 

de um outro partido que não seja o 

do governo central. Outra inquieta-

ção tem a ver com a clarificação dos 

poderes do Secretário do Estado na 

província e no distrito, por considerar 

que ofuscam os poderes do governa-

dor e do administrador. 

O dossier foi submetido às lideran-

ças do governo e da Renamo que têm 

agora a missão de encontrar uma so-

lução aceitável para todas as partes. 

No referido comício, na localidade de 

Muzamane, Nyusi disse que o respei-

to pelo pensamento do outro e a to-

lerância são passos importantes para 

a construção da paz e promoção do 

desenvolvimento. 

Disse que respeita o pensamento dos 

outros, o que não significa medo, mas 

pede que seja respeitado também o 

seu pensamento, apontando que o 

inimigo da actualidade foi identifi-

cado como sendo a pobreza. Deste 

modo, considera que os moçambi-

canos devem se unir para combater 

aquele inimigo comum que é a fome, 

sendo que o fomento da produção é 

a única forma possível, visto que vai 

contribuir para a redução dos preços. 

Apelou à Renamo para abandonar 

a política das armas, devolvendo-as 

às autoridades, porque só a polícia 

deve ficar com armas, frisando que 

nenhum civil pode ficar com armas 

em casa.   

Tongasse inaugura ma-
tadouro
Na sua chegada ao distrito de Man-

jacaze, Filipe Nyusi procedeu à inau-

guração de uma fábrica de processa-

mento de frango e produção de ovos 

no povoado de Magoene.

Trata-se da primeira iniciativa do 

género naquele ponto do país que se 

espera venha galvanizar o distrito que 

até então era conhecido por questões 

históricas.

Com um investimento avaliado em 

500 milhões de meticais, com tecno-

logia de ponta, a Tongasse conta com 

uma capacidade de processamento de 

12 mil aves por dia, o que correspon-

de a 1 500 aves por hora. 

Segundo explicou o director-geral da 

empresa, Jorge Mondlane, o projecto 

iniciou em 2015, produzindo cerca 

de 200 frangos num aviário na casa 

do seu pai naquele ponto. 

Respondendo ao repto presiden-

cial lançado aos empresários nacio-

nais para reduzirem as importações, 

Mondlane diz que de forma gradual 

embarcou nesta aventura tendo in-

vestido na construção de seis pavi-

lhões dos quais três estão destinados 

à produção de ovos que hoje chegam 

a 25 mil por dia, sendo que outros 

três de frangos com capacidade para 

24 mil cada, que se juntam a outros 

quatro que estão localizados no dis-

trito de Limpopo. 

Estes números perfazem 40% das ne-

cessidades da empresa de momento, 

enquanto que os restantes 60% são 

preenchidos pelos pequenos criado-

res espalhados ao nível da província, 

tendo já firmado acordos de compra e 

venda com produtores do seu distrito, 

de Chókwè, de Chibuto, de Xai-xai e 

da Macia, mas não veda a entrada de 

outros produtores. 

Diz ter contratos firmados para o 

fornecimento de frangos na zona sul 

do país, com o desafio de colocar a 

produção em todo o país. 

Nyusi apelou ao jovem empreende-

dor para não perder o foco do seu ne-

gócio fazendo tudo sozinho, uma vez 

que, para além da produção de ovos e 

frangos, sonha em passar a produzir 

pintos para venda e ração. 

A Tongasse emprega cerca de 100 

trabalhadores. 

Filipe Nyusi inaugura matadouro em Manjacaze
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Sete de Abril é dia da 
mulher moçambicana. 
A data surgiu em ho-
menagem à heroína Jo-

sina Machel, pelo seu papel na 

luta pela libertação do país e da 

emancipação da mulher. 

Falar das mulheres em Mo-

çambique é algo complexo, pois 

existem várias culturas, crenças 

e tradições. 

Em todo o país, elas são ensi-

nadas desde cedo que devem ser 

submissas e entregues ao lar. 

Todavia, nos últimos anos, a 

mulher tem tido uma partici-

pação activa e notória em várias 

esferas da vida política, econó-

mica e social, destacando-se a 

luta contra a pobreza, igualda-

de de género, oportunidades de 

emprego, acesso à educação e, 

principalmente, a liberdade de 

Testemunho das heroínas anónimas
Trabalha no centro infantil do 

Banco de Moçambique. Conta 

que sente bastante orgulho da 

sua profissão. 
Cristina diz que é um privilé-
gio ser uma mulher porque, dia 
após dia, elas vão ganhando o 
seu espaço, dignidade e respeito. 
Ricardina de Araújo, 40 anos, 
é formada em Contabilidade e 
trabalha como técnica de conta-
bilidade há vários anos. 
De Araújo relata que não teve 
dificuldades para se integrar 
nesta área, muito pelo contrário, 
recebeu bastante apoio de fami-
liares e amigos.
A nossa entrevistada afirma que 
as mulheres devem ser sábias e 
fazer escolhas certas indepen-
dentemente dos desafios. 
Justina Maboi, professora há 26 
anos, confessa que gosta e sente 
orgulho do que faz, pois o seu 

ofício torna-lhe uma mulher 

socialização primária de que 

todos os seres humanos necessi-

tam nos seus primeiros anos de 

vida”, ressaltam.

Para elas, ser mulher significa 

assumir o seu papel, ser chefe 

de família, batalhadora, ter a ca-

pacidade de tomar decisões res-

ponsáveis, ser carinhosa, meiga, 

atenciosa,  alegre, humilde e va-

lorizar as suas raízes.

(Cleusia Chirindza)

fazer suas escolhas.

Graças a essa luta, existem hoje 

muitas mulheres a estudar para 

quebrar certas barreiras da vida 

e tornarem-se grandes profis-

sionais. 

Cristina Mutola, de 31 anos, re-

sidente no bairro de Maxaquene 

D, casada e mãe de uma filha, é 

educadora de profissão há nove 

anos. 

útil e importante. 

Mesmo diante do crescente su-

cesso e prestígio que vem tendo 

na sociedade, as mamanas cha-

mam atenção às responsabilida-

des que devem ter nos seus lares, 

uma vez que são vistas como pi-

lares e garantes da estabilidade 

familiar. 

“Cabe à mulher a responsabili-

dade de educar filhos, transmi-

tir valores morais, fazer aquela 

A mulher sempre foi considerada como sexo frágil, mas quando se trata de traba-
lhos difíceis é chamada em primeiro lugar

Ricardina de AraújoCristina Mutola
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95 500
LIGUE

apoio.clientemz@zap.co.ao

Todos os dias, incluindo feriados,
das 7:00 às 24:00

CARREGAR A ZAP
DURANTE 2 SEMANAS,
TÁ FÁCIL!

CARREGAMENTO TÁ FÁCIL DISPONÍVEL NAS LOJAS ZAP 
OU AGENTES AUTORIZADOS COM REGARGA ELECTRÓNICA.

Visite-nos em            e siga-nos
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Terminou, no passado dia 03 
de Março, o prazo de 180 dias 
estabelecido pelo Instituto 
de Aviação Civil de Moçam-

bique (IACM), para o registo das 

novas companhias aéreas apuradas 

para explorar o mercado doméstico, 

no quadro da liberalização do espa-

ço aéreo nacional.

Das cinco companhias apuradas, a 6 

de Setembro de 2017, para ligarem 

os diferentes destinos do país e, des-

sa forma, acabar com o monopólio 

das Linhas Aéreas de Moçambique 

(LAM) que nos últimos anos não 

tem conseguido satisfizer a deman-

da, apenas uma é que está em ope-

ração.

Trata-se da Solenta Aviation que 

opera em parceria com a FastJet, 

companhia que voa com uma aero-

nave de 50 lugares e liga Maputo–

Beira–Tete e Nampula.

A Ethiopian Airlines e CFM-

-Transportes e Trabalhos Aéreos 

dizem que já cumpriram com todos 

Seis meses após o anúncio da entrada de cinco novas empresas no mercado aéreo nacional 

os procedimentos administrativos, 

porém ainda não voam por questões 

organizacionais. 

A companhia malawiana, Air Ma-

lawi e a Transportes e Trabalhos 

Aéreos (TTA) desistiram da corrida.

O SAVANA sabe que as reticências 

da Ethiopian Airlines e da CFM-

-Transportes e Trabalhos Aéreos, 

bem como as desistências da Air 

Malawi e TTA derivam da não ren-

tabilidade do negócio, bem como de 

altas taxas dos serviços aeroportuá-

rios, facto que torna os custos ope-

racionais bem como de bilhetes de 

passagem caros.  

Com uma população de mais de 

28 milhões de habitantes, apenas 

600 mil pessoas/ano é que viajam 

de avião no país, o que coloca Mo-

çambique nos níveis mais baixos do 

mundo, em termos de movimento 

de viajantes por via área. 

Dados dos Aeroportos de Moçam-

bique indicam que, em 2017, os ae-

roportos moçambicanos registaram 

a entrada de 18 454 aviões e a saída 

de 18 456, estando abaixo dos nú-

meros registados em 2015 e 2016. 

Em 2016, aterraram 20 192 aero-

naves e decolaram 21 685; enquanto 

que em 2015 entraram 21 859 aviões 

e saíram 21 857. 

Em contacto com o SAVANA, João 

Abreu, Presidente do Conselho de 

Administração (PCA) do IACM, 

afirmou que a companhia malawiana 

não submeteu nenhum documento 

àquela instituição e nem se pronun-

ciou em relação à sua situação de re-

gisto como empresa moçambicana, 

condição primária para operar no 

país.

A companhia, que resultou da dis-

solução da Air Malawi, tinha se 

candidatado a explorar sete rotas, 

nomeadamente, Beira, Chimoio, 

Tete, Quelimane, Nacala, Lichinga e 

Pemba, todas com partida na cidade 

de Maputo.

A outra empresa que também “não 

moveu palha”, durante este período, 

é a Transportes e Trabalhos Aéreos 

(TTA) que, aliás, já não aparece na 

lista das empresas licenciadas de 

transporte aéreo e em actividade no 

país.

João Abreu explicou que, tal como a 

Malawi Airlines, a TTA não cum-

priu com as formalidades. Acrescen-

ta ainda que a companhia não cum-

pre com as actividades comerciais há 

mais de 90 dias pelo que a sua licen-

ça foi cancelada.

“A norma estabelece que, passados 

90 dias sem a companhia cumprir 

com as actividades comercias, a sua 

licença é cancelada. Quando quiser 

retomar as actividades terá de cum-

prir com as normas”, disse. 

Solenta Aviation já no ar
Dois meses após o anúncio dos re-

sultados do concurso para a conces-

são de rotas domésticas, a Solenta 

Aviation Moçambique realizou o 

seu primeiro voo, através da FastJet, 

uma companhia britânica com quem 

firmou a parceria de exploração.

O PCA da entidade que regula a ac-

tividade aeronáutica, no país, explica 

que a Solenta Aviation não teve di-

ficuldades para começar as suas ope-

rações, pois, encontrava-se registada, 

diferentemente das outras compa-

nhias, como a Ethiopian Airlines.

Se a Solenta Aviation Moçambique 

encontrava-se registada, no país, o 

mesmo não se pode dizer da compa-

nhia etíope, que se propõe a explorar 

todos os destinos aéreos do país.

Segundo o delegado daquela com-

panhia, em Moçambique, Daniel 

Tsige, o atraso que se regista no ar-

ranque das operações desta deveu-

-se à demora no processo de registo, 

porém, garante estarem criadas as 

condições para levantarem o voo até 

finais do mês de Maio.

“Estamos agora no processo de li-

cenciamento e estou optimista que 

vamos finalizar o processo e come-

çar a funcionar no mês de Maio”, ex-

plicou, revelando que a companhia a 

operar no mercado doméstico será 

designada por Ethiopian Mozambi-

que Airlines, Lda.

Uma das maiores barreiras aponta-

das neste sector está relacionada com 

as tarifas aplicadas, que são conside-

radas bastante elevadas, chegando, 

em alguns casos, a superar as pagas 

nas viagens internacionais.

Tsige explica que a sua companhia 

espera oferecer “tarifas muito com-

petitivas e acessíveis” para que o pú-

blico possa usar os seus serviços, no 

entanto, esclarece que não será de 

baixo custo.

“Planeamos usar, inicialmente, qua-

tro aeronaves de última geração 

para o mercado moçambicano, que 

podem ser compostas por aerona-

ves Bombardier Q-400 e Boeings 

B-737-800”, adiantou.

Outra companhia que ainda conti-

nua no processo de licenciamento 

é a CFM-Transportes e Trabalhos 

Aéreos, um braço da empresa Cami-

nhos de Ferro de Moçambique, que 

também pretende explorar algumas 

rotas domésticas.

Num contacto telefónico com a 

nossa reportagem, o delegado da-

quela companhia, Carlos Aik, disse 

estarem a discutir um contrato de 

parceria com a MAHS (Mozam-

bique Airport Handling Services), 

uma empresa de manuseamento, que 

opera, no país, nas estações de Ma-

puto e Beira, fornecendo serviços de 

rampa, passageiros, carga e correio às 

companhias aéreas e outros clientes.

Por Abílio Maolela

Apenas uma companhia está no ar

A 
Associação Moçambi-
cana de Economistas 
(AMECON) elege, 
próxima terça-feira, 

o seu novo presidente, numa 
disputa que vai colocar frente-
-a-frente António Tivane e Ro-
dolfo Dias, duas gerações distin-
tas, mas em defesa da causa da 
agremiação. 

Com a campanha eleitoral perto 

do fim, os candidatos estão a dar 

o seu máximo para convencer o 

seu eleitorado (economistas e 

gestores inscritos) de modo a 

apostar nos respectivos manifes-

tos que marcarão uma nova fase 

da AMECON. 

Actualmente comandada por 

Joaquim Dai, a AMECON é 

considerada estática e desajus-

tada à realidade do país pelos 

candidatos, pelo que quer Tivane 

quer Dias ostentam a bandeira 

de transformação da AMECON 

numa Ordem.

Em missão de caça ao voto, António 

Tivane, candidato da Lista-A, pri-

vilegiou contacto directo bem como 

interacção com o eleitorado através 

das redes sociais, com destaque para 

os filiados que estão sediados nas 

províncias. 

Diz que não foi possível chegar 

às províncias devido ao tempo de 

campanha que estava apertado, mas 

através das plataformas digitais con-

seguiu fazer chegar a sua pretensão 

de criar núcleos da AMECON nas 

províncias, de modo a transmitir aos 

membros que a agremiação não se 

circunscreve à cidade e província de 

Maputo.

Tivane apontou que um dos pontos 

fortes da sua candidatura é a revita-

lização da agremiação para que, dos 

actuais 480 membros, chegue a 1000 

até ao final do seu mandato, caso seja 

eleito presidente, mas também dotar 

a instituição de autonomia adminis-

trativa e financeira e casa própria. 

Deste modo, a sua equipa trabalha 

duro para que os economistas e ges-

tores que integram a Associação, e 

são potenciais eleitores, regularizem  

as suas quotas para que possam exer-

cer o seu direito de membro, pois nas 

actuais condições nem a metade dos 

inscritos tem situação regularizada. 

Tivane, cujo manifesto assenta em 

três pilares: revitalizar, consolidar e 

projectar, tem como um dos objec-

tivos estimular a produção científica, 

tendo por isso solicitado apoio ao 

Instituto de Estudos Sociais e Eco-

nómicos (IESE). 

Enquanto isso, Rodrigues Dias, can-

didato pela lista-B, com lema Nova 

- AMECON, foi à busca de apoio 

noutras agremiações de modo que 

o ajudem na materialização do seu 

projecto de transformar a AME-

CON em ordem. Para tal, reuniu-se 

com os bastonários da Ordem dos 

Contabilistas e Auditores, Mário 

Sitoe; Ordem dos Médicos de 

Moçambique, Eugénio Zacarias, 

e, por fim, Ordem dos Advoga-

dos de Moçambique, Flávio Me-

nete, tendo todos eles manifesta-

do o devido apoio institucional. 

Louvaram a ideia de criação de 

uma Ordem dos Economistas, 

pois, só assim poderão conseguir 

controlar o exercício da profissão 

para que, futuramente, possam 

aconselhar as faculdades mo-

çambicanas em relação aos crité-

rios de certificação e acreditação 

dos cursos de economia.

Dias recorreu também ao uso 

das redes sociais para a busca de 

apoios, com destaque para a cria-

ção de um website e newslater 

onde apresenta a sua candidatura 

e o respectivo manifesto. 

Assim, em caso de vitória, espe-

ra criar um conselho consultivo 

que integra aquelas figuras bem 

como outros economistas mais 

velhos.

Dança de cadeira agita economistas
Novo presidente da AMECOM conhecido próxima terça

João Abreu

Daniel TsigeCarlos Aik

António Tivane, da Lista A Rodolfo Dias, da lista B
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Arlindo Macie era um pe-
queno comerciante de 
produtos alimentares 
num dos bairros peri-

féricos da capital moçambicana. 

Entretanto, em meados de 2017, 

teve de fechar as portas da peque-

na mercearia, que era o sustento 

da família, um agregado de nove 

membros, colocando também na 

rua os três jovens que empregava. 

Arlindo Macie, que preferiu emi-

grar para a África do Sul, é apenas 

um de vários homens de negócios 

que se renderam à crise econó-

mica que dilacera o país. É neste 

Abril que Moçambique comple-

ta dois anos depois da revelação 

das chamadas dívidas ocultas, um 

pacote quente de empréstimos 

que ascendem os 2 biliões de dó-

lares, contraídos nos últimos dois 

anos da governação de Armando 

Guebuza, ao arrepio das leis e das 

instituições moçambicanas, em-

purrando o país para a maior crise 

económica dos últimos 20 anos. E 

nas próximas linhas, o SAVANA-
mostra como é que, durante esta 

travessia ao deserto, a crise abalou 

o ambiente de negócios no país, 

sufocando o sector empresarial e 

deixando a economia de rastos.

Embora a crise tenha começado em 

2015, dois anos depois da descober-

ta, em 2013, do “caso EMATUM”, 

o cenário começou a complicar-se 

em Abril de 2016, quando o jornal 

norte-americano The Wall Street 
Journal despoletou o que viria a ser 

conhecido como o “escândalo das 

dívidas ocultas”, contraídas e ava-

lizadas pelo Governo moçambica-

no, entre 2013 e 2014, junto dos 

bancos VTB russo e Credit Suisse 
suíço a favor da Proindicus (USD 

622 milhões) e da Mozambique As-
set Management (MAM, USD 535 

milhões), empresas teoricamente 

privadas, mas detidas na sua tota-

lidade pelo Estado.

A dívida juntou-se aos USD 850 

milhões da Empresa Moçambica-

na de Atum (EMATUM), outra 

firma problemática que também 

contraiu empréstimo ao Credit 
Suisse com garantias do Estado, 

mas sem a devida autorização do 

parlamento. Assim, o rácio da dívi-

da pública moçambicana (130% do 

PIB em finais de 2016) superou o 

limite considerado sustentável pelo 

Fundo Monetário Internacional 

(FMI), que é de 70% do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

A descoberta do escândalo, facto 

inicialmente desmentido pelo Go-

verno, levou o Banco Mundial, o 

FMI e outros doadores a suspende-

rem os seus apoios ao Orçamento 

Geral do Estado (OGE). Para a re-

toma do apoio, os doadores conti-

nuam a exigir esclarecimentos, para 

além da necessidade de responsabi-

lização dos autores. 

Estava assim dado o golpe final 

para a economia moçambicana que 

já se ressentia da baixa de preços 

dos principais bens de exportação 

no mercado internacional. 

Mas porque a economia também 

funciona na base de percepções, 

o escândalo das dívidas ocultas, 

associado à redução dos preços 

das matérias de exportação, veio 

acelerar a diminuição do fluxo do 

Investimento Directo Estrangeiro 

(IDE) ao país, dada a deterioração 

da confiança dos investidores in-

ternacionais, face a problemas de 

governação interna e fragilidade 

das instituições.

Debaixo dos problemas de liqui-

dez, e dado que as três empresas 

problemáticas nunca estiveram 

operacionais, o país entrou numa 

espiral de incumprimentos no pa-

gamento das dívidas, o que levou 

as agências de notação financeira a 

colocarem Moçambique na cate-

goria de “lixo”, restringindo ainda 

mais o fluxo de investimentos para 

o país.

Sem financiamento externo, esta-

vam criadas as condições para que 

a moeda nacional experimentasse 

a sua maior e súbita desvaloriza-

ção de sempre, tendo atingido o 

pico em 2016, quando a paridade 

do Metical face ao dólar chegou a 

roçar os 80.

Consequentemente, em Outubro 

do mesmo ano, o Banco de Mo-

çambique (BM) começou a imple-

mentar fortes medidas de restrição 

monetária, que se traduziram na 

subida das taxas de juros, visando 

enxugar dinheiro do mercado.

Mas não foram só as medidas res-

tritivas (de facto uma reviravol-

ta, tendo em conta que, ao longo 

da última década, Moçambique 

passou por anos de uma política 

monetária expansionista) que in-

fluenciaram a subida galopante das 

taxas de juro, com a Facilidade Per-

manente de Cedência de Liquidez 

(FPC) a atingir 23.25% e a Faci-

lidade Permanente de Depósito 

(FPD) a atingir 16.25%, também 

em Outubro de 2016.

Não tendo espaço no mercado in-

ternacional para recorrer ao finan-

ciamento, justamente devido à cri-

se, o Governo também recorreu à 

banca nacional, concorrendo com o 

sector empresarial para os mesmos 

fundos, o que pressionou os bancos 

no sentido de equilibrarem a dis-

ponibilidade dos recursos financei-

ros e a demanda que era enorme.

Por sua vez, a inflação disparou 

para níveis históricos, atingindo, 

também em 2016, a casa dos 26%.

Com todos os indicadores em de-

gradação, a economia, descrita an-

tes como de crescimento rápido, 

não tinha outro rumo senão entrar 

numa acentuada desaceleração, o 

chamado ritmo modesto, tendo, em 

2016, o PIB crescido apenas 3,8%, 

contra a média de 7% nos anterio-

res cerca de 10 anos.

Contrariando certas correntes do 

Governo ou dele próximas, que em 

algum momento tentaram minimi-

zar o impacto das dívidas ocultas, o 

Banco Mundial  assinala, na série 

bianual “Actualidade Económica 

de Moçambique”, de Dezembro 

de 2017, que “esta desaceleração 

contínua assinala a profundidade 

do abrandamento económico em 

curso e a transmissão constante da 

crise da dívida aos vários sectores 

da economia real”.

O elo mais fraco
Arlindo Macie até pode não saber, 

mas foi esta conjugação de facto-

res que o levou à falência. Mas a 

história do pequeno comerciante é 

apenas uma dentre várias. E porque 

é que falamos de Arlindo Macie? 

A razão é simples: ele faz parte do 

sector empresarial que mais se res-

Moçambique: 2015-2018

Por Armando Nhantumbo/Fotos: Ilec Vilanculos

sente do sufoco que o país atravessa 

desde a instalação da crise das dívi-

das ocultas. 

E não é por acaso. As Pequenas 

e Médias Empresas representam 

98% do tecido empresarial em Mo-

çambique, sendo que cerca de 73% 

delas são Micro-empresas, como a 

mercearia de Arlindo Macie.

E vários sectores especializados na 

matéria já reconheceram que o am-

biente de negócios em Moçambi-

que é mais prejudicial, justamente, 

às Pequenas e Médias Empresas 

(PME).

O Banco Mundial, por exemplo, na 

publicação “Actualidade Económi-

ca de Moçambique”, lançada este 

ano, refere que, em 2017, as PMEs 

são aquelas que tiveram uma re-

tracção mais acentuada, princi-

palmente, no sector da indústria 

transformadora (que representa 

13% do PIB), que contraiu pela 

primeira vez desde 1994.

“O seu crescimento e capacidade 

de gerar empregos foram restrin-

gidos pela crise económica, por 

via da redução da procura (tanto 

pelos consumidores privados como 

pelo sector público), redução do 

investimento e do elevado custo 

do crédito”, sublinha a publicação, 

acrescentando que “as Pequenas 

e Médias Empresas estão a sofrer 

um crowding-out e nem mesmo o 

crescimento considerável na expor-

tação das commodities é suficiente 

para neutralizar os efeitos que essa 

situação está a ter no crescimento”.

O próprio Governador do BM já 

se posicionou, publicamente, sobre 

a matéria.

Falando a 2 de Março último, na 

aula inaugural do ano académico 

2018 na Universidade Pedagógica, 

Rogério Zandamela afirmou que 

o actual ambiente de negócios em 

Moçambique está mais orienta-

do para os grandes projectos, cuja 

pujança financeira e capacidade de 

negociação permite a estes aceder 

aos regimes especiais, que facilitam 

as suas operações.

De acordo com Zandamela, o re-

manescente do segmento empresa-

rial, que inclui as Micro, Pequenas 

e Médias Empresas, que por sinal 

são as que promovem mais postos 

de emprego, lida com um ambien-

te de negócios não favorável e com 

vários constrangimentos.

Por sua vez, o presidente da Con-

federação das Associações Eco-

nómicas de Moçambique (CTA), 

falando a 12 de Março corrente, 

na abertura da XV Conferência 

Anual do Sector Privado (CASP), 

em Maputo, admitiu que o actual 

cenário tem exercido um grande 

sufoco às PMEs, ao ponto de até 

colocar em causa a sua própria so-

brevivência. 

“O actual cenário económico na-

cional tem exercido grande pressão 

sobre as PMEs como instituições 

fazedoras da nossa economia atra-

vés da sua contribuição fiscal e do 

provimento do emprego, perigan-

do sobremaneira a sua sobrevivên-

cia”, salientou Agostinho Vuma, 

reclamando por mais ajustamentos 

macroeconómicos para aliviar as 

PMEs.

E, ao que o SAVANA apurou, 

cerca de 2 900 empresas, no geral, 

terão falido nos últimos dois anos 

no país. Não é para menos: as em-

presas não resistiram às fortes me-

didas de restrição monetária, que 

encareceram o custo do crédito, 

através das proibitivas taxas de juro 

que, por assim dizer, foram a ma-

chadada final para o sector privado. 

Por outro lado, o elevado índice de 

inflação e a incerteza que se insta-

lou agravaram a redução da procura 

interna para o consumo, afectando, 

negativamente, as perspectivas do 

sector produtivo.

Mas mais que ninguém, as PMEs 

sabem o que, efectivamente, sig-

nificou, ao longo destes três anos, 

a crise económico-financeira que 

o país atravessa. Com efeito, fo-

mos bater à porta da Associação 

das Pequenas e Médias Empresas 

(APME) de Moçambique, para 

registar esse momento histórico no 

percurso económico do país.

Na APME, uma agremiação que, 

até Fevereiro último, congrega-

va 600 empresas como membros 

efectivos, estimando, entretanto, 

que até ao final do ano, o número 

atingisse mil, visto que mais em-

presas continuavam em processo 

de registo, entrevistamos o porta-

-voz da Associação, Araújo Araújo.

O roteiro duma crise que abalou o ambiente de negócios

Dados da Associação das 
Pequenas e Médias 
Empresas indicam que, 
até Dezembro de 2017, 

cerca de 30 empresas tiveram de 

contactar a banca para solicitar a 

restruturação dos seus créditos 

em função da subida das taxas de 

juro e, consequentemente, tive-

ram também de diminuir a sua 

massa laboral. 

“Foram 31 empresas que tiveram 

de se desvincular de alguns traba-

lhadores para poderem continuar 

a operar dentro da capacidade e 

poderem conseguir arcar com as 

suas responsabilidades financei-

ras”, informou o porta-voz da 

APME.

De acordo com Araújo Araújo, 

são muitas as PMEs que se viram 

obrigadas a encerrar as portas. 

Contudo, a APME só teve co-

municação de encerramento de 

11. “As outras não comunicaram; 

simplesmente deixaram de exis-

tir, apenas 11 é que nos comuni-

caram a sua incapacidade de con-

tinuarem a operar no mercado”, 

acrescentou. 

Na primeira pessoa, os homens 

de negócios dizem que ficaram 

sem capacidade produtiva por 

causa da crise.

“A crise está afectar o micro, que é 

o pequeno importador de produ-

tos alimentares, até ao pequeno 

e médio empresário, que impor-

ta bens de capital para produzir. 

Estamos a dizer que ficamos sem 

capacidade e importamos cada 

vez menos produtos de consumo 

básico e bens de capital que pos-

sibilitariam aumentar a nossa ca-

pacidade produtiva”, queixou-se.

Sem capacidade financeira, pros-

seguiu, as empresas ficaram numa 

clara situação de falência técnica.

“Não tendo capacidade finan-

ceira nem técnica para produzir, 

a empresa só existe por existir”, 

ironizou.

A fonte recuou para o auge da 

crise, para lembrar que a taxa de 

juro era proibitiva para as PMEs.

“Era uma aventura muito arris-

cada para uma pequena e média 

empresa dirigir-se à banca para 

poder obter algum recurso finan-

ceiro para arcar com as suas ne-

cessidades de produção”, recorda.

Araújo Araújo alinha em como 

a descoberta das dívidas ocultas 

foi travando o apetite de qual-

quer investidor externo para criar 

parcerias com empresas moçam-

“Ficamos sem capacidade”
– o testemunho das PMEs

bicanas para investir no mercado na-

cional.

“Esta tendência continua até hoje. 

Nós continuamos a assistir a algum 

receio no que diz respeito ao investi-

mento em Moçambique ou à criação 

de parcerias com  empresas moçam-

bicanas”, rematou.

Anotou, ainda, que a livre circulação 

de bens, decorrente dos avanços nas 

negociações em prol da paz, entre o 

Presidente da República, Filipe Nyu-

si, e o Presidente da Renamo, Afonso 

Dhlakama, foram um balão de oxi-

génio face ao sufoco enfrentado pelo 

sector empresarial, mas, por si só, não 

é suficiente.

“Para nós seria, sim, suficiente uma 

taxa de juro relativamente baixa de 

modo a estar ao nível da capacidade 

produtiva e demanda interna para 

não pressionarmos as empresas e os 

empresários com o custo do dinheiro, 

que é muito alto”, reiterou.

Entende que, para alavancar as 

PMEs, o equilíbrio da taxa de infla-

ção devia ser com base no aumento 

do estímulo na produção interna, 

principalmente nos produtos de pri-

meira necessidade, e não somente 

pela redução da importação de gran-

des equipamentos ou bens de capital. 

Para ele, esse é o remédio para evi-

tar o enfraquecimento da economia e 

justifica:

“Na verdade, no fim do dia, quem 

movimenta a economia são as Pe-

quenas e Médias Empresas. Os 

mega-projectos são extremamente 

importantes para a economia, mas o 

que os mega-projectos efectivamente 

nos trazem são números, sob ponto 

de vista de crescimento económico; 

mas sob ponto de vista de emprego 

e estabilidade social, quem cria isso 

são as Pequenas e Médias Empresas, 

que empregam em massa e produzem 

renda em massa para o consumo 

interno” assinalou, frisando que, 

para o equilíbrio da economia, o 

país precisa de PMEs robustas e 

devidamente capacitadas finan-

ceira e tecnicamente.

Mas avisa que o crescimento e a 

sustentabilidade das PMEs de-

pende da melhoria do ambiente 

de negócios, que em Moçambi-

que tem sido bastante tímido.

 “Se repararmos nos últimos re-

latórios do doing business, no 

período 2016, subimos algumas 

posições e, em 2017, caímos; en-

tão, significa que não estamos a 

conseguir criar estabilidade na 

melhoria do ambiente de negó-

cios. Isso significa que as nossas 

estratégias e políticas de melho-

ria do ambiente de negócios não 

são consistentes”, observou.

Como anota o Banco Mundial, 

“(…) Moçambique precisa de 

redobrar os seus esforços relati-

vamente ao apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e olhar para 

além do sector extractivo, a fim 

de alcançar um crescimento mais 

equilibrado”.

Entretanto, sectores críticos 

consideram que, a despeito da 

crise que se abateu sobre o país, 

verdade também é que, em Mo-

çambique, floresceu, à custa do 

estabelecimento de ligações 

clientelistas em torno do Esta-

do, o que consideram como uma 

rede pseudo-empresarial, que foi 

demasiado gulosa e que contou 

com as receitas do gás com mais 

de uma década de antecedência. 

Coincidência ou não, o director-

-geral do Instituto para Pequenas 

e Médias Empresas (IPEME), 

Claire Zimba, é da opinião de 

que as PMEs devem diversificar 

as suas actividades e não olhar 

para o Estado como o único e 

melhor cliente.

“A economia é cada vez mais de-

safiante, sobretudo, porque o Es-

tado já não é o maior comprador 

dos produtos destas firmas. As 

PMEs devem pensar na diver-

sificação da sua actividade sem 

considerar o Estado como o úni-

co e melhor cliente”, disse Zim-

ba, citado pela revista “Indico”, na 

edição de Marco/Abril de 2018.

De resto, o director-geral do 

IPEME considera que o actual 

ambiente económico, decorrente 

da conjuntura que a economia 

tem vivido, trouxe maiores desa-

fios para este segmento do em-

presariado nacional.

“A crise está a afectar desde o Micro até 
ao Pequeno e Médio empresário”, 

Araújo Araújo

“O actual cenário económico nacional 
tem exercido grande pressão sobre as 

PMEs”, Agostinho Vuma

Para Rogerio Zandamela, as PMEs lidam 
com um ambiente de negócios não favo-

rável e com vários constrangimentos

considerar o Estado como o único e me-

às PMEs

Os barcos da EMATUM, adquiridos com parte dos polémicos empréstimos, estão a enferrujar nas águas do Porto de Maputo
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A Mozambique Rovuma Venture S.p.A (através da sua sucursal em Mo-
çambique, actualmente registada como Eni East Africa S.p.A Sucursal 
de Moçambique) (“MRV”) convida as empresas interessadas a apresen-
tar as suas manifestações de interesse (“Manifestação de Interesse”) em 
prestar Serviços Ambientais e Regulamentares, para apoiar as operações 
da MRV na República de Moçambique.

ÂMBITO DOS TRABALHOS
O âmbito dos trabalhos inclui as seguintes rúbricas:

saúde, bem como desenvolvimento ou aperfeiçoamento de plano(s) de 
-

çambique e às prácticas aceites a nível internacional para projectos de 

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

sidade.

DOCUMENTOS EXIGIDOS
As empresas interessadas neste convite podem apresentar a sua Mani-

informações para ss02.services@mrvspa.com:

-

-

-
presa referentes aos últimos três anos, comprovando que tem a capa-

-

-
mentos que comprovem o cumprimento das normas internacionais 
por parte da empresa.

-
tará informações adicionais relativas aos seguintes pontos:

2. Provas documentais da experiência da empresa e do pessoal represen-

para projectos de infra-estruturas em grande escala (centrados em Pe-

3. Provas documentais da experiência da empresa e do pessoal represen-

-
biental no domínio do Petróleo e Gás e no licenciamento em Moçambi-

-

-
-

-
surável no sentido de ter e desenvolver capacidades e conteúdos locais 

-

-

para apoiar estimativas de despesas com uma periodicidade que pode 

-
-

-

relevante para serem consideradas para um potencial convite à apresen-
-

tares. 

-
curso no âmbito dos serviços supra descritos. 

-
rência a empresas que tenham actualmente escritórios e pessoal local em 

-
-

no sentido de celebrar qualquer contrato ou acordo com a vossa ou com 

-

de recurso perante a MRV.

MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A.
ANÚNCIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E REGULAMENTARES À MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE 
SPA NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DO PROJECTO DA ÁREA 4 NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
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Mozambique currently registered as Eni East Africa S.p.A Mo-
zambique Branch) (“MRV”) invites interested companies to sub-
mit their expressions of interest (“Expression of Interest”) to per-

SCOPE OF WORK
Scope of the work includes the following:

-

-

-

Operations inclusive of permit application package preparation 
and management of regulatory reporting and compliance obli-
gations, including use of approvals and obligation tracking da-

-
-

-
rement, and Construction environmental and regulatory interfa-

-
ds or requirements in response to engineering or technical que-

-

REQUIRED DOCUMENTS
-

information below to ss02.services@mrvspa.com:

1.A copy of Company’s valid license issued by the relevant autho-

2.A copy of the trade register, legal entity name and contact person 

-

4.Company and group structure with the list of major shareholders 

-
-

-
cuments providing the company compliance with international 
standards.

-

will request additional information related to the following:

in conducting environmental and regulatory services aimed at 
the evaluation of environmental impacts and permitting requi-
rements for large scale infrastructure projects (Oil and Gas and 

-
-
-

-

-
latory Compliance activities during the planning, construction, 

-
-

-

-

-

experience to be considered for potential invitation to tender for the 

Only companies, consortia or JV that have proven capability and 
recent experience of supplying the above required services will be 
considered for potential tender for the scope of service described 
above. 
Given management team location, preference may be given to com-

-

-
ment of any kind on the part of MRV to enter into any agreement 
or arrangement with you or with any other company participating 
in this enquiry.
All data and information provided within the application shall not 
be considered as a commitment on the part of MRV to enter into 
any agreement or arrangement with you, nor shall it entitle your 
company to claim any indemnity from MRV.

-
sons or companies. 

-

Any costs incurred by the interested companies in preparing the 

companies, and shall be fully born by such companies which will 
not be entitled to any reimbursement by MRV and such companies 
shall have no recourse to MRV.

MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A.
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

PROVISIONS OF ENVIRONMENTAL AND REGULATORY SERVICES FOR MOZAMBIQUE ROVUMA VENTU-
RE SPA IN CONNECTION WITH AREA 4 PROJECT ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
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Cartoon
EDITORIAL

Ao lidar com Putin cumpre ter 

sempre presentes o desapie-

dado princípio caro a Lenin 

de que a política se resume ao 

“quem pode fazer o quê a quem” e a 

secular máxima de Maquiavel de que 

mais facilmente se esquece a morte do 

pai do que a perda de património.

A expulsão concertada entre estados 

ocidentais e a NATO de espiões rus-

sos com cobertura diplomática, segui-

da também pela Ucrânia, é inédita pela 

amplitude e assinala o alarme ante a 

escalada de actos de intimidação, ma-

nipulação e subversão políticas, a par 

de atentados contra pessoas, por agen-

tes a mando ou com a conivência do 

Kremlin.

Do obscuro mundo da espionagem e 

contra-espionagem não é de esperar 

que venham a público provas irrefu-

táveis sobre directivas e “modus ope-

randi” de mais um ataque a inimigos 

do poder em Moscovo, mas, tendo em 

conta o exemplo do envenenamento 

com polónio de Aleksandr Litvinenko, 

em Londres, em 2006, os argumentos 

confidencialmente apresentados por 

Teresa May revelaram-se persuasivos.

Conveniências políticas à parte, provas 

e indícios sobre a responsabilidade ou 

cumplicidade de Moscovo no enve-

nenamento de Sergei Skripal, filha e 

cidadãos britânicos não foram postas 

publicamente em causa por governos a 

que Londres solicitou apoio.

Jacinda Ardern, primeira-ministra 

trabalhista da Nova Zelândia, que 

partilha informações da rede global 

de espionagem electrónica Five Eyes 

com o Reino Unido, Estados Unidos, 

Canadá e Austrália, é a mais esdrúxula 

evidência ao afirmar só não ter expul-

so espiões russos por não existirem 

“agentes de informação não declara-

dos” de Moscovo nos antípodas.

Em Atenas ou Sófia, a proximidade 

política a Moscovo levou a requerer 

provas mais concludentes para even-

Negócios com o inimigo
tuais sanções diplomáticas; Tóquio, 

pesando a relevância da Rússia nas 

negociações sobre a Coreia do Nor-

te, escusou-se a expulsar de imediato 

agentes russos; e, em Lisboa, a primei-

ra reacção do MNE relevou o chico-

-espertismo de circunstância.  

Provas efectivas e circunstanciais da 

credibilidade das acusações de May em 

devido tempo serão facultadas selecti-

vamente aos media, mas a cacofonia 

de declarações oficiais em Moscovo - 

o veneno veio da República Checa, é 

uma provocação dos serviços secretos 

de Londres, uma cabala de Washing-

ton, etc. - e a demora em retaliar di-

plomaticamente demonstram que o 

Kremlin subestimou o risco político 

do uso de armas químicas desenvol-

vidas na Rússia num ajuste de contas.    

A conjuntura é claramente diferente 

dos tempos de embuste e provas for-

jadas que justificaram a guerra de 2003 

contra Saddam Hussein e está marca-

da pela anexação da Crimeia e invasão 

do Leste da Ucrânia em 2014, a guerra 

de 2008 com a Geórgia, a sucessão de 

ataques a sistemas informáticos gover-

namentais na Estónia ou Alemanha e a 

desfaçatez com que o Kremlin promo-

ve provocações políticas pelos meios 

tradicionais de propaganda e através 

de campanhas no universo digital.

Donald Trump, sob pressão após con-

frontos entre forças especiais norte-

-americanas e mercenários russos na 

Síria, actuou, de novo, após sanções 

por interferências nas eleições presi-

denciais norte-americanos de 2016, 

contra interesses de Moscovo, mas a 

orientação da Casa Branca está longe 

de se mostrar consequente e coerente.

Em Berlim, por seu turno, abundam 

divergências entre sociais-democratas 

e em menor medida nos meios con-

servadores sobre o acerto de sanções 

diplomáticas a Moscovo em prejuízo 

do interesse nacional ou negocista.

A Alemanha deu no final de Março 

luz verde à construção de 31 quilóme-

tros do gasoduto Torrente Norte II nas 

suas águas territoriais, faltando agora 

autorização da Dinamarca, Suécia e 

Finlândia para completar o projecto da 

empresa estatal de gás russa Gazprom 

no mar Báltico, iniciado em 1997.

A conclusão de Torrente Norte II per-

mitirá duplicar para 110 mil milhões 

de metros cúbicos/ano os fornecimen-

tos de Vyborg a Greifswald, abertos 

em 2011, acentuando a dependência 

dos estados da UE dos fornecimentos 

russos que asseguram mais de 30% das 

importações de gás natural.

 Magnistky Act, um instrumento legal 

adoptado pela administração Obama 

em 2012 em retaliação pela morte 

numa prisão de Moscovo de um ad-

vogado russo que denunciara actos de 

corrupção governamental, revisto em 

2016 para abranger agentes de Esta-

do envolvidos em actos de violação de 

direitos humanos, tem, por outro lado, 

sido eficaz na interdição de acesso ao 

sistema financeiro e a vistos de visita e 

permanência.

A adopção deste tipo de legislação por 

outros Estados ocidentais é uma deci-

são a considerar.

Londres, tão acessível ao investimento 

russo de origem obscura quanto Lis-

boa se tem mostrado grata a ínvias 

fortunas angolanas, envereda agora 

por maior escrutínio de vistos de re-

sidência e investimentos. No entanto, 

sem acerto político com os demais ca-

pitais há risco de o fluxo financeiro se 

transferir para França, Itália ou outros 

destinos permissivos.

Passar de punição diplomática sim-

bólica, que deixa abertos canais para 

conter, por exemplo, os cada vez mais 

frequentes incidentes militares navais 

e aéreos entre a NATO e a Rússia, a 

um escrutínio rigoroso de aplicações 

financeiras vindas dos círculos gover-

namentais russos é exercício difícil.

 Jornalista*

A 
história ensina-nos que, na incessante luta entre o bem e mal, 

o bem acaba sempre triunfando. 

E aqui retrataremos o bem como sendo constituído pelas for-

ças no nosso seio que lutam pela liberdade, democracia e o 

bem-estar social colectivo. A outra parte é representada pelos movi-

mentos retrógrados, que nos tentam conduzir de volta para a idade da 

pedra, resistindo com todo o poder à sua disposição à nossa existência 

como seres livres, que lutam pelo desenvolvimento da sociedade.

Os defensores do bem usam todos os instrumentos legais que lhes são 

colocados à disposição para atingir os seus fins, enquanto que para os 

outros, para a sua própria sobrevivência e prevalência dos seus valores 

perversos, a democracia e a liberdade devem desaparecer. 

Na sua luta, a estratégia das forças do mal tem sido a identificação dos 

mensageiros da liberdade como alvos a abater. A sua crença é de que o 

desaparecimento dos mensageiros da liberdade e da democracia ditará o 

fim da civilização, e como resultado o triunfo da sua distorcida ideologia. 

Jornalistas e comentaristas que intervêm na esfera pública são alvos 

de eleição para estas forças do mal, onde militam indivíduos margi-

nais, cuja contribuição para o desenvolvimento da sociedade é nula.  

São estas forças que mais uma vez estiveram em acção na terça-feira da 

semana passada, numa hora e num lugar onde dificilmente se poderia 

imaginar que pudessem actuar com um à vontade fora do comum.

Raptaram o jornalista e activista Ericino de Sale-

ma, que viria a ser encontrado horas depois abandona-

do à sua sorte, depois de uma sessão de intensa tortura. 

O simbolismo deste rapto ter ocorrido defronte da sede do Sindicato 

Nacional de  Jornalistas (SNJ), e em plena luz do dia, não passa desper-

cebido quanto à mensagem que se pretendeu transmitir; as consequên-

cias nefastas que podem recair sobre quem ousar usar o seu direito à 

liberdade de expressão para manifestar publicamente o seu pensamen-

to. Foi claramente um acto de intimidação, na tentativa vã de impedir 

que o povo goze do seu direito à informação. 

Aquilo que numa sociedade civilizada se resolve com o recurso às ins-

tituições da justiça, onde os ofendidos pelo comentário público buscam 

de volta o seu direito ao bom nome, os nossos boçais recorrem à força 

da brutalidade e ao terrorismo. Tentam espancar ideias, oblívios quan-

to ao facto de que ideias confrontam-se com argumentos, em lugar 

próprio.

É esta cultura de vandalismo que nos tentam impor, cientes que estão, 

de que nem eles nem e os seus mandantes serão alguma vez responsa-

bilizados pelos seus crimes.

Para nós cidadãos indefesos, cumpridores da lei e das nossas responsa-

bilidades para com a sociedade, dói-nos ter de viver nesta selva, onde 

apesar de montanhas de dinheiro terem sido gastos em pretensos siste-

mas de vigilância pública, os criminosos continuam a evidenciar a sua 

impunidade, mesmo sabendo que a sociedade nunca se renderá ao seu 

modelo de vida. Se tivéssemos de alistar todas as vítimas desta barbárie 

que se tem abatido sobre nós nos últimos anos, não teríamos espaço 

suficiente. A sociedade está chocada, mas mais chocante ainda, é o sen-

timento de ausência de protecção por parte de quem a deve proteger. 

A reiterada impunidade, associada à ousadia com que estes gangsters 

actuam, sugere que elas gozam de cobertura e protecção a algum nível 

da hierarquia do Estado e das Forças de Defesa e Segurança. O unifor-

mizado padrão de actuação indica estarem sob um comando organiza-

do, com uma continuada  rotina de treino em grupo.

Em particular, reforça esta ideia o facto de que  em nenhuma ocasião 

estes crimes foram investigados e prestados os devidos esclarecimentos 

sobre os seus autores, mandantes ou motivações. O Estado tem obriga-

ções constitucionais para garantir a segurança dos cidadãos.

E em particular, ao nível das Nações Unidas, tem responsabilidades 

especiais para a implementação de medidas que contribuam para pôr 

fim à cultura de impunidade dos crimes perpetrados contra jornalistas. 

Estas gangs não constituem ameaça apenas para os comentadores, 

jornalistas e políticos inconvenientes. Com o tempo, e à medida que 

os seus patronos vão perdendo o poder de que gozam actualmen-

te e a sua capacidade de os suster se torna cada vez mais debilitada, 

elas vão se constituindo em forças para-militares paralelas e desco-

mandadas, colocando-se em confrontação com o próprio Estado. 

Como dizia Teodato Hunguana, em tempos deputado da Assembleia 

da República, um Estado que não controla os seus criminosos acabará 

sendo controlado por eles. 

O triunfo dos porcos

João Carlos Barradas*
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574

Email: carlosserra_maputo@yahoo.com

Portal: http://oficinadesociologia.blogspot.com

Ele tem 11 anos de idade e eu 

72. Chama-se Gilberto e é o 

quarto dos meus 7 netos. A 

sua posição neste encadea-

mento familiar faz com que eu, por 

brincadeira, às vezes o trate por “meu 

querido neto sanduíche”, coisa com a 

qual ele finge amuo.
Por um feliz acaso, as obrigações 
profissionais dos pais fazem com que 
ele tenha que passar invariavelmen-
te os fins-de-semana connosco, para 
além de preencher o vazio quotidia-
no da nossa velhice, de segunda a 
sexta-feira.
Esta oportunidade fez com que, en-
tre mim e ele, ao longo do tempo se 
erguesse uma ponte feita de peque-
nas cumplicidades, pequenas cedên-

cias, arruaças e exercícios contínuos 
de imaginação, que me é espevitada 
pela sua insaciável curiosidade – o 
que é natural na sua idade –, e, da 
minha parte, pelo meu imenso prazer 
em satisfazer-lhe essa curiosidade, 
mesmo que recorrendo a pequenos 
truques de fantasia.
Naquela sexta-feira, ele chegou num 
estado de excitação um pouco fora 
do vulgar. Como entre a sua che-
gada e a da minha mulher, sua avó, 
habitualmente decorrem cerca de 3 
horas, é nesse tempo que nós leva-
mos o exercício da nossa fantasia ao 
extremo. Chegou e disse:
– Avô, boas novidades ao longo desta 
semana!
– Conta lá, Gilberto.
Começou por me encher os sentidos 

com uma pequena história que tinha 
lido numa colecção de banda dese-
nhada que o pai lhe oferecera dias 
antes, sobre as aventuras de um ra-
paz traquinas chamado Filipe. Este – 
tendo recebido, como outros colegas 
seus, a incumbência de elaborar uma 
redacção sobre um jogo de futebol, 
durante o fim-de-semana, em que 
tinham que entrar todos os matado-
res, desde o colorido das bancadas ao 
barulho das claques, às jogadas fan-
tásticas, aos golos geniais e às defe-
sas acrobáticas, tudo isso –, chegado 
a casa, atirou pura e simplesmente a 
pasta para um canto do quarto e foi 
à vida.
Na segunda-feira, um pouco antes de 
começar a aula, lembrou-se – «Ena, 
a redacção!» Pegou então no caderno 

e rabiscou às pressas a sua. Foi um 
espanto, e o professor ficou indeciso 
entre dar-lhe a nota máxima, por ex-
cesso de fantasia e imaginação, e dar-
-lhe um zero. A redacção do Filipe 
era assim:
“Redacção
O Jogo de Futebol
Chove. O campo está alagado. O jogo 
está adiado.”
Entre o riso e um aceno de espan-
to a esta capacidade infinita que nos 
caracteriza o pensamento, ele acabou 
por formular a pergunta que o afligia:
– Avô, afinal o nosso coração tem 
fundo?
– Não. Porquê?
– É que, frequentemente, a minha 
professora, quando diz a alguém uma 
coisa com convicção, acaba repetindo 
sempre «Estou a falar do fundo do 
coração».
– Ah, sabes? Normalmente as pes-
soas dizem isso quando querem con-
tar uma pequena mentira e querem 
que a outra pessoa acredite nessa 
pequena mentira como se fosse uma 
grande verdade. O coração não tem 
fundo. Ele é apenas um músculo que 
funciona como uma bomba. O san-
gue que temos no corpo funciona, 
vamos lá dizer, como a água de um 
rio, que tem de chegar a todo o corpo 
para o irrigar. Quem tem a função de 
bombar esse sangue para cima, para 
baixo e para os lados do nosso cor-
po é o coração. A função deste órgão 
é só essa; ele não sente nada, nem é 
capaz disso.
– Então porque é que as pessoas di-
zem «Eu amo-te de todo o coração»?
– É uma maneira de dizer. Sabes, 
Gilberto, o Homem tem uma virtude 
muito grande. Quando se vê perante 
uma situação em que não consegue 
explicar as coisas que o rodeiam, re-
fugia-se em truques desses: diz que o 
coração ama, porque não é capaz de 
explicar o amor de outra forma; da 
mesma maneira, diz que quem criou 
o mundo foi o Arquitecto Supre-
mo, porque não é capaz de explicar 
o mundo de outra forma. No dia em 
que for capaz de explicar, abandonará 
essa teoria, que não tem muito fun-
damento.

– Esse dia chegará?
– Não sei, meu querido neto san-
duíche. Mas a forma como o Ho-
mem tem evoluído mostra que está 
permanentemente a caminhar nesse 
sentido.
– Então, se não é o coração, o que é 
que faz com que nós amemos?
– Não vou cometer a injustiça de 
dizer que conheço a resposta exacta. 
Mas poderia dizer que o amor resul-
ta, tal como o ódio, de um conjunto 
de sinais que nos são enviados para o 
cérebro. Este é que selecciona esses 
sinais, que lhe vão desde o olfacto 
ao tacto, à visão, à intuição e àquilo 
tudo que faz com que sejamos o que 
somos e façamos as nossas escolhas.
– É um pouco difícil de compreen-
der, avô. Então como é que o avô de-
fine o cérebro?
– O cérebro, meu querido neto san-
duíche, são as asas que nos permitem 
voar.
– E ele está sempre activo?
– Está, sim.
– Então estamos permanentemente 
a voar?
– Nem sempre. As aves não estão 
permanentemente em voo. Há mo-
mentos em que pousam, ou para re-
pousar ou para se alimentarem. Seja 
como for, nem todos os voos são no 
sentido de nos levar até à Luz. Há 
homens cujos voos os conduzem 
para as trevas, e cujos instintos são, 
não só baixos, como também assassi-
nos e caracterizados por uma imensa 
incapacidade de compreender a sua 
condição de humanidade (e muito 
menos a dos outros). Nós podemos 
usar as asas que temos para voar 
tanto em direcção à Luz, como em 
direcção ao mais fundo do poço das 
trevas. A opção é nossa. Permanen-
temente.
– E ela depende de quê, avô?
– Depende da forma como quiseres 
usar o par de asas que tens disponí-
vel. Sabes, Gilberto, há um cantor e 
poeta brasileiro que nos pode expli-
car melhor isso. Ele canta e pergunta 
assim: “O pensamento parece uma coisa 
à toa. / Mas porque é que a gente voa 
quando começa / a pensar?”

O pensamento é um cavalo alado

Em 2014 escrevi para um nú-

mero da revista Granta de-

dicado a África: «É a tercei-
ra viagem que faço por várias 

províncias de Moçambique. Desta vez 
são doze mil quilómetros a perfazer em 
quarenta dias. O que me é claro, nestas 
longas tiradas por estrada, é o completo 
delírio que supõe a ideia de construção 
de um país. 
Primeiro raiou a maluqueira no colo-
nialismo, que imaginava que com um 
punhado de homens podia controlar um 
território desta extensão. Tenho a cer-
teza de que terão sido raros os políticos 
da altura com a experiência directa da 
sua vastidão, para além da abstracção 
dos mapas. Repete-se o delírio no país já 
independente, ao querer manter intacta 
a alucinação do colono. 
Será muito difícil a Moçambique ter um 
crescimento económico-social sustentado 
e equitativo, dado o contraste absoluto 
entre a sua realidade demográfica e a 
extensão louca do seu território – a que 
somamos a escassez de técnicos e quadros, 
a expressão agreste de um contumaz 
analfabetismo e a iliteracia. 
Não há hipótese de não crescerem con-
secutivamente, e à vez, as tensões in-
ternas, num país cujas bolsas de desen-
volvimento não iludem a imensidão 
das regiões incrustadas na penumbra da 
miséria, num cenário que pouco se modi-
ficará por décadas.
Havia boas razões, culturais, antropo-
lógicas, linguísticas, para Moçambique 
se transformar numa federação de três 
nações – o sul, o centro e o norte -, com as 
vantagens que a descentralização traria 
ao processo. Mas os povos são como as 
borboletas e, até por defesa identitária, 
entregam-se à camuflagem, ao mito, em 
vez de, racionalmente, cultivarem em 
primeiro lugar as suas perícias. Ilusões 
que se pagam sempre caro porque haverá 
sempre andorinhas que as topam.
Ou talvez eu não tenha razão. Segundo 
uma notícia hoje publicada no matuti-
no Notícias, um quarto dos americanos 

ignora que a terra gira à volta do sol e 
metade que o homem descende do símio. 
Talvez afinal vivamos no melhor dos 
mundos possíveis. E o mundo – como vi 
pixado numa barraca do Gurué -  não 
tenha pressa.»
Para George Steiner o que forjou a 

identidade da Europa foi, a) o facto 

desta ser um espaço que se pode-

ria atravessar a pé – enfim, em dois 

meses de peregrinagem, mas não é 

um território inabarcável -, ao que 

se aliou, b) o hábito dos cafés onde 

os europeus discutiam à saciedade os 

trâmites da sua identidade e matuta-

vam nas clivagens comuns e nos pe-

rigos (limites) da sua auto-percepção. 

Estes dois itens substantivaram uma 

unidade civilizacional que logrou su-

perar as diferenças locais.

Moçambique também se pode atra-

vessar a pé. À falta do segundo item, 

existem agora os chats na net e o 

whatsapp, embora não seja a mesma 

coisa que conversar presencialmente. 

Vê-se no facebook, como as pessoas 

electronicamente perdem a diploma-

cia e actuam sem censuras, preferindo 

a estúrdia e o metralhar de opiniões à 

reflexão partilhada. E tiram todas as 

máscaras, como se usá-las não repre-

sentasse a trégua necessária, uma me-

diação. O resultado é que se anulam 

as tentativas de debate argumentativo 

e se acentua a crispação entre os co-

municantes.

Pior, a ideia de conforto sedenta-

rizou-nos, na grande urbe: o único 

seio que nos conforta. E impacientes 

exigimos receitas-prontas-a-vestir 

que dispensem quer a morosidade 

dos processos, quer os trajectos. Ou 

seja, perdemos a mobilidade mas dis-

paratadamente queremos dar passos 

maiores do que a perna.

Daí que um dos problemas detectá-

veis na qualidade do tecido humano 

que compõe o corpo de políticos 

de elite do país é que só conhecem 

os mapas e não o território. E isto é 

transversal a todas as cores políticas.

Se um deputado do sul pernoitasse 

em Xipene, a oitenta quilómetros 

de Nacala, uma povoação de 26 mil 

habitantes que era “servida” por três 

geradores eléctricos, na casa dos líde-

res locais, e onde só em 2011 foram 

distribuídos pelos serviços públicos 

da terra – escola, centro de saúde, 

administração, polícia – e por alguns 

particulares, cento e cinquenta pai-

néis solares, o que teve como efeitos 

que a escola secundária abrisse os 

cursos nocturnos e que o centro de 

saúde melhorasse as condições de 

atendimento, sendo normal que até 

aí os partos nocturnos acontecessem 

à luz de velas, telemóveis ou lanter-

nas, ou que o doente chegado depois 

das seis da tarde tivesse de aguardar 

pelo amanhecer para fazer uma aná-

lise dado que só então a luz consentia 

achar a veia; se esse deputado se visse 

hospedado numa casa sem luz, teria 

mais vergonha em não escutar o seu 

opositor em vez de seguir cegamente 

os ditames do partido. Se um depu-

tado de Gaza visse que nas zonas de 

mineração de Cabo Delgado as cirur-

gias se fazem na mesma sala em que 

se acamam tuberculosos e conhecesse 

na pele todos os buracos da rodoviá-

ria entre Milange e Caia, em vez de 

apenas Maputo e eventualmente a 

sua região de origem, ser-lhe-ia im-

possível não ser sensível aos desequi-

líbrios entre as regiões e aos proble-

mas de que padecem as populações. 

Um candidato a deputado devia ter 

um período probatório de dois anos 

que o levasse a cumprir pelo menos 

cinco missões sociais em cinco dis-

tintas regiões do país de modo a ter a 

experiência física do contacto com os 

problemas reais do seu país. Depois, 

consoante o relatório, a qualidade do 

seu pendor analítico face aos proble-

mas e as soluções apontadas, seria 

promovido ou não. Antes disso não 

havia privilégios. 

Do mapa e do território

Seguem-se algumas linhas 

sobre um tema no qual 

sou completamente anal-

fabeto. Perdoem-me, por 

isso, os erros de análise.

Existem duas linhas de força 

fundamentais na pintura mo-

çambicana: a linha de Malangata-

na Ngwenha e a linha de Pompílio 

Gemuce, dois excepcionais pinto-

res (esqueço aqui matizes, escolas 

intermediárias, bifurcações; e sei 

que não concordarão comigo, o 

que é salutar).

No primeiro caso, penetro nas 

tradições densas: a figura sem 

anatomia precisa, o traço cheio, a 

máscara, a magia, o esgar, o medo, 

o terror do passado, a cor quente, 

grudante,  como se o sonho fosse 

um pesadelo.

No segundo caso, penetro nas tra-

dições estilizadas, modernizadas, 

no traço aprendido na academia, 

leve como uma folha, nas cores 

frescas, nas figuras esguias, na ex-

pectativa de um sonho calmo que 

necessariamente acontecerá.

Com Malangatana tradicionalizo 

a modernidade, com Gemuce mo-

dernizo a tradição.

Dois pintores moçambicanos
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Estando o partido no poder diante 

de uma espécie de julgamentos 

populares, ou julgamentos subter-

râneos, devido aos acontecimentos 

dos últimos tempos, a conversão da sua 

imagem, percepcionada pelo eleitorado 

como menos boa ou ruim, para um novo 

nível aceitável ou melhor que o anterior, 

carece ou exige bastante trabalho ten-

dente ao abandono da sua suposta zona 

de conforto.  

Os referidos julgamentos populares que 

redesenham a má imagem partidária já 

vem de tempos recuados, entretanto, ga-

nharam um novo marco histórico com a 

questão das dívidas ocultas ou ilícitas. O 

que sobrava da imagem e que ainda po-

dia constituir orgulho político tem sido 

desafiado e/ou minimizado pela forma 

como o partido no poder tem gerido 

questões aparentemente sensíveis como 

as já referidas “dívidas”. Mas não são só 

Crença na “responsabilização” 
as “dívidas” como também, associado a isso, 

um conjunto de atitudes que pelo seu carácter 

não conseguem olear devidamente uma má-

quina que já foi admirada pelo seu sentido 

de integridade, justiça e luta pelo bem-estar 

geral. É caso para afirmarmos que a partida-

rização do Estado tem, a seu tempo, os seus 

benefícios, mas que, entretanto, o prolonga-

mento desse acorrentamento torna-se nefas-

to para o próprio partido, vítima inconscien-

te dessa prática. Ou seja, tornou-se prática 

corrente, ao longo do tempo, fazer o teatro 

politicamente correcto da separação de po-

deres. Um dos Procuradores, na altura, pelo 

menos esse, conseguiu “ameaçar um pouco”, 

dizendo que denunciaria os corruptos. Foi 

“imediatamente” acomodado na Assembleia 

da República. Hoje, temos uma Procurado-

ra que, com muitos mais meios, não chega à 

metade em termos de “ameaçar um pouco” 

aos visados das dívidas ocultas. Esta suposta 

inacção é avaliada negativamente e a factura 

recai sempre para o partido no poder. Idên-

tico raciocínio serve para as agressões físicas 

e psicológicas aos analistas, académicos e ao 

povo em geral. Nunca há resultados parciais 

e muito menos definitivos das supostas in-

vestigações. 

Neste contexto, é fácil perceber que a con-

versão da imagem para um patamar minima-

mente aceitável, ainda que não seja necessa-

riamente positivo, poderá decorrer daquilo 

que muitos esperam: uma atitude política 

comprometida com a “responsabilização”. 

Aqui, novos “teatros”, em jeito de “arranca 

rabos”,  poderão ser equacionados no seio do 

partido no sentido de se “sacrificar” a defesa 

do “grupo” para melhorar a imagem do par-

tido. Pode ser que não faça sentido, porque 

do partido entende a máquina já instalada, 

entretanto, os resultados do agravamento do 

custo de vida, ao afastarem paulatinamente 

a hipótese de luta por alguma qualidade de 

vida dos cidadãos, obriga a olhar para a “res-

ponsabilização” como uma das soluções 

para, de forma mais acelerada e consis-

tente, retomarmos o debate sobre a pro-

dução e produtitividade. 

Cá entre nós: todo esse exercício de aban-

dono da suposta zona de conforto exige, no 

fundo, um teste à qualidade de democracia 

(livre, aberta e não condicionada) no seio do 

partido no poder, o que pode ser doloroso mas 

compensador para se poder conquistar um 

novo patamar. A actual imagem já leva o 

efeito da atitude acrítica (entre os membros) 

confundida como disciplina partidária. O 

vento já mudou de rumo. Exige “responsa-

bilização”. O barco ressente-se disso. Mas, 

no seu interior, todos acreditam na alucina-

ção do vento. O vício dificulta a localização 

da alucinação. Tudo vai depender da quali-

dade de liderança, meus caros.

A 
luta continua! Iniciamos com esta 

célebre frase do nosso grande e 

saudoso Presidente Samora Moi-

sés Machel que a proclamava após 

uma luta titânica que resultou na derrota 

do governo colonial português facto que 

devolveu a independência aos moçam-

bicanos.  Mas tratava-se da primeira das 

muitas etapas no processo da consolidação 

do Estado moçambicano que tinha pela 

frente grandes desafios que precisariam 

da mesma determinação e abnegação para 

lograr os objectivos comuns. Porém, os cor-

religionários do presidente Samora não o 

compreenderam e relaxaram após a luta ar-

mada, se preocupando com interesses esto-

macais. Ao longo dos anos o abandonaram 

com os seus ideais por causa da ambição, 

tendo culminado com o seu isolamento até 

que viesse encontrar a morte em Mbuzine, 

num acidente aéreo que até hoje não tem 

culpados.

É sabido que algum extremismo da parte 

do Presidente Samora e seus camaradas 

mergulhou o País numa guerra civil sem 

precedentes mas que teve novo rumo no 

Governo do Presidente Joaquim Alberto 

Chissano que conseguiu negociar com o 

líder da RENAMO até que foi assinado o 

Acordo Geral de Paz a 04 de Outubro de 

1992 que abriu espaço para o multiparti-

darismo e uma nova Constituição da Re-

pública. Entretanto, a luta vaticinada pelo 

Presidente Samora continuaria nos anos 

seguintes. A luta contra a pobreza, o anal-

fabetismo, a desigualdade social e regional. 

Durante 20 anos, em Moçambique, viveu-

-se uma paz efectiva, mas não duradoura 

devido a alguma incompreensão entre o 

Uma singela contribuição a propósito da 
revisão pontual da Constituição da República

Governo e a RENAMO, facto que se agu-

dizou durante os dois mandatos do Presi-

dente Armando Emílio Guebuza. Isto em 

virtude de se ter marginalizado a oposição e 

violado sistematicamente e de forma gros-

seira o acordo de Roma e a própria consti-

tuição, o que obrigou Afonso Dhlakama a 

se refugiar nas matas como forma de pres-

sionar a mudança da atitude do Governo e 

justificar diante da população e do mundo 

a razão da sua luta. 

Muitos compatriotas insurgiram-se contra 

o líder da RENAMO e chegaram a propor 

“a solução Savimbe” e, pela sua infelicidade, 

Deus poupou Dhlakama. Nos últimos três 

anos, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi de 

tudo tem feito para devolver a paz efectiva 

em Moçambique e, recentemente, chegou 

a acordo com o líder RENAMO que pro-

põem a revisão pontual da Constituição da 

República para efectivar a descentralização 

e eleição dos governadores provinciais, pre-

sidentes dos municípios e administradores 

distritais. Eis a razão que nos leva a trazer 

esta singela contribuição para uma lei fun-

damental para administração de um Esta-

do de Direito moderno.

Compatriotas, a ideia foi saudada pelo País 

e pelo mundo, mas é preciso irmos ao de-

talhe e percebermos as transformações que 

resultarão da mudança da constituição. 

Não existe constituição perfeita e assim 

que a sociedade é dinâmica as leis também 

o devem ser. Este é um processo natural 

que não deve alarmar ou intimidar qual-

quer que seja o moçambicano. Nós o povo 

solicitamos maior inclusão neste processo 

porque nos parece que muita coisa não foi 

feita ao longo dos anos devido à exclusão, 

falta de sensibilidade de alguns moçambi-

canos que reclamavam privilégios devido 

à luta de libertação nacional, atirando a 

maioria da população para a periferia da 

sociedade.

Devemos todos participar, pois é um direi-

to fruto de sacrifícios dos nossos antepas-

sados e esta nova constituição nos diz res-

peito do Rovuma ao Maputo. O País não 

deve ficar refém do Presidente da Repúbli-

ca e do líder RENAMO, não cremos que 

sejam iluminados o suficiente para decidi-

rem os destinos de milhões de moçambica-

nos. E mais, 250 deputados da Assembleia 

da República têm competência sobre esta 

matéria, mas não tem legitimidade para 

decidir sobre o futuro do nosso País, por-

que mesmo com o rótulo de representantes 

do povo já nos provaram que passam a vida 

a defender interesses pessoais e partidários, 

esquecendo-se que a sociedade está acima 

de qualquer partido ainda que seja liber-

tador.

Propomos que mais vozes sejam ouvidas 

do Índico ao Zumbo e do Rovuma ao Ma-

puto, cabendo aos deputados aprimorar 

os interesses nacionais e não o contrário. 

Mais vozes não significa ouvir cada um dos 

moçambicanos, mas sim os académicos, 

sociedade civil, médicos, professores, enge-

nheiros, camponeses, pedreiros, chapeiros, 

trabalhadores, desempregados, letrados, 

analfabetos, ou seja, maior número de pes-

soas e grupos possíveis porque esta lei trata 

do presente e do futuro desta bela pátria.

Um referendo seria o mais ideal e impres-

cindível, não importa quantos e quem de-

fende esta ideia, mas sim a importância da 

mesma. Devemos deixar de pensar como 

Félio Ussene

crianças e egocentristas, escondendo-nos 

na velha máxima de que a maioria é que 

vence, pois a história já nos provou que a 

maioria nos atirou ao abismo, para dizer 
que nem sempre a maioria está correcta. 
Grandes homens foram mortos defen-
dendo ideias brilhantes e benéficas para o 
mundo, mas porque a maioria dos infeli-
zes passa a vida a combater pessoas e não 
ideias, as reprovou e acabamos entrando 
num beco sem saída.
Socorremo-nos das palavras do grande rei 
Salomão que diz para quem está vivo ainda 
há esperança, daí ser urgente mudar de pa-
radigma e resolvermos o problema de uma 
vez por todas. Chamamos atenção aos pro-
ponentes da revisão da lei mãe que: “ai dos 
que decretam leis injustas, e dos escrivães 
que prescrevem opressão. Para desviarem 
os pobres do seu direito, e para arrebata-
rem o direito dos aflitos do meu povo; 
para despojarem as viúvas e roubarem os 
órfãos”. (Isaías 10:1-2). Isto para dizer que 
a lei deve ser justa ainda que não perfeita e 
devemos demolir todas as barreiras étnicas, 
tribais, religiosas e partidárias, para sairmos 
deste beco.
Terminamos, sugerindo que não se deve 
construir uma casa pela metade, ou seja, 
ampliando-a a medida que os filhos do 
casal vão nascendo. Aumentar os quartos 
em função do número de filhos e diminuir 
quando os mesmos morrem. Devemos ter 
uma visão a médio e longo prazo e cons-
truir uma casa dos nossos sonhos, não pas-
sar a vida a rever leis em função de inte-
resses particulares, pois um Estado não se 

compadece com uma gestão doméstica. As 

leis devem ser cumpridas na íntegra e não 

para o inglês ver é o que sugerimos na nova 

constituição.
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O 
presidente do Estrela Ver-
melha, Luís Manhique, 
augura um ano de muitos 
desafios para a colectivi-

dade, o que vai requerer maior dis-
ciplina e união por parte da família 
alaranjada. Manhique não descarta 
a possibilidade de se diminuir a mão 
de obra se as circunstâncias assim o 
exigirem. Acompanhe, caro leitor, os 
excertos da conversa.

Quais são os grandes desafios do Es-
trela Vermelha para este ano?
-O grande desafio do Estrela Ver-

melha  para 2018 é estruturar-se e, 

certamente, este vai ser um ano mui-

to difícil, porque temos de ajustar 

a nossa estrutura administrativa e 

financeira com a realidade concre-

ta, do ponto de vista de proveitos 

que o clube obtém e do que precisa 

realizar. Igualmente, precisamos ser 

mais rigorosos no cumprimento das 

obrigações contratuais para com os 

jogadores e resto da estrutura, mas, 

felizmente, nesse aspecto não temos  

problemas.

As obras do futuro campo do Estrela 
estão a ganhar outra dinâmica, mas 
ainda não foram concluídas...    
-O ritmo das obras, em Marracuene, 

não está aos níveis desejados e isto 

não foi por acaso, é um problema 

conjutural, que não afecta apenas o 

Estrela, mas que não foi devidamen-

te ajustado, daí que precisamente por 

Estrela Vermelha precisa de mais organização e união

Por Paulo Mubalo

isso continua por se resolver. Neste 

ano, não temos como adiar, temos, 

sim, de honrar com o pagamento a 

terceiros de forma regular e isso só 

poderá acontecer se ajustarmos a 

nossa estrutura administrativa e fi-

nanceira à nossa realidade. Creio que 

estamos a cinquenta por cento dessa 

realidade, mas temos de urgente-

mente encerrar este processo. É pre-

ciso ver que em algum momento os 

dividendos que deviam ser alocados 

para a construção do campo poten-

ciaram, em larga medida, a actividade 

desportiva, porque a própria conjutu-

ra económica tinha janelas para fazer 

isso. Agora a ideia é concluir rapida-

mente as obras, porque não sabemos 

até que ponto esta oscilação pode- 

nos prejudicar ainda mais do que a 

mudança do câmbio nos prejudicou. 

Redimensionamento
E qual será a estratégia a seguir?

-Precisamos de resolver esses pro-

blemas estruturais com um redi-

mensionamento a todos os níveis, 

um redimensionamento daquilo que 

alocamos na obra para que ela possa 

ser concluída este ano e ajustarmos 

aquilo que poderá ser colocado à 

disposição da actividade desporti-

va. Estamos a fazer isso com todo o 

sacrifício, com todo o rigor e cuida-

do, para que não prejudique o pró-

prio ambiente em redor. Estamos a 

fazer tudo para que a haver cortes 

não se comece nos subsídios nem 

nos salários das pessoas, mas sim, na 

contenção de gastos e outro tipo de 

despesas que não tenham directa-

mente a ver com isso. Mas se houver 

necessidade de enveredarmos pelo 

redimensionamento do pessoal tere-

mos de o fazer, mas a verdade é que  

temos de colocar a nossa balança de  

pagamentos ao nível da capacidade 

real que temos.

Insisto, em termos concretos, o que 

falta para a conclusão das obras em 

Marracuene?

-Temos neste momento concluído a 

base de solo e cimento e os balneá-

rios. A tribuna de honra e as banca-

das estão sendo feitas e as paredes 

já foram levantadas. Portanto, o que 

falta não é pouco, mas entramos 

numa fase decisiva, na fase de acaba-

mentos. É uma fase muito complexa 

e onerosa e as verbas previstas na al-

tura já não estão ajustadas com a rea-

lidade. É esse desafio que temos de 

ver as obras a serem concluídas este 

ano, apesar dos condicionalismos 

que apontei e que fizeram com que, 

até ao momento, o trabalho esteja a 

decorrer. 

E quais são as outras prioridades? 

-As outras prioridades são as moda-

lidades desportivas. O futebol conti-

nua a ser um grande desafio, é até o 

departamento que mais sofreu redi-

mensionamento, mas estamos satis-

feitos com o que conseguimos pôr 

à disposição da equipa técnica este 

ano, mas temos de melhorar muito 

os níveis de coesão e disciplina.

E quanto às restantes modalidades?

-No hóquei em patins precisamos 

de elaborar uma estratégia para as-

segurar que a equipa participe no 

campeonato africano, a decorrer em 

Setembro, na Beira. No boxe e no ka-

ratè, precisamos também de assegu-

rar que façam, pelo menos, uma des-

locação para provas internacionais, e 

que renovem os títulos conquistados. 

A única modalidade que não tem 

título nos últimos anos é o futebol. 

Somos tetra campeões do hóquei e 

karatè e tricampeões de boxe.  Numa 

altura em que estamos a comprimir 

as despesas não é fácil fazer com 

que estas modalidades renovem os 

títulos. A nossa luta, apesar desta es-

trutura financeira que comprimida, 

é fazer com que estas modalidades 

continuem a nos trazer resultados. 

Eu diria que estamos a cinquenta por 

cento dessa estruturação, mas não es-

tamos satisfeitos, estamos atrasados 

porque a actividade desportiva está a 

decorrer. Também temos de melho-

rar a forma de gestão de infra-estru-

turas. Queremos, com o parceiro que 

temos, encontrar formas para que as 

nossas infra-estruturas não só sejam 

melhoradas, mas que possam trazer 

um pouco mais de receitas do que 

actualmente está a acontecer. Temos 

de reduzir o uso gratuito das nossas 

infra-estruturas, porque só contribui 

para a sua danificação, de tal forma 

que chegará uma altura em que nin-

guém vai precisar delas. Então, temos 

de fazer com que toda a gente que 

usa as infra-estruturas entenda que 

devem ser mantidas, que têm custos 

de manutenção. Estou a falar de for-

ma particular do pavilhão principal. 

Não acha ser este o momento para 

o Estrela voltar ao Moçambola, em 

função das condições que tem colo-

cado à disposição da equipa de fute-

bol?
-Bem, apesar do que temos estado a 
fazer nos últimos anos, que é propor-
cionar condições mínimas de traba-
lho, pessoalmente sinto que daquilo 
que seria a previsão, estamos longe.  
Precisamos de melhorar muito mais,  
sobretudo na organização e discipli-
na e, só assim, iremos, rapidamente, 
atingir os nossos objectivos. Um as-
pecto de organização e disciplina a 
que me referi é o uso racional dos 
meios. Adquirimos bastantes meios 
nos últimos anos e em pouco tempo 
esses meios estão a degradar-se. Mas 
deixe-me dizer que acredito que o 
clube cumpriu com o que estava pre-
conizado, subiu em 2015, mas por-
que faltou-nos esta estrutura desceu. 
Faltou-nos a coesão, a organização, a 
disciplina e a crença e, neste momen-
to, era suposto estar no Moçambola 
porque o seu lugar é lá.
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Está em Maputo a realizar ser-
viços comunitários na área 
de teatro, onde tem ensinado 
as novas gerações o ABC da 

arte. Chama-se Expedito Araújo. É 
brasileiro de nacionalidade. Esta se-
mana abriu-se ao SAVANA, numa 
entrevista em que falou de peito 
aberto sobre o estágio do teatro na 
capital moçambicana. Homem de 
verbo, o gestor cultural e actor ex-
plica que o teatro, como arte, deve 
ser provocador.

E argumenta: “aquilo que, de alguma 

forma, provoca reflexão no especta-

dor e a consequente transformação. 

O teatro tem de ser provocador. 

Ele tem de tocar, ter uma experiên-

cia sensorial para o público. Só isso 

pode levar o público à reflexão sobre 

uma coisa da sua vida social e como 

cidadão de um país. O teatro trans-

forma, possibilita o desenvolvimento 

de um lugar de reflexão. Ele começa 

a reflectir a partir da arte, do teatro 

para a vida, sobre a estratosfera po-

lítica da realidade que ele vive sem 

medo de pôr o dedo na ferida. No 

teatro pomos o dedo na ferida”.

Para Expedito Araújo, os actores de 

teatro profissional têm de prestar 

mais atenção para a nova geração de 

actores. 

“Aqui, infelizmente, os actores mais 

velhos não se deram conta ou não 

querem admitir que há uma camada 

jovem com sede de fazer teatro. Tal-

vez estejam a perceber agora, reade-

quando projectos e ideias para aco-

lher estes jovens”, disse, sublinhando 

que o actor de teatro não se forma na 

universidade.

Anota, entretanto, que a formação 

teatral ainda é bastante reduzida no 

país e está limitada para a cidade. 

“Se eu não me engano, o curso de 

teatro da ECA tem a sua segunda 

geração de formandos. É muito pou-

co ainda. Mas é muito bom ter uma 

cidade com uma universidade com 

teatro”, observou. 

De forma geral, diz que encontrou, 

em Maputo, um cenário extrema-

mente rico em termos de manifesta-

ções dos principais grupos. 

“Pude ver uma peça de teatro no 

Avenida e no Gungu. Fiquei en-

cantado com o teatro Gungu, com 

aquela estória a ser contada e a pla-

teia a vibrar. Completamente lotado 

de sexta-feira a domingo. Por mais 

que seja comédia. E daí? A comé-

dia veio da Grécia antiga. Conheci 

muitos grupos de jovens que estão 

distribuídos pelos bairros de Ma-

puto que estão a fazer teatro. Eles 

nunca viram um teatro profissional”, 

descreve.

Artistas não dialogam
O actor constata que a falta de diá-

logo entre a classe artística tem 

prejudicado o desenvolvimento da 

cultura. 

“As pessoas aqui não dialogam mui-

to. A classe artística daqui tem vindo 

a fazer um trabalho singular admirá-

vel, mas acho que todos com acções 

extremamente polarizadas. Quase 

exclusivistas. Não sei ainda o por-

quê?”, lamenta.

Disse que há sempre um grupo que 

quer um espaço, concorre com o ou-

tro e sempre um vai ganhar. 

“Mas de alguma forma antes de mais 

temos de ser uma classe porque, en-

quanto uma classe, há um ganho 

muito maior perante a estrutura pú-

blica e privada e garante-se direitos 

para aumentar o poder do campo de 

acção com o público consumidor de 

teatro, inclusive criar acções para fo-

mentar um público de plateia”. 

Uma nova geração promis-
sora
Para o gestor cultural e actor, os jo-

vens actores vão engolir os actores 

profissionais devido ao seu distan-

ciamento. 
“Para falar com determinados acto-
res é só naquele grupo. Outro esti-
lo só no outro núcleo. Os jovens 
juntam-se. Apreciam o trabalho do 
outro. Tenho cem jovens com quem 
faço um trabalho comunitário. Além 
dos grupos onde pertencem querem 
criar um grupo entre eles. Os grupos 
têm de estar unidos. Juntos somos 
mais fortes. Espero ver essas pes-
soas mais juntas. Não tenham receio. 
Separados fazemos o teatro de Ma-
puto andar devagar. Mesmo os mais 
fortes. Está a vir uma camada jovem 
que vai engolir esses grupos”, alerta.
Destaca que é preciso abrir mão da 
vaidade e egos para alcançar um 
mundo melhor. “Se não acreditar-
mos na utopia então não somos 
artistas. A utopia faz movimentar. 
Os sonhos são a outra parte. Ela 
faz dar dois passos para frente e um 
para trás. Se formos a ver no final a 
gente caminha para frente. Temos de 
abrir mão da vaidade feia, ego feio 
e se expor. Aí todos temos chances 
de um mundo melhor. E no teatro 
melhor ainda”, desafia.  O gestor tem 
trabalhado com crianças portadoras 
de doenças nas zonas periféricas da 
cidade de Maputo. “O teatro é saúde. 
Transforma. Faz as pessoas sonha-
rem. Abre novamente aquele lugar 
da imaginação e pensar outras coisas 
na sua vida e pública. O teatro tem 
capacidade de desenvolver reflexão 
crítica sobre a sua vida e seu meio 
a que o indivíduo pertence”, repisa.

Os jovens estão a lutar para ocupar o seu espaço no seio do teatro em Maputo – 
Expedito Araújo 

Foi apresentado, recentemente, 
na capital do país, um espectá-
culo de dança contemporânea 
denominado “Uma proposta 

feminina”, com coreografia de Pak 

Ndjamena e interpretação de Da-

niela Coelho e Flore Chabernaud.

Uma proposta feminina é um tra-

balho artístico e coreográfico que 

desvenda várias histórias interligan-

do semelhanças, diferenças e pontos 

comuns que revelam uma distinção 

de caracteres.

A iniciativa do projecto surge na 

tentativa de demonstrar ao público 

todas as práticas relacionadas com a 

integração da dança contemporânea.

Esta iniciativa busca enriquecer as 

práticas de um bailarino amador ou 

semi-profissional, que aprende as 

técnicas de dança contemporânea, 

tornando-o capaz de se profissionali-

zar a partir dos seguintes objectivos: 

desenvolver uma coreografia com os 

alunos de dança contemporânea, o 

seu processo de criação, investindo 

em processos de mediação entre o 

espectador e a obra, potencializando 

a fruição do objecto artístico; criar 

mais espaço de integração artística ou 

de outras práticas relacionadas com 

o corpo, como o yoga, meditação, e 

como tudo isto se relaciona com o 

corpo e o movimento; e mostrar que 

a dança pode atravessar fronteiras e 

que está inserida em todas as práticas 

do corpo. “Sou uma mulher, de sexo 

feminino, revelo-me facilmente, pela 

abundância de objectos que tenho de 

levar comigo na sacola, por vezes não 

tenho escolhas, sigo os padrões de 

Uma proposta feminina
uma vida social integrada! Assumo a 

responsabilidade, pois quero ser vista 

como uma mulher no meu posicio-

namento elegível”, explica Daniela 

Coelho.

Bernardo Guiamba (Pak Ndjamena) 

é bailarino e coreógrafo moçambi-

cano. Começou a sua carreira como 

bailarino em 1996. Colaborou e 

participou em vários festivais e pro-

jectos nacionais e internacionais, es-

pecificamente como intérprete. Teve 

colaborações em várias peças, com 

coreógrafos nacionais e estrangeiros, 

com maior destaque para “O olho e 

a percepção” de Maria Helena Pin-

to (Moç.), “Danse L`afrique danse” 

(Paris/França), “Danse Bamako 

Danse” (Bamako/Mali), no Festival 

Alkantra, Centro Cultural de Belém 

(Lisboa/Portugal), com a Cia. Horá-

cio Macuácua, em “Smile if you can”, 

no CCFM (Maputo/Moçambique),  

“Orobroy, Stop” (Salvador da Baía/

Brasil), ”5 Sense Organs” de Janeth 

Mulapha (Projecto Pamoja/Cultu-

rarte) e muitas outras.

Pak criou projectos de co-produção 

com a Iodine Produções e o Festival 

Kinani – Plataforma Internacional 

de Dança Contemporânea, nomea-

damente, “Corpo Voice” (Moçam-

bique/Swazilandia) (2011), e com 

a Culturarte, no “Danse Dialogues 

Africa”, com o projecto Justaposi-

ção “Centauros”, numa tournée na 

Alemanha (Dresden, Dusseldorf e 

Hamburgo) e no CCFM com o pro-

jecto “Piscar” (2014), uma colabora-

ção artística com o músico francês 

Nico M’Sagarra e ”In Kino” com Idio 

Chichava (2016). (A.S)

A receita do actor brasileiro Expedito Araújo

“Teatro como arte tem de ser provocador”
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PASSARAM-SE 50 ANOS DO SEU ASSASSINATO. 
NA FOTO, MARTIN, RETIRA CALMAMENTE UMA 
CRUZ QUE O K.K.KLAN LHE PLANTOU NO JAR-
DIM.COMO DIZIA O POETA, NÃO HÁ MACHADO 

QUE CORTE A RAÍZ DO PENSAMENTO.....
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

O 
mês de Abril é considerado da mulher. A mulher mãe, esposa, 

amante, amiga. A mulher é aquele ser que procura a todo o custo 

algo para que a sua vida e dos seus melhore. Faz tudo para superar 

os seus desafios constantes.

Por isso vemo-la em várias frentes. Tudo isso para superar os obstáculos da 

vida. A mulher é aquela que todos procuramos para nos aconchegar e de-

sabafar. Ela está sempre pronta para ouvir lamentações, sonhos e vitórias. É 

uma alavanca para o sucesso em todas as frentes.

Logo pela manhã, preocupa-se em procurar primeiro a água para os seus 

diversos usos e percorre distâncias enormes. Com a criança ou outro tipo de 

carga nas costas lá vai a mulher. Não é por acaso que dizem que a mulher 

tem força.

São muitas coisas que se podem dizer sobre a mulher.

São muitos os cenários em que podemos encontrar a mulher a demonstrar a 

sua força. Aqui mostramos alguns exemplos.

Encontrar meio de subsistência faz parte da mulher. As melhores gestoras, e 

que não precisaram de ir à universidade, são elas. Geram e gerem as nossas 

vidas. Quando não tem um meio para sustentar a sua vida e dos seus procura 

uma solução. Aqui ela aparece a fazer o seu pequeno negócio informal. Tudo 

isso para sustentar a sua família.

Desdobram-se em esforços para ter resultados satisfatórios. Mesmo que te-

nham muitas dificuldades. Actualmente, as mulheres são vistas a desempe-

nhar actividades que no passado eram exclusivamente para os homens. Re-

cordo-me de ter visto uma mulher há dias a realizar trabalhos de serralharia. 

Foi mais uma demonstração de que cada vez mais a mulher vai conquistando 

o seu espaço. Reparem aqui nesta outra imagem a mulher a captar imagens 

com uma máquina de filmar. É uma demonstração de luta para concretizar 

os seus sonhos, mesmo enfrentando enúmeras dificuldades.

Mesmo com a idade mais avançada, ela demonstra a sua pujança. Ela está 

em todas as frentes. 

A mulher olha para o futuro sempre com esperança e transmite esse sen-

timento para todos que se encontram ao seu redor. Temos de nos render a 

essa dádiva. Muitas vezes é maltratada, mas não deixa de ter o sentimento de 

perdão para quem a ofende.

Por isso sempre ouvi que a mulher deve ser tratada como uma flor. Para 

quem, por ventura, não tem tido carinho com as mulheres, espero que seja o 

início da mudança de comportamento.

Muitas vezes esquecemo-nos de que nascemos delas. Vemo-la como um ser 

estranho, um instrumento. Outra coisa que ia dizer é que, para alcançarmos 

a felicidade temos de beijar os pés das mulheres, venerar este ser sublime.

Por tantas qualidades que as mulheres têm não deixam de celebrar o seu 

dia, 7 de Abril. Por isso nesta última imagem as mulheres aparecem a bater 

palmas para comemorar a passagem de mais um dia em sua homenagem. 

Dia da mulher moçambicana é todos os dias. Por isso ao terminar de ler bate 

palmas em homenagem a todas as mulheres do mundo. É motivo para dizer 

que eu amo todas as mulheres porque nasci de uma delas. Por isso vai o meu 

muito obrigado a todas as mulheres.  

Força da mulher
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Ilec Vilanculo

No dia em que passava, justa-
mente, uma semana depois 
do rapto e tortura do jorna-
lista, jurista e comentador 

político, Ericino de Salema, que con-
tinua a lutar pela vida no leito hospi-
talar, era apresentado, em Maputo, o 
quadro geral sobre os direitos huma-
nos em Moçambique.

As constatações, tornadas públicas, 

esta terça-feira, no Fórum sobre Di-

reitos Humanos, resultaram de tra-

balhos de campo realizados desde 

da iniciativa “Direitos Humanos”, le-

vada a cabo pelo Parlamento Juvenil 

(PJ) e a Freedom House.

retrocesso na componente de direitos 

-

de direitos humanos, casos como a 

-

-

chamentos em Gaza, como exemplos 

-

vessa nesta matéria.

-

-

tos humanos.

as honras da casa na abertura no Fó-

rum sobre Direitos Humanos, onde 

-

nientes sobre a matéria, incluindo o 

Direitos Humanos em Moçambique

Quadro sombrio!
provedor da Justiça, José Abudo, e o 

-

o recente rapto e tortura a Ericino de 

Salema, reiterando, “com uma con-

-

-

identifica com um Estado desencon-

-

mas sobretudo com desprezo total a 

estes actos praticados pelos sectores 

radicais e decadentes da nossa socie-

no nosso Estado, perante o silêncio 

-

-

tos humanos”, repudiou.

-

-

-

como também nas zonas rurais, pelo 

-

nos” representa, por um lado, uma 

-

pelo ideal da liberdade, paz e justiça.

-

sem liberdade e é preciso lembrar 

-

-

çambicanos falem”.
SAVANA, sobre 

-
dente do PJ respondeu bravo, afir-
mando: “seremos compreendidos por 

-

nossa luta seja suportada nos pilares 

-

-
-

“Quando se reclama, por exemplo, 

-
lizadas, e fica-se muito tempo sem se 

-
denando e apelando, mais uma vez, 
o esclarecimento do rapto de Erici-

exercer o seu direito fundamental”. 
-

deve tudo fazer para responsabilizar 
os autores das violações dos direitos 

humanos. (Armando Nhantumbo)

-

minho do dinheiro do povo?

para desconfiar.

-

tado na classe, seria um bom sinal se por estas alturas o timoneiro tivesse 

-

de respeito pelas ideias alheias, como se disse esta semana em Gaza.

clamam por estradas asfaltadas, postos de saúde, escolas com carteiras, 

Limpopo. 

 

-

 

classe económica e em companhias low cost

-

tricolor

-

sentar de forma recorrente com camisetes cujos números foram feitos 

Em voz baixa
tic-tac
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Os Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) manifestaram in-
teresse no aproveitamento 
da mão-de-obra moçam-

bicana para prestar serviços nas 
suas diferentes unidades produti-
vas.   

Rashed Al Afari, encarregado de 

Negócios na Embaixada dos EAU, 

disse, durante o encontro que man-

teve semana passada, em Maputo, 

com alguns empresários de Mo-

EAU de olho na mão-de-obra moçambicana

çambique, Quênia e Botswana, 

que a proposta de contratação de 

mão-de-obra do país está, neste 

momento, em apreciação pelas en-

tidades dos dois países e tudo in-

dica que o protocolo será assinado 

brevemente. 

Al Afari referiu que Moçambique 

e os EAU possuem relações econó-

micas nas áreas de comércio e de 

investimentos em serviços. 

Sublinhou que existem vários pro-

jectos na área de investimento en-

tre Moçambique e EAU onde fez 

menção à reabilitação do porto de 

Maputo que passou a duplicar o 

manuseamento de contentores des-

de o ano passado.

Disse ainda que, para melhorar as 

suas relações de investimento, as 

duas partes assinaram dois acor-

dos, um que versa sobre a protecção 

recíproca de investimentos e outro 

para evitar a dupla tributação sobre 

rendimentos. 

Nos últimos seis anos, os EAU 

ocuparam as primeiras 10 posições 

na classificação dos países com in-

vestimento directo em Moçambi-

que, tendo desta forma ocupado a 

terceira posição em 2015 com um 

volume de investimento de 100 mi-

lhões de dólares.

Refira-se que o vínculo entre Mo-

çambique e os EAU foi estabele-

cido em 1996 com trocas de visi-

tas entre os responsáveis dos dois 

países. O mesmo desenvolveu-se 

de tal maneira que Moçambique 

estabeleceu uma embaixada em 

Abú-Dahbi em 2014 e os EAU es-

tabeleceram a sua em Maputo no 

ano de 2016, facto que contribuiu 

para a  assinatura de vários acordos.

Entretanto, actualmente, operam 

em Moçambique cerca de 35 em-

presas dos EAU em diversos sec-

tores, contra as sete empresas mo-

çambicanas nos EAU. Sendo assim, 

os EAU estão a trabalhar para au-

mentar o número de empresas a 

operar nos dois países.

O 
Standard Bank reu-
niu-se, na quinta-
-feira passada, com 
representantes das 

principais embaixadas e orga-

nizações não-governamentais 

(ONGs), nacionais e estran-

geiras, que actuam no país, 

para apresentar as soluções de 

que dispõe para este segmen-

to, bem como consolidar par-

cerias com as mesmas.

Para além de providenciar ser-

viços bancários tradicionais, 

o banco está preparado para 

Standard Bank junta-se a organizações não-governamentais
apoiar este segmento, incluindo 

empresas do sector público, escolas 

e confissões religiosas, na concep-

ção e implementação de iniciativas 

de responsabilidade social, pro-

jectos ligados à juventude, ao em-

preendedorismo, ao género, entre 

outros que constituam uma mais-

-valia para estas entidades.

Conforme explicou Sónia Cumbi, 

directora da unidade responsável 

por este segmento, o banco ofere-

ce condições especiais de acesso ao 

crédito e demais produtos financei-

ros a este conjunto de entidades e 

seus colaboradores.

“O Standard Bank não olha para 

os clientes como tal, mas sim como 

parceiros. Quando se fala de um 

banco, o que vai à mente das pes-

soas são transacções, dinheiro, etc, 

mas nós vamos para além disso. O 

nosso objectivo é ajudar os clientes 

a ter um crescimento sustentável e, 

por via disso, consolidar a nossa re-

lação”, disse Sónia Cumbi.

“Nós vamos, em caso de necessida-

de, às embaixadas, ONG e outras 

entidades, ouvir as suas preocupa-

ções e, com base nelas, sugerimos 

soluções”, comentou Sónia Cumbi, 

tendo acrescentado que o banco 

realiza palestras sobre educação 

financeira no domicílio do cliente 

como parte das vantagens ofereci-

das.

Uma das entidades que já beneficia 

das vantagens desta abordagem de 

negócio do Standard Bank é o Fun-

do para a Melhoria do Ambiente 

de Negócios (FAN), cujo director 

executivo, Nuno Remane, acredita 

que o banco ajuda a incrementar as 

capacidades das empresas, no geral, 

e das embaixadas e ONG, em par-

ticular.

“A nossa organização tem como fi-

nalidade contribuir para a melhoria 

do ambiente de negócios no País, 

e isso só é possível com o suporte 

deste tipo de serviços”, asseverou o 

director executivo do FAN, 

que foi secundado por Mér-

cia Fernandes, representante 

da Embaixada dos Emirados 

Árabes Unidos em Moçam-

bique.

“A nossa experiência tem 

sido boa e esta apresenta-

ção serviu para mostrar que 

ainda há muito por explorar 

no nosso País. A capacitação 

financeira e o apoio ao em-

preendedorismo são áreas 

que nos interessam e, por 

isso, vamos avaliar a possibi-

lidade de apostar nelas”, afir-

mou Mércia Fernandes. 
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A 
empresa TDM-
-mcel e a Univer-
sidade Lúrio (Uni-
Lúrio) celebraram, 

recentemente, no distrito da 
Ilha de Moçambique, pro-
víncia de Nampula, um me-
morando de entendimento, 
com vista a regular os termos 
de cooperação académica e 
científica entre as institui-
ções.

O acordo de parceria abran-

ge as áreas de formação de 

pessoal, estágio académico, 

partilha de recursos mate-

riais e imóveis, bem como o 

fortalecimento institucional, 

tecnologias de informação e 

comunicação, promoção de 

produtos, entre outras maté-

rias que as partes convencio-

narem.

Este acto simboliza mais um 

TDM-mcel e UniLúrio 
firmam cooperação

posicionamento estratégi-

co da empresa TDM-mcel, 

no âmbito da sua responsa-

bilidade social, com vista a 

garantir o bem-estar das co-

munidades e, neste caso espe-

cífico, da Ilha de Moçambi-

que, considerado património 

mundial da humanidade, que 

comemora, este ano, duzen-

tos anos de existência.

Assinaram o referido me-

morando de entendimento 

o presidente do Conselho 

de Administração da TDM-

-mcel, Mahomed Rafique 

Jusob, e o reitor da Universi-

dade Lúrio, Francisco Pedro 

dos Santos Noa, num acto 

testemunhado pelas autori-

dades locais, figuras das artes 

e letras, quadros das duas ins-

tituições, académicos, estu-

dantes, comunidade local e 

demais convidados. 

O 
acesso à saúde sexual e 
reprodutiva (SSR) em 
Moçambique tem sido 
um dos grandes desafios 

para a sociedade, principalmente 

para pessoas com deficiência au-

ditiva. 

Dados estatísticos relativos ao 
censo de 2007 indicam que cerca 
de 2.3% da população total - 457 
011 pessoas, vivem com necessi-
dades especiais numa altura em 
que a população era cerca de 22 
milhões de habitantes.
As condições de vida dos defi-
cientes são geralmente mais pre-
cárias que as do resto da popula-
ção de género e idade idênticos: 
nível de estudo, acesso ao merca-
do laboral, nível de rendimentos, 
acesso aos serviços, habitação, 
mobilidade, acesso à informação, 
participação social.
As pessoas com deficiência audi-
tiva ressentem-se mais das barrei-
ras que o resto da população no 
acesso aos serviços sanitários e 
outros serviços sociais, tais como 
educação, transporte, informação 
e emprego.
A vulnerabilidade sócio-econó-
mica e a discriminação são mais 
graves para as mulheres com de-
ficiência, por efeito cumulativo. 
As pessoas com deficiência são 
particularmente vulneráveis ao 
HIV/SIDA por causa de factores 
de risco agravados e pelas grandes 
dificuldades no acesso aos meca-
nismos de prevenção e de testa-
gem.
Na maioria dos países, os esfor-
ços para a promoção da educação 
a pessoas com deficiência foram, 
em geral, baseados na criação 
de escolas especiais para pessoas 
com deficiência específica, como 
é o caso de escolas para cegos e 

escolas para surdos. Estas escolas 

são geralmente concentradas nos 

centros urbanos e cobrem apenas 

um número reduzido de pessoas 

com necessidades educativas es-

peciais.

Comunicação dificulta acesso a deficientes auditivos

De acordo com Leta Timbane, 

secretária geral da Associação 

Moçambicana das Mulheres Sur-

das (AMAMUS), referiu que o 

maior desafio para a mulher surda 

é a comunicação tanto na esfera 

pública assim como privada.

“A nível das unidades sanitárias é 

muito difícil porque alguns médi-

cos são impacientes e, além disso, 

na sua maioria não percebem a 

língua de sinais”, disse. 

Acrescenta que nos hospitais, 

normalmente, faz-se palestras so-

bre planeamento familiar, sobre 

doenças como cancro da mama, 

cancro do colo do útero, fístulas 

obstétricas e mesmo sobre con-

sulta pré-natal, mas as sensibili-

zações não são inclusivas. 

Timbane explicou que, devido 

à comunicação deficitária entre 

profissionais de saúde e deficien-

tes auditivos, no ano passado três 

mulheres grávidas perderam a 

vida por mau uso de medicamen-

tos.

O mesmo sentimento é parti-

lhado por Rabelina Pascoal, que 

também é surda, que gostaria de 

ver melhorados os serviços sa-

nitários, principalmente, no que 

respeita à educação, informação e 

comunicação.  

Na mesma senda, Armando 

Mafanhana, recém-formado em 

Educação especial, pela Univer-

sidade Estatal Pedagógica de 

Moscovo, referiu que o número 1 

do artigo 125, da Constituição da 

República, defende que os porta-

dores de deficiência têm direito à 

especial protecção da família, da 

sociedade e do Estado. No núme-

ro 2 do mesmo artigo, o Estado 

promove a criação de condições 

para a aprendizagem e desenvol-

vimento da língua de sinais. Mas 

apesar de existir instrumentos 

jurídicos para inclusão da pessoa 

deficiente na prática tal não se 

verifica.

Já Carla Chirinda, repórter da 

TV Surdo, afirmou que a comu-

nicação sempre foi um grande 

obstáculo na vida. Actualmente, 

frequenta o ensino superior, mas o 

processo de ensino foi sempre de-

feituoso. Hoje, já na universidade, 

tenta comunicar via internet ou 

email, mas há questões pontuais 

em que não dá tempo para usar a 

tecnologia, por isso é importante 

ensinar a língua de sinais.

Nas unidades sanitárias, o pacien-

te até consegue transmitir o que 

sente, mas o médico já não tem 

habilidade para responder e ex-

plicar sobre os procedimentos da 

medicação.

Quando se trata de SSR, a situa-

ção é ainda mais grave. Quando 

se faz teste de HIV e o resultado 

é positivo, algumas pessoas surdas 

ficam felizes porque vêem o sinal 

+ (positivo) mas não sabem que 

estão doentes e isso é mau.

Para ela é importante a sensibili-

zação e informação para pessoas 

com deficiência adutiva.

“Nas unidades sanitárias não há 

acompanhamento por parte dos 

técnicos de saúde, é normal a pes-

soa surda ficar muito à espera e 

não ser atendida simplesmente 

porque não ouve quando lhe cha-

mam”, lamentou José Fernando, 

repórter da Tv Surdo, e disse que 

às vezes o médico tenta escrever 

para explicar o seu paciente, mas 

em muitos casos o mesmo pa-

ciente não sabe ler nem escrever. 

Saúde Sexual e Reprodutiva

Está patente no auditó-

rio do Banco Comercial 

e de Investimentos em 

Maputo, desde a última 

quinta-feira até este sábado (07 

de Abril), a exposição “A Nossa 

Terra: História das Mulheres 

Rurais em Moçambique”. Trata-

-se duma exibição em homena-

gem à mulher moçambicana que 

retrata os desafios e oportunida-

des para alcançar a igualdade de 

género e o empoderamento das 

mulheres e raparigas rurais.

A mostra é composta por 20 

obras de 14 autores provenientes 

Mulher rural e rapariga em fotografia
de todas as regiões do País. 

As mesmas foram submetidas ao 

Concurso de Reportagem Foto-

gráfica e Exposição organizado 

pela ONU Mulheres, onde fo-

ram anunciados três vencedores, 

nomeadamente: Mbuto  Machi-

li, Inácio Vicente de Sousa Pe-

reira e Januário Magaia.

Para o Presidente da Comissão 

Executiva do BCI, Paulo Sousa, 

as fotografias expostas “são bem 

elucidativas da relação de traba-

lho árduo que as mulheres têm 

no mundo rural em Moçambi-

que”, disse, fazendo uma apre-

ciação das mulheres que as ima-

gens mostram: “elas carregam às 

costas fardos árduos, primeiro, os 

seus filhos. Todos reconhecem 

essa imagem em Moçambique, 

mas também, muitas vezes, não 

visível, a família que têm de sus-

tentar. E todos sabemos que não 

é um fardo leve, mas as mulheres 

moçambicanas já deram provas, 

muitas, de que conseguem car-

regar esses fardos e de ser um 

elemento essencial da socieda-

de moçambicana. E portanto, 

gostava de deixar uma última 

palavra de apreço. Que esta ex-

posição e a participação do BCI 

possam também ser uma home-

nagem a essas mulheres. A elas 

dedicamos naturalmente o com-

promisso de continuarmos a dar 

todo o nosso apoio”.

A representante Interina da 

ONU Mulher, Marie Laetitia 

Kayisire, afirmou, por seu tur-

no, que as obras expostas “desa-

fiam os nossos pontos de vista 

e preconceitos, oferecendo uma 

inspiradora realidade alternati-

va que, por vezes, tem o poder 

de quebrar as fronteiras do que 

pensamos ser normal, tradição e 

imutável”. Marie Laetitia Kayi-

sire referiu, mais adiante, que 

aqueles retratos “trazem à luz do 

dia os desafios e a contribuição 

das mulheres enquanto agentes 

importantes para o alcance dos 

objectivos do desenvolvimento 

sustentável. Estas fotografias le-

vantam gritos, emoções e denun-

ciam realidades em áreas tão di-

versas, tais como a promoção da 

igualdade do género, acesso uni-

versal à educação de qualidade, 

erradicação da pobreza e fome, 

acesso à água potável, trabalho 

digno e crescimento económi-

co, bem como a participação das 

mulheres no processo de paz e 

segurança”.

Leta Timane, secretária da AMAMUS
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PUBLICIDADE

Agro-Jovem

Candidaturas para

Parceiros de Implementação

 1. Ser uma instituição de ensino formalmente 

registada e reconhecida pelo Estado moçambicano;

 2. Ter instalações físicas com condições   

  mínimas de funcionamento;

 3. Ser uma instituição credível e com boa  

  reputação;

 4. Leccionar cursos ligados a área de   

  agronegócios e empreendedorismo;

 5. Ter experiência em incubação de    

  projectos;

 6. Ter experiência na implementação e   

  oferta de formação empresarial;

 7. Estar a operar a pelo menos cinco anos;

 8. Ter pelo menos 150 estudantes inscritos.

No processo de candidatura, cada instituição deverá 
responder ao seguinte questionário:

 1. Por que a instituição pretende ser parceira 

de implementação do programa Agro-Jovem? 

Que benefícios a parceria poderá trazer para a 

instituição?

 2. Que cursos a instituição lecciona para 

2018? Quantos estudantes inscritos tem por curso?

 3. Quantos estudantes graduados a 

A Gapi - Sociedade de Investimentos informa que estão abertas candidaturas para 

o estabelecimento de parcerias no âmbito da implementação do Agro-Jovem. As 

mesmas dirigem-se as instituições, de ensino médio, técnico-profissional e superior.

São elegíveis instituições de ensino que perfaçam as seguintes condições:

instituição teve em 2016 e 2017 e quantos prevê ter 

em 2018?

 4. Mencione em 200 palavras (máx.) a vossa 

experiência em incubação de projectos.

 5. Mencione em 200 palavras (máx.) a vossa 

experiência em formação empresarial.

 6. A instituição poderá nomear docentes 

que poderão focar-se na implementação do programa 

durante o ano lectivo?

 7. Observações ou Comentários adicionais.

Para a validação das candidaturas, as instituições 
interessadas deverão enviar o seu dossier para o 
website: www.agrojovem.co.mz entre os dias 09 e 
22 de Abril de 2018. A pasta deve ser enviada em 
formato .ZIP ou WinRAR e deverá conter:

 1. Questionário respondido;

 2. Alvará;

 3. Início de Actividade;

 4. Três fotos (máx) da Instituição.

Cada parceiro terá a responsabilidade de divulgar o 

programa a nível local, formar, dar o acompanhamento 

aos candidatos seleccionados e, conjuntamente, com 

os jovens, elaborar planos de negócio.

Em caso de dúvidas, contacte:

agrojovem@gapi.co.mz



Savana 06-04-2018EVENTOS
4

PUBLICIDADE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO




