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Quando a nossa próxima 

edição estiver na rua, os 

6.7 milhões de eleitores 

inscritos já terão exercido 

o seu direito cívico nas 53 autar-

quias do país. Quando faltam cinco 

dias para as V eleições autárquicas, 

o SAVANA faz um “escrutínio” à 

pinça ao que poderá ser a disputa 

nas oito principais cidades do país, 

com uma apresentação sucinta dos 

candidatos com mais possibilida-

des de vitória. 

Cidade de Maputo
Com a eliminação de Venâncio 

Mondlane e de Samora Machel Jú-

nior da corrida por razões procedi-

mentais, Eneas Comiche terá cami-

nho livre para um segundo mandato 

como presidente do município de 

Maputo, depois de ter dirigido a ci-

dade entre 2004 e 2009. Eneas Co-

miche foi considerado um bom ges-

tor municipal e acabou afastado de 

forma controversa pelo seu partido, 

Frelimo, de concorrer a um segundo 

mandato em 2009.

Comiche foi substituído no cargo de 

edil de Maputo por David Simango, 

autarca impopular.

Acossada por uma impopularidade 

sem precedentes, a Frelimo virou-

-se novamente para Eneas Comiche 

como forma de fazer face a Venân-

cio Mondlane, o jovem renamista 

cujo capital político prometia dar 

dores de cabeça aos camaradas na 

capital. 

Nas autárquicas de 2013, Mondla-

ne amealhou 40% [120 mil votos], 

incluindo na zona nobre da capital, 

onde vive a elite frelimista, numa 

eleição que pode ter sido decidida na 

secretaria a favor de Daviz Simango, 

o candidato da Frelimo que, oficial-

mente, teve 58% [176 mil votos].

Por outro lado, o regresso do octoge-

nário Comiche visava, aparentemen-

te, minar as aspirações de Samora 

Machel Júnior que, supostamente, 

pretendia usar Maputo como rampa 

para a chefia do Estado, se não em 

2019, pelo menos para 2024.

Os objectivos de Samora Machel 

Júnior foram frustrados, por en-

quanto por elites dentro da Frelimo, 

que apostaram em Eneas Comiche.

Com os dois “pesos-pesados” afas-

tados, o principal concorrente de 

Comiche será o general na reserva, 

Hermínio Morais, da Renamo, que 

é actualmente administrador não 

executivo da Petromoc, graças à es-

tratégia de integração de figuras da 

oposição nas empresas públicas.

Hermínios Morais ascendeu a 

cabeça-de-lista da Renamo após a 

rejeição da candidatura de Venâncio 

Mondlane.

Mondlane aceitou ser o porta-voz e 

rosto da candidatura da Renamo no 

município de Maputo, como forma 

de se capitalizar o carisma e a juven-

tude que Hermínio Morais não tem.

Após a deserção de Venâncio Mon-

dlane, o MDM apontou Augusto 

Mbazo, figura remanescente mais 

importante do grupo de membros 

do terceiro maior partido na Assem-

bleia Municipal de Maputo.

Mbazo não é um nome nem cara 

conhecida na capital e não poderá 

almejar a mais do que um distante 

terceiro lugar, atrás de Hermínio 

Morais e de Eneas Comiche.

De acordo com os resultados oficiais 

das eleições gerais de 2014, a Fre-

limo arrecadou, em Maputo, 62% 

[259 mil votos], contra 20% [83 mil 

votos] da Renamo e 15% [65 mil 

votos] do MDM. 

Nas autárquicas de 2013, em que a 

Renamo não participou, o partido 

no poder teve, para a Assembleia 

Municipal, 56% [168 mil votos] 

contra 41 [120 mil votos] do MDM. 

São dados que mostram um favo-

ritismo ao partido no poder, mas 

não é de descartar um significativo 

crescimento da Renamo nos últi-

mos tempos na capital, onde um 

eleitorado jovem, maioritariamente, 

da década de 90, se tem demarca-

do da governação da Frelimo, mas 

também dos métodos ortodoxos na 

gestão do MDM.

Mas mesmo que a Renamo regresse 

na sua máxima força, poderá não ir 

para além de uma segunda posição 

na capital, sobretudo com o afas-

tamento do carismático Venâncio 

Mondlane.

Beira
Enquanto em Maputo a eleição pa-

rece encaminhada para uma coroa-

ção da Frelimo, a corrida na Beira, 

irrefutavelmente para seguir de per-

to, coloca frente-a-frente dois po-

tenciais candidatos às presidenciais 

de 2019 e com uma Frelimo mais 

ansiosa em tirar proveito de uma 

oposição dividida.

O cabeça-de-lista da Renamo, Ma-

nuel Bissopo, que é também secretá-

rio-geral da Renamo e um potencial 

candidato presidencial em 2019, 

tenta tirar da presidência do muni-

cípio da Beira, Daviz Simango, que 

ocupa o posto desde 2003.

Daviz Simango é um autarca que 

já foi popular na Beira e ganhou a 

autarquia como independente, após 

a Renamo lhe retirar a candidatura.

Simango ganhou em 2008, antes de 

fundar o MDM. Mas a sua popu-

laridade baixou, significativamente, 

nos últimos anos, não só pelos mé-

todos ortodoxos na gestão do par-

tido, mas também por uma gestão 

municipal que tem sido colocada em 

causa. 

Numa conferência sobre corrupção, 

organizada pelo Centro de Integri-

dade Pública (CIP), em Dezembro 

de 2016, na Beira, Daviz Simango 

foi confrontado em como um “cor-

rupto” por um agente económico 

local, que se referiu a casos “flagran-

tes de corrupção na gestão munici-

pal do dia-a-dia” daquela autarquia, 

uma percepção que era consensual 

entre os participantes locais.

A disputa entre Daviz Simango e 

Manuel Bissopo poderá ser taco-

-a-taco. Caso o actual edil da Beira 

perca, a sobrevivência do MDM fi-

cará seriamente ameaçada.

A divisão do voto da oposição entre 

Daviz Simango e Manuel Bissopo 

abrirá uma pequena, mas real, possi-

bilidade de a Frelimo ganhar numa 

cidade que é um verdadeiro reduto 

da oposição. Há possibilidade da 

Frelimo governar sendo minoria, 

dadas “as armadilhas” que montou 

no novo pacote eleitoral em que 

com uma maioria simples forma-se 

Governo e não há coligações pós-

-eleitorais para governar.

Pela Frelimo concorre Augusta 

Maita, uma graduada da Universi-

dade Eduardo Mondlane e que era 

funcionária do Ministério da Plani-

ficação e Desenvolvimento. Exerce 

actualmente a função de secretária 

permanente da província de Sofala.  

Augusta Maita pode lucrar da divi-

são de votos entre Simango e Bis-

sopo, subido os 32% que a Frelimo 

obteve nas eleições autárquicas de 

2013.

Nas autárquicas de 2013, Daviz 

Simango teve 70% [79 mil votos] 

contra 30% [33 mil votos] do can-

didato da Frelimo, Jaime Neto, en-

SAVANA traça cenários para principais autarquias

quanto para a Assembleia Munici-

pal, o MDM amealhou 68% [76 mil 

votos] contra 32 [35 mil votos] da 

Frelimo.

Mas o sucesso do MDM e do seu 

candidato é atribuído à ausência 

da Renamo, que boicotou as elei-

ções reivindicando revisão da Lei 

eleitoral para permitir paridade nos 

órgãos de administração eleitoral, 

o que pode ter levado os votantes 

“anti-Frelimo” a depositarem o seu 

voto no MDM.

Nampula
A cidade de Nampula vai ter, na 

próxima quarta-feira, 10, a sua ter-

ceira eleição municipal este ano. 

Em 2013, Mahamudo Amurane 

conquistou 54% [30 mil votos], re-

cebendo mais sete mil votos que o 

seu rival da Frelimo, Adolfo Sieua, 

com 41% [23 mil votos]. Para a As-

sembleia Autárquica, o MDM teve 

52% [29 mil votos] e a Frelimo 44% 

[25 mil votos].

Amurane era um edil com altos ní-

veis de aceitação em Nampula, mas 

mantinha uma relação tensa com a 

direcção do seu partido, MDM e foi 

assassinado a 04 de Outubro do ano 

passado, quando já tinha anunciado 

que ia concorrer às autárquicas deste 

tem estado a fazer uma campanha 

notável em Nampula.

PauloVahanle é favorito, mas, tal 
como na Beira, há o risco de o naco 
de votos que poderão ser conquis-
tados por Bismarque dividir a opo-
sição e beneficiar Amisse Cololo. 
Caso a Frelimo continue a registar 
os números (cerca de 40%) que tra-
dicionalmente obtém em Nampula, 
pode formar governo nas eleições de 
10 de Outubro. 

Matola
No maior parque industrial do país, 
Matola, a Frelimo voltou a apostar 
no actual edil, Calisto Cossa, apre-
sentando-o como seu cabeça-de-
-lista, depois de ter ganho, em 2013, 
com 57% [80 mil votos].
Cossa, um dos poucos edis da Fre-
limo com uma ficha de realizações, 
vai enfrentar dois adversários de 
peso: o candidato da Renamo, An-
tónio Muchanga e o candidato do 
MDM, Silvério Ronguane, embora 
com poucas chances para travar um 
segundo mandato do jovem edil que 
tem nas infra-estruturas, sobretudo 
rodoviárias, a sua principal marca na 
Matola.  

António Muchanga é um presti-

giado deputado da Assembleia da 

República e foi porta-voz da Rena-

ano, através de uma outra candida-

tura e que ia se afastar da terceira 

maior força política.

Na segunda volta da eleição interca-

lar convocada na sequência da morte 

de Mahamudo Amurane, venceu o 

candidato da Renamo, Paulo Va-

hanle, com 59% [55 mil votos], ga-

nhando ao candidato da Frelimo, 

Amisse Cololo, que conseguiu 41% 

[39 mil votos].

As eleições de 10 de Outubro serão 

a terceira disputa este ano envolven-

do Paulo Vahanle e Amisse Cololo.

Deste vez, a disputa contará com 

um forte oponente, o candidato do 

MDM, Fernando Bismaque, um 

antigo pivot da estacão privada stv 

que é, actualmente, deputado e por-

ta-voz da bancada do partido na As-

sembleia da República. Bismarque 

mo, cargo que o projectou numa das 

caras mais conhecidas do principal 

partido da oposição.

Ronguane, também deputado e 

igualmente docente universitário, 

conseguiu um resultado decente, em 

2013, na Matola, perdendo para Ca-

listo Cossa, com 42% [60 mil votos].

A governação de Calisto Cossa é no 

geral vista como tendo sido eficaz e 

vai ainda capitalizar a sua populari-

dade com a divisão de votos entre 

António Muchanga e Silvério Ron-

guane.

Mas Cossa poderá ter de enfrentar 

uma Assembleia Municipal domi-

nada pela Renamo e pelo MDM.

Quelimane
Manuel de Araújo é o candidato 

mais favorito a ganhar as eleições de 

Daviz Simango, MDM Augusta Maita, Frelimo Calisto Cossa, Frelimo António Muchanga, Renamo

Eneas Comiche, Frelimo Hermínio Morais, Renamo

Amisse Cololo, Frelimo Paulo Vahanle, Renamo
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INSCREVA-SE PARA FAZER PARTE DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE LÍDERES AFRICANOS! 
   

 
“Esta é uma experiência única. A bolsa de estudos proporcionou um meio para interagir e fazer networking entre si, 

compartilhando nossos sonhos e aspirações (...) Tenho o grande privilégio de fazer parte dessa geração 
que promoverá mudanças para melhorar nossos países, famílias, comunidades, cidades e a África.” 

–BOLSA DE ESTUDOS MANDELA WASHINGTON 
 

A Bolsa de Estudos Mandela Washington é o principal programa da Iniciativa 
Jovens Líderes Africanos (Yali). Este programa levará jovens líderes para os 
Estados Unidos em 2019 a fim de obter capacitação académica e de liderança 
e criará oportunidades únicas em África visando colocar essas novas 
habilidades para usos práticos que impulsionarão o crescimento económico e a 
prosperidade, e fortalecerão as instituições democráticas. 

FOR YOUNG AFRICAN LEADERS 

UMA OPORTUNIDADE ÍMPAR PARA... 
 

Participar de um programa de liderança de seis semanas numa faculdade ou 
universidade americana a fim de compartilhar as suas experiências com 
Americanos e outros bolsistas e aprender com eles. 

 
Explorar sectores além de seu trabalho diário e expandir a sua experiência. 

Participar de uma cimeira com jovens líderes Africanos em Washington,DC. 

Reunir-se com líderes governamentais, cívicos e empresariais. 

Aceder a oportunidades de estágio e mentoria excepcionais durante o ano após 
a etapa do intercâmbio que é realizado nos E.U.A.. 

Fortalecer o seu trabalho através de novas conexões, habilidades e ideias. 
 

Juntar-se a uma rede continental e global de ex-alunos para ajudá-lo a buscar 
soluções inovadoras para desafios comuns. 

 
 

10 de Outubro. Desta vez, vai con-

correr pela Renamo, depois de ter 

abandonado o MDM.

A sua filiação à Renamo levou o 

Conselho de Ministros a afastá-lo 

do cargo e a decisão está pendente 

de um recurso que De Araújo apre-

sentou ao Tribunal Administrativo 

(TA). Até ao fecho da presente edi-

ção, o TA ainda não havia tomado 

posição.

Se Manuel de Araújo ficar impedi-

do de um novo mandato, será subs-

tituído pelo número dois na lista 

da Renamo, Latifo Charifo, que é 

actualmente delegado provincial da 

perdiz na Zambézia.

Manuel de Araújo foi deputado 

da Assembleia da República, ten-

do abandonado, temporariamente, 

a política até ser convidado pelo 

MDM a concorrer pelo partido em 

Quelimane.

Volta à Renamo e tem sido apon-

tando como possível candidato des-

te partido nas eleições provinciais de 

2019 pela Zambézia.

Em substituição de Manuel de 

Araújo, o MDM apostou em Rogé-

rio Waro Waro, mas será uma bata-

lha conseguir os 68% [29 mil votos] 

que o primeiro alcançou, em 2013.

A Frelimo dispõe também de uma 

base eleitoral respeitável na capi-

tal provincial da Zambézia e o seu 

cabeça-de-lista, Carlos Baptista, 

actual administrador do distrito de 

Quelimane, tem condições para ul-

trapassar os 32% [14 mil votos] al-

cançados pelo candidato do partido, 

Abel Albuquerque, em 2013.

A aspiração mais realista da Freli-

mo em Quelimane será colocar o 

MDM em terceiro lugar.

Nas últimas autárquicas, o MDM 

amealhou 66% [27 mil votos] e a 

Frelimo 33% [14 mil votos] na cor-

rida para a Assembleia Municipal. 

Tete
O actual edil da cidade de Tete, 

Celestino Checanhanza da Freli-

mo, está fora da corrida da próxima 

quarta-feira. Para o seu lugar, perfila 

o anterior autarca, César de Carva-

lho, como cabeça-de-lista do parti-

do no poder.

Nem Checanhaza nem Carvalho 

são particularmente apreciados em 

Tete, numa cidade em que os diri-

gentes são acusados de corrupção, 

pelo que se prevêem dificuldades 

para o cabeça-de-lista da Frelimo 

repetir os 65% [31 mil votos] conse-

guidos pelo actual edil em 2013.

Como adversário, César de Car-

valho vai enfrentar Ricardo Tomás 

que concorreu pelo MDM, em 

2013, tendo perdido com 35% [16 

mil votos]. 

Mas desta vez, Tomás, um forte 

opositor para atrapalhar os planos 

da Frelimo no “eldorado carbonífe-

ro”, vai disputar o lugar pela Rena-

mo, na sequência do êxodo que tem 

afectado o terceiro maior partido. 

O empresário do ramo da constru-

ção civil é deputado da Assembleia 

da República, cargo para o qual se 

elegeu nas eleições de 2014 pelo 

MDM. Agora pela Renamo, Tomás 

tem uma palavra a dizer nas autár-

quicas da próxima quarta-feira.

Diferentemente de Venâncio Mon-

dlane, em Maputo, que renunciou ao 

mandato imediatamente ao aban-

dono do MDM, Ricardo Tomás 

mantém assento no mais alto órgão 

legislativo do país. 

O apoio da Renamo e os excelentes 

resultados que alcançou, em 2013, 

tornam Tomás Ricardo uma grande 

ameaça à Frelimo na cidade de Tete.

O MDM apresenta como cabeça-

-de-lista Hélder Joaquim Manuel, 

mas é pouco provável que cause pro-

blemas à disputa entre a Frelimo e 

a Renamo. 

Na corrida para a Assembleia Mu-

nicipal, em 2013, o MDM não foi 

para além de 35% [16 mil votos] 

contra 65% [31 mil votos] da Fre-

limo, um desempenho que pode 

baixar com o regresso da Renamo 

naquele que é um dos seus maiores 

bastiões. 

Nacala-Porto
O município de Nacala-Porto é ac-

tualmente dirigido por Rui Chong 

Saw, da Frelimo que, em 2013, con-

quistou 91% [27 mil votos], num 

município que é um bastião da Re-

namo, que não participou do plei-

to. A candidata do MDM, Fátima 

Couto, não foi para além de uma 

humilhação de 9% [três mil votos]. 

Para a Assembleia Municipal, a Fre-

limo teve 88% [25 mil votos] e o 

MDM 11% [três mil votos].

Cinco anos depois, Rui Chong Saw, 

um empresário do sector de trans-

portes e cujo mandato foi ensom-

brado por acusações de corrupção, 

volta a ser aposta da Frelimo e terá 

como adversário um outro empresá-

rio local, Raul Vinte, da Renamo.

Raul Vinte poderá tentar capitalizar 

o crescimento exponencial da popu-

lação em Nacala nos últimos anos. 

A Renamo tem uma forte base de 

apoio em Nacala, mas se Raul Vinte 

falhar na mobilização será incapaz 

de suplantar Rui Chong Saw, que já 

dominou os meandros da governa-

ção municipal em Nacala.

Chimoio
A Frelimo decidiu apostar para 

cabeça-de-lista no engenheiro João 

Ferreira, que também poderá bene-

ficiar da divisão de votos na oposi-

ção.

O MDM vai voltar a apostar em 

João Ferrão, um engenheiro que di-

rigiu a Faculdade de Engenharia da 

Universidade Católica de Chimoio 

até ao ano passado.

Em 2013, João Ferrão teve 47% [25 

mil votos], contra 47% [24 mil vo-

tos] do MDM, enquanto Raul Con-

de, da Frelimo, venceu o pleito com 

53% [28 mil votos] contra, os mes-

mos conseguidos pelo seu partido.

Nas eleições da próxima semana, 

João Ferrão poderá ficar em terceiro, 

atrás do candidato da Renamo, Sa-

muel Macocove.

*com Zitamar

Carlos Carneiro, Frelimo Manuel de Araújo, Renamo

César Carvalho, FrelimoRicardo Tomás, Renamo
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O 
caso da liquidação do 
Nosso Banco (NB) ain-
da vai fazer correr muita 
água por debaixo da pon-

te, desta vez com novos desenvol-

vimentos em relação à nomeação 

de uma nova Comissão Liquida-

tária e a investigação, pelo Banco 

de Moçambique (BM), de três 

figuras ligadas ao ex-Banco Mer-

cantil e de Investimento (BMI), 

uma instituição financeira que 

sempre esteve na órbita do Par-

tido Frelimo desde os tempos 

do ruandês Alfred Kaliza, que 

exerceu o cargo de Presidente 

do Conselho de Administração 

(PCA) do banco.

Ao que o SAVANA pode apu-

rar, o BM está a investigar três 

figuras ligadas ao NB. Trata-se 

de Mariano de Araújo Matsinha, 

um dos símbolos da gesta do 25 

de Setembro, o que lhe confere o 

estatuto de “velha guarda” da Fre-

limo, o partido governamental. 

Matsinha, um antigo ministro do 

Trabalho e da Segurança, na ad-

ministração Samora Machel, era 

administrador não executivo e 

accionista minoritário do Nosso 

Banco juntamente com “outros 

camaradas”.

“ [….] eu tenho 2.0% num ban-

co praticamente falido [BMI, 

que depois mudou de nome para 

Nosso Banco]. Já não distribui di-

videndos, nem nada. Mas eu não 

saio. Fico lá. É um banco moçam-

bicano. Gosto dele”, disse Maria-

no Matsinha, numa polémica en-

trevista concedida ao SAVANA 

em Setembro de 2009, onde abor-

dou vários temas da vida do país. 

Neste momento, Mariano Matsi-

nha está na província de Tete em 

campanha eleitoral do seu partido.  

É importante lembrar que o NB 

era uma recriação do BMI, um 

banco ligado a famílias podero-

sas da Frelimo, constituído após 

o fracasso e delapidação do Banco 

Austral, tendo como “vacas leitei-

ras” o INSS e a Electricidade de 

Moçambique (EDM). O INSS 

terá enterrado no ex-BMI cerca 

de USD 80 milhões, em repetidas 

injecções de capital. No último re-

latório do banco referente a 2015, 

o INSS controlava 77.20%, contra 

15.13% da Electricidade de Mo-

çambique (EDM), 4.09% da SPI-

-Gestão de Investimentos (braço 

empresarial do partido Frelimo), 

Alfred Kalisa (2.14%) e 1.44% de-

tidos por “outros” accionistas.

Num comunicado publicado esta 

quarta-feira pelo Departamento 

de Supervisão Prudencial, dirigido 

por Pinto Fulane, Mariano Matsi-

nha é convidado para, num prazo 

de dez dias, contestar, querendo, o 

processo contravencional nº 23/

DSP/DIIC/SAO/2018, nos ter-

mos do nº4 do artigo 110 da Lei 

nº 15/99, de 1 de Novembro (lei 

das instituições de crédito e socie-

dades financeiras), instaurado pelo 

Banco de Moçambique. O comu-

nicado não especifica sobre de que 

é alvo Mariano Matsinha, mas o 

SAVANA sabe que tudo tem que 

ver com o processo da falência do 

NB.

Francisco Feliciano Mazoio, ac-

tual PCA do Instituto Nacional 

de Segurança Social (INSS), o 

acionista de referência do Nosso 

Banco, está também na órbita do 

BM. Tal como Matsinha, o antigo 

sindicalista tem dez dias, queren-

do, para contestar o processo con-

travencional.      

Mussa Bachir Tembe,  administra-

dor delegado quando o banco foi 

liquidado e que é visto em muitos 

sectores económico-financeiros 

como o principal responsável pela 

falência técnica do ex-BMI, é ou-

tra das figuras investigadas pelo 

BM. 

Ao que apurámos, Tembe tem um 

outro processo na Procuradoria 

Geral da República (PGR), en-

viado pela Comissão Liquidatá-

ria (CL) do NB, que, entretanto, 

foi demitida pelo Governador do 

BM, Rogério Zandamela. 

É a Mussa Tembe, nomeado em 

Novembro de 2017 como direc-

tor de gestão de portefólios e es-

tratégia corporativa na Empresa 

Nacional de Hidrocarbonetos 

(ENH), o braço comercial do Es-

tado nos hidrocarbonetos, a quem 

são apontadas as maiores respon-

sabilidades nos créditos concedi-

dos pelo NB, sobretudo, ao eixo 

económico Nacala-Nampula-

-Pemba.

Num recente processo contra-

vencional levado a cabo pela ad-

ministração Zandamela, gestores 

seniores da banca nacional, como 

Prakash Ratilal e Ibraimo Ibrai-

mo, antigos gestores do Moza, 

para além de multados, foram sus-

pensos de cargos sociais e de fun-

ções de gestão em instituições de 

crédito e sociedades financeiras no 

país e tiveram processos instaura-

dos na PGR. 

A Lei n° 15/99, de 1 de Novembro, 

actualizada pela Lei n° 9/2004, de 

21 de Julho, alegadamente atro-

pelada pelos antigos gestores do 

NB, de acordo com constatações 

do BM, é a Lei que regula o esta-

belecimento e o exercício da acti-

vidade das instituições de crédito 

e das Sociedades Financeiras em 

Moçambique. 

O nº4 do artigo 110 da Lei nº 

15/99, de 1 de Novembro, a base 

legal usada pelo BM para publi-

citar as Editais das três figuras, 

através da edição do jornal notí-

cias desta quarta-feira, diz que:  “a 

notificação faz-se pessoalmente 

ou por carta registada e com aviso 

de recepção e, quando o arguido 

não seja encontrado ou se recuse 

a receber a notificação ou não seja 

conhecida a sua morada, seguem-

-se as regras da citação edital”. 

Nova Comissão Liquidatária 
Em despacho de 11 de Abril deste 

ano, Rogério Zandamela comu-

nicou a demissão da CL, dirigida 

por uma equipa da empresa de 

consultoria Deloitte & Touche, 

sob o argumento de que houve 

incumprimento das obrigações 

plasmadas na Lei nº 30/2007, de 

18 de Dezembro.

Esta semana, o SAVANA sou-

be que o supervisor do sistema 

financeiro moçambicano acaba 

de indicar quatro reformados do 

BM para conduzir o processo de 

liquidação do NB, alegadamente à 

revelia dos credores e accionistas, 

o que é visto como um atropelo às 

normas pelos entendidos da ma-

téria. 

“Foram realizadas assembleias ge-

rais dos accionistas e dos credores 

onde foram eleitos os respectivos 

representantes há mais de um mês. 

Até agora quer o Presidente, quer 

os representantes dos credores e   

dos accionistas ainda não toma-

ram posse. Há um claro conflito 

de interesses na condução do pro-

cesso de liquidação por funcioná-

rios do BM”, afiançou-nos uma 

fonte próxima do processo. 

Apurámos que a nova equipa de 

liquidação do NB é dirigida por 

Irene Maurício (Presidente), Sil-

vestre Xerindza (jurista), Clelia 

Massinga (contabilista) e Andira 

António (administrativa). Fon-

te próxima do processo fez notar 

que “isto revela conflito de inte-

resses e falta de transparência no 
processo”, argumentando que uma 
CL deve tomar posse perante o 
governador, o que não chegou de 
acontecer. Questiona igualmente 
a independência da tal Comissão 
perante o BM, que pode ter res-
ponsabilidades na falência do NB. 
Aliás, foi na administração Gove 
que o NB viu os seus indicadores 
prudenciais a se deteriorarem, sob 
olhar do regulador, até que se pre-
cipitou para uma falência técnica, 
o que obrigou o governador Zan-
damela a encerrar a “vaca leiteira” 
dos camaradas. 
Não foi possível ouvir os comen-
tários do BM, dada a burocracia 
que reina naquela instituição no 
que ao acesso à informação diz 
respeito.      
Porém, não é a primeira vez que 
o BM, sobretudo o governador 
Zandamela, é acusado de se en-
volver em conflitos de interesses. 
No ano passado, num processo 
menos transparente e controverso, 
o BM decidiu adjudicar o Moza 
ao seu próprio Fundo de Pensões, 
a Kuhanha.
Recentemente, um relatório da 
KPMG, uma auditora interna-
cional na área de consultoria, des-
poletou irregularidades graves nas 
contas do BM referentes ao exer-

cício económico de 2017, o que 

está a custar caro a reputação de 

“impoluto” do regulador do siste-

ma financeiro e ao respectivo go-

vernador, Rogério Zandamela.

(Redacção)

-  Mariano Matsinha, histórico da Frelimo, Francisco Mazoio, PCA do INSS e Mussa Tembe, ex administrador delegado do Nosso Banco, investigados 
pelo Banco Central

-  Nova Comissão liquidatária em banho maria há um mês

O 
plano de expansão da 
Fastjet em Moçam-
bique está em perigo, 
caso o grupo que de-

tém a transportadora aérea não 
consiga dos seus accionistas 
uma injecção de capital para 
dar maior solidez à sua opera-
ção, revela o Zitamar.

A Fastjet precisa de um fluxo de 

capital até Outubro. O anúncio 

provocou uma queda para me-

tade das acções da Fastjet na 

Bolsa de Londres. É a segun-

da vez que a companhia pede 

um aumento de capital, depois 

de ter recebido um envelope 

de 10 milhões de dólares para 

enfrentar a falta de liquidez no 

“Zimbabwe”.

“A companhia está presente-

mente em discussões activas 

com os principais accionistas 

para um potencial financia-

mento, cuja falta vai impedir 

que a empresa continue a de-

senvolver a sua operação nor-

malmente”, refere um comuni-

cado da Fastjet.

O Zitamar dá conta de que, 

apesar dos problemas de tesou-

raria, a Fastjet tenciona expan-

dir a sua operação em Moçam-

bique, mas já anunciou que a 

sua actividade na Tanzânia está 

em risco, devido a perdas finan-

ceiras.

A transportadora começou 

a operar na Tanzânia há seis 

anos, mas queixa-se de estar 

a ser vítima de uma estratégia 

“anti-competição” por parte da 

companhia de bandeira do país.

Em Moçambique, a Fastjet 

voa para as cidades de Maputo, 

Beira,Tete e Nampula, desde 

que começou a operação em 

Novembro de 2017, competin-

do com a LAM.

A empresa considera que os 

resultados que alcançou no 

exercício de 2018 mostram que 

a companhia tem um “grande 

potencial de crescimento”.

A companhia diz que está a 

analisar cuidadosamente a in-

trodução de novas rotas em 

Moçambique, tendo em con-

sideração o retorno do investi-

mento.

No primeiro semestre de 2018, 

a empresa registou um prejuízo 

de 2.668 mil dólares, mas espe-

ra que esse desempenho me-

lhore com o plano de expansão.

No Zimbabwe, os lucros da 

transportadora cresceram 123% 

no primeiro semestre do ano, 

galvanizados pelo aumento de 

voos nas rotas mais importan-

tes no país, nomeadamente o 

trajecto Harare-Victoria Falls e 

Harare-Joanesburgo.

Na Tanzânia, onde opera desde 

2012, a Fastjet pondera aban-

donar a operação. A empresa 

aponta desafios legais e “pre-

ços irracionais” praticados pela 

transportadora nacional.

Mariano Matsinha Francisco Mazoio Mussa Tembe



TEMA DA SEMANA 5Savana 05-10-2018



Savana 05-10-20186

SOCIEDADE

Numa altura em que a cam-

panha eleitoral, rumo às 

eleições autárquicas de 

10 de Outubro, entra para 

uma fase decisiva, o Serviço Na-

cional de Investigação Criminal 

(SERNIC) abriu o “dossier Amu-

rane” e lançou suspeitas sobre a 

direcção do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM) 

em relação ao assassinato de Ma-

hamudo Amurane 

Mahamudo Amurane, então edil 

de Nampula, foi assassinado a tiros 

no dia 04 de Outubro de 2017 por 

três indivíduos ainda a monte. O 

baleamento de Amurane verificou-

-se numa altura em que o malogra-

do andava em fortes desinteligên-

cias com a direcção do seu partido, 

o MDM.

Segundo o SERNIC, é sobre a di-

recção do MDM que pesam fortes 

suspeitas da morte do então edil.

Nesta quarta-feira, o porta-voz do 

SERNIC, Leonardo Simbine, cha-

mou a imprensa, para anunciar o 

envolvimento de 10 membros do 

MDM, incluindo da direcção, no 

assassinato do edil. 

Segundo Simbine, as matérias pro-

duzidas no decurso da investigação 

policial foram entregues à Procura-

doria da República na Província de 

Nampula para o prosseguimento da 

instrução preparatória que poderá 

culminar com a acusação ou não 

dos alegados suspeitos.

Sem esgrimir argumentos convin-

centes, Simbine referiu que, para 

chegar às suspeitas, os agentes de 

investigação criminal tiveram em 

conta a relação azeda entre o edil 

finado e o seu partido, dias antes do 

seu baleamento.

O porta-voz do SERNIC recusou 

indicar nomes dos indiciados, o 

grau de envolvimento, a morada, 

o sexo, as idades, as posições den-

tro do partido MDM, se estavam 

ou não em liberdade e se os ins-

trumentos do crime foram ou não 

localizados.         

Na noite desta quarta-feira, o SA-
VANA contactou o porta-voz do 

MDM, Sande Carmona, mas este 

recusou comentar o assunto ale-

gando que estava no interior da 

província de Sofala em missão do 

serviço e que não estava a par do 

mesmo. 

As declarações de Simbine verifi-

cam-se cinco dias depois da Pro-

curadoria Provincial de Nampula 

ter anunciado o alargamento dos 

prazos da instrução preparatória, 

alegando a complexidade do caso.

Contudo, algumas correntes da so-

ciedade moçambicana classificam 

o pronunciamento do SERNIC 

como tendo motivações políticas, 

visto que não traz nada de con-

creto e se verifica numa altura em 

que a campanha eleitoral, rumo às 

eleições autárquicas, está ao rubro e 

os políticos estão a jogar todos os 

trunfos em seu poder para granjear 

simpatias junto ao eleitorado.

Sobre o assunto, Leonardo Sim-

bine nega a politização do caso e 

justifica-se referindo que é um pro-

cesso complexo. 

“Não houve qualquer intenção, por 

parte do SERNIC, que esta con-

clusão fosse divulgada em plena 

campanha eleitoral. Tomamos a 

liberdade de comunicar a impren-

sa porque só agora conseguimos 

produzir resultados. Não houve 

nenhum preparo anterior que as 

investigações terminassem neste 

momento. Portanto, é uma coinci-

dência. O SERNIC não entra em 

questões políticas. Estamos a fazer 

nosso trabalho e as entidades polí-

ticas têm a sua forma de trabalhar”, 

considera.

Sobre os seis arguidos, anunciados 

pelo então Ministro da Justiça, As-

suntos Constitucionais e Religio-

sos, Isac Chande, em Novembro 

passado, Simbine também recusou 

comentar. 

Marcha em memória de 
Amurane
Quem ainda se recorda dos feitos 
de Mahamudo Amurane é a As-
sociação Moçambicana de Amor 
à Justiça, Paz e Solidariedade 
(AMAJPS) que, esta quinta-feira, 
organizou uma marcha pelas arté-
rias da cidade de Nampula e jun-
tou-se à família Amurane para uma 
actividade de limpeza na campa do 
malogrado.
Segundo o Secretário-Geral da-
quele movimento, que também 
concorre para as eleições autárqui-
cas de 10 de Outubro, Castro Ni-
quina, a actividade visa incutir nas 
pessoas o legado de Mahamudo 
Amurane.
Para Niquina, Amurane é um “he-
rói”, pois, conseguiu dar “luz” ao 
povo nampulense. 
Niquina diz que o povo de Nam-
pula levou muito tempo sem com-
preender que havia condições de 
residir numa cidade limpa e bonita, 
algo que desapareceu com o faleci-
do Edil.
Por sua vez, o Conselho Munici-
pal de Nampula não agendou nada 
para assinalar a data. Na conversa 
com o SAVANA, nesta terça-feira, 
o Presidente do Conselho Muni-
cipal de Nampula, Paulo Vahanle, 
disse que não tinha planificado 

nada porque a questão não merecia 

nenhum tratamento especial.

Um ano após o assassinato de Amurane e em plena campanha eleitoral

SERNIC lança suspeitas sobre MDM
Por Abílio Maolela

Mahamudo Amurane

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência internacio-
nal de desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde cada gravi-
dez é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. O 

-
rientes para a seguinte vaga: 
 
Posto # e título:   Posto nº 18688, Assistente 
                                         Financeiro – GS6 
Local de Trabalho:        Escritório do UNFPA em Maputo 
Duração:                Inicialmente doze (12) meses 
Tipo de Contrato:         Fixed Term
Prazo da candidatura: As candidaturas devem ser feitas 
                                         até 10 de Outubro de 2018
                                       
Posto nº 18688, Assistente Financeiro – GS6 

https://www.unfpa.org/jobs/national-post-finance-associate-maputo-mo-
zambique-g-6

Requisitos Gerais: 

vantagem;
-

tão;
-

ros corporativos.

Como candidatar - se: As aplicações/candidaturas devem ser submetidas 

-
datura, processamento ou de outra natureza. O UNFPA não solicita ou procura 

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Av. Julius Nyerere, 1419, PO Box 4595, 
Maputo, Mozambique

Anúncio de Vaga
UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência internacional de 
desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez é deseja-
da, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. O UNFPA solícita 

vaga:  
Posto # e título:           Motorista – Projecto do Censo, SB-2
Local de Trabalho:       Maputo, Moçambique
Duração:           Inicialmente doze (12) Meses, com a possibilidade 
                                        de renovação
Tipo de Contrato:          Service Contract
Prazo da candidatura:  As candidaturas devem ser feitas até 12 de Outubro de 
2018
                                       
Requisitos Gerais:

-

das Nações Unidas, com registo de condução segura; Conhecimento das regras, 

de mecânica.

Descrição do Trabalho: Esta disponível na recepção do escritório do UNFPA em 

                                
UNFPA em Maputo: UNFPA, Fundo das Nações Unidas 
                                    para População
                                    Av. Julius Nyerere, 1419, PO Box 4595, 
                                     Maputo, Mozambique

acompanhadas pela carta de motivação e uma cópia da carta de condução em enve-
lope selado no endereço mencionado acima. 

-

Anúncio de Vaga
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-
lo 
de Padrões/Normas de Moçambique”

Programa, que é:

-

-
cer:
1. Formação:

Workshops
relativas às Oportunidades de Contratação de Projecto e aos requisitos de Cer-

-

2. Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas

para a entrada de empresas moçambicanas na componente de Apoio ao Desen-

-
-

mas relevantes;

-
mas relevantes.

principais:

As partes interessadas também devem demonstrar seus conhecimentos sobre pa-
drões/normas associados e/ou equivalentes, incluindo:

As empresas interessadas devem seguir os seguintes passos:

http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

2. Enviar a Manifestação de Interesse acompanhada da seguinte documentação:

joint venture.

-

de interesse não garante que uma empresa receba um convite para apresentação 
de propostas.

Fornecimento de Programa de Certi-

 rsccontractsMOZ@anadarko.com

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
PROVISÃO DE UM PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM PADRÕES

This advertisement is an amendment to the previously announced 
with title: -

-

-

To provide access to a funded program for the attainment of Interna-
-

ness of Mozambican businesses.

provide:
1. Training:

relating to Project Contracting Opportunities and the associated 

-

-
ments.

2. Systems Development Support

-

-

-

-

-
ted and/or equivalent standards including:

//www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

-

to tender.

-
-

rsccontractsMOZ@anadarko.com

EXPRESSION OF INTEREST FOR 
PROVISON OF A STANDARDS CERTIFICATION PROGRAM
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A Faculdade de Letras e Ciências Sociais (FLCS) da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) torna público que estão abertas candidaturas a bolsas de estudo 
para o nível de mestrado e doutoramento nas áreas de Territorialidade, Género e Mudanças Climáticas (as áreas podem ser combinadas), na Universidade de 

Internacional (ASDI) e terão a duração máxima de 2 anos para mestrado e 4 anos (2019 – 2022) para o doutoramento. 
A tabela abaixo apresenta os detalhes das bolsas disponíveis:

ANÚNCIO DE BOLSAS DE ESTUDO DE MESTRADO E DOUTORAMENTO NA 
ÁREA DE TERRITORIALIDADE, GÉNERO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Fazem parte do dossier de candidatura os seguintes documentos: 

-

-

 ou . 

A tabela abaixo apresenta os detalhes das bolsas disponíveis: 
Nível de formação Instituição de 

Formação 
Área de formação Número de 

bolsas 
Características 
da bolsa  

Mestrado UEM Mestrado em 
População e 
Desenvolvimento 
(componentes 
territorialidade, género 
e mudanças climáticas)  

5 1 Completa  
4 Parciais 
(apenas 
propinas) 

Mestrado em 
Antropologia Social 
(Componente Género e 
territorialidade) 

3 1 completa  
2 parciais  

Doutoramento Universidade de 
Gotemburg  

Doutoramento em 
Geografia 
(componentes 
territorialidade, género 
e mudanças climáticas) 

1 Modelo 
sandwich  

Universidade de 
Gotemburg 

Doutoramento em 
Antropologia 
(Componente Género e 
territorialidade) 

1 Modelo 
sandwich 
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-
que estabelecem que, toda a criança tem o direito à edu-
cação sem qualquer tipo de discriminação.

-
tematicamente violados, o que impede o seu acesso inte-
gral à educação. Como resultado da violência que ocorre 
contra as raparigas em suas casas, na comunidade e nas 

o ensino primário.
-

matriculadas na 1ª classe são raparigas e, destas, cerca de 

2012-2016)1 . É importante que se perceba que a questão 

num contexto mais amplo de discriminação e violência 
baseada no género.

Moçambique é um dos países da região com a maior 
percentagem de desistência de raparigas devido à gra-

(Savi,2016)2 . Algumas das causas da gravidez precoce 
-

Adolescente”)
cometida por agentes do Estado, incluindo do sector da 

-
zir o número de alunas grávidas no período diurno nas 

-

está a privá-las do direito à educação, para além de con-

Criança e Acção Social (2016)4  e a Estratégia de Género 
 , deixam claro 

-
parigas, pois o mesmo ignora as desigualdades de poder 
na origem da maioria das gravidezes precoces no país. 

-

canismos de protecção das vítimas de abuso.

segurança, relacionadas com longas caminhadas noc-

muitas desistam de estudar. Ao analisar-se a questão da 
gravidez não se tem em conta que ela é uma consequên-
cia e não uma causa.

grávidas

incidência de violência e abuso das raparigas grávidas 
-

Torna a mãe adolescente mais vulnerável à dependên-

-

É neste contexto que a Sociedade Civil moçambicana, 
representada pelo Movimento de Educação Para Todos 

-

nº 39/GM

Garantir o direito à educação e a assistência às alunas grávi-
das, é garantir o futuro de duas gerações e é dever de todos e 
todas! 

1   Ministério da Educação. (2012). “Plano Estratégico da Educação 2012-2016”. Ma-

puto, República de Moçambique.
2   SAVI. Francesca. (2018). “In the making: constructing in-school pregnancy in Mo-

zambique, Gender and Education”. 30:4, 494-512 
3  Ministério da Saúde. (2016). “Saúde Escolar do Adolescente”. Maputo, Republica de 

Moçambique.
4  Ministério do Género, Criança e Accão Social. (2016). “O Perfil de Género de Mo-

çambique”. Maputo, Republica de Moçambique.
5  Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. (2016). “Estratégia de Género 

do Sector da Educação e Desenvolvimento Humano 2016-2020. Maputo, Republica 

de Moçambique.
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Cerca de 1.108.334 crianças dos 7 aos 17 anos de idade 

encontram-se a desenvolver Trabalho Infantil nos vários 

ramos ou sectores de actividades em Moçambique, refere o 

Estudo Qualitativo sobre o Fenómeno do Trabalho Infan-

til e o seu Impacto em Moçambique (2014-2016). Destas 

crianças, 19.504 vivem nas zonas urbanas e 13.613 nas zo-

nas rurais, acrescenta a fonte. 

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

indicam que em 2016, 152 milhões de crianças entre 5 e 17 

anos eram vítimas de Trabalho Infantil no mundo - 88 mi-

lhões de meninos e 64 milhões de meninas.  Ainda segundo 

a OIT, quase metade dessas crianças (73 milhões) realizam 

formas perigosas de trabalho, sendo que 19 milhões delas 

tinham menos de 12 anos de idade. 

O Trabalho Infantil em Moçambique constitui uma das 

principais causas para o fraco exercício dos Direitos das 

Crianças, plasmados na Convenção dos Direitos das Crian-

ças e na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar das 

Crianças, por não permitir que milhares destas crianças te-

nham direito a educação, saúde e lazer o que interfere no 

seu desenvolvimento físico, psicológico e moral.  

As Organizações da Sociedade Civil, nomeadamente o 

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança 

(ROSC), a Rede da Criança, a Associação Crianças na 

Sombra, a Associação Hlayiseka, a Associação Kanimam-

bo, a SANTAC e a Child Fund enaltecem e reconhecem 

o papel que o Governo Moçambicano, a Sociedade Civil 

tem desempenhado para promover o respeito pelos direitos 

da criança, particularmente, na prevenção e eliminação de 

todas as formas de Trabalho Infantil.

Como corolário dos esforços do Governo e seus parceiros 

no âmbito da prevenção e eliminação do Trabalho Infantil 

destacam-se a ratificação das convenções 138 e 182 da OIT 

em 2003, estipulando os 15 anos como a idade mínima re-

comendável para o emprego de crianças no trabalho e defi-

ne as piores formas de Trabalho Infantil. 

Ainda nos esforços nacionais para o Combate a este flagelo 

foi elaborado e aprovado o Plano de Acção para a Criança 

2013-2019 (PNAC), que prevê uma colaboração entre os 

diversos sectores e actores sociais com vista a proteger as 

crianças contra o Trabalho Infantil e outras formas de ex-

ploração que interferem na sua educação e desenvolvimento 

e que incluem a redução da percentagem de crianças envol-

vidas no Trabalho Infantil.

Mais recentemente, em 2017, foi aprovado, através da 31ª 

Sessão do Conselho de Ministros de 05 de Setembro, o 

Plano de Acção Nacional de Combate às Piores Formas do 

Trabalho Infantil (2018-2022), a ser implementado através 

de acções integradas a serem desenvolvidas por diversos ac-

tores que trabalham na promoção dos direitos da criança. 

Entre as principais piores formas de Trabalho Infantil que 

constam no referido plano destaca-se a (i) Mineração do 

tipo garimpo, a (ii) Prostituição infantil e o (iii) Transporte 

de carga pesada por crianças menores de 15 anos de idade.

Apesar destes avanços e esforços, em Moçambique continua-

-se a verificar que:

-

Perante este cenário, as organizações acima citadas, recomen-

dam ao Governo de Moçambique o seguinte:

-

-
-

-

-

Apelamos ao respeito dos compromissos assumidos nacional 

e internacionalmente sobretudo as convenções 138 e 182 que 

estipulam os 15 anos como idade mínima para o emprego e 

definem as piores formas de Trabalho Infantil. 

O nosso Lema: “Pelo Futuro das Nossas Crianças: Vamos acabar 
com o Trabalho Infantil”
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As comunidades das 
áreas afectadas por 
ataques armados no 
norte da província de 

Cabo Delgado poderão ficar 
sem comida, se a violência con-
tinuar, prevê a agência huma-
nitária Famine Early Warning 
System Network (Fews Net).

No seu relatório de actualiza-

ção sobre segurança alimentar, 

a Fews Net diz que a situação 

de fome poderá passar para a 

“Fase 3”, implicando que uma 

em cinco famílias sofram de 

elevada malnutrição ou está na 

iminência de passar a esse es-

tado.

Em visita de trabalho, esta se-

mana em Cabo Delgado, onde 

efectuou o lançamento formal 

de projectos de obras públicas, 

que incluíam o abastecimento 

de água e construção de estra-

das e pontes, o presidente Fi-

A 
campanha eleitoral que 

termina neste domingo, 

para eleições autárqui-

cas do próximo dia 10 de 

Outubro, foi marcada pela morte 

do cabeça-de-lista do Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM) na Mocímboa da Praia, 

Cabo Delgado, Singano Assa-

ne, e de mais quatro pessoas por 

atropelamento e electrocutação, 

um ferimento grave por balea-

mento em Tete e 17 ilícitos elei-

torais que resultaram na deten-

ção de sete pessoas. 

A corrida eleitoral para a presi-

dência do Conselho Autárquico 

da cidade de Nampula está tam-

bém ao rubro, agora apimentada 

com o anúncio do Serviço Na-

cional de Investigação Criminal 

(SERNIC) de que os principais 

suspeitos do assassinato do então 

edil, Mamudo Amurane, são dez 

membros do MDM, incluindo fi-

guras da direcção do partido.

São oito partidos que disputam a 

liderança daquela edilidade, com 

destaque para a Renamo que tem 

Paulo Vahanle como seu cabeça-

-de-lista; a Frelimo com Amisse 

Cololo, candidato derrotado na 

segunda volta da intercalar em 

Março e Fernando Bismarque que 

lidera a lista do MDM.

A Renamo, no poder, apostou na 

campanha porta-a-porta, visitas 

a locais públicos como mercados 

Candidatos jogam últimas cartadas antes das autárquicas da próxima quarta   

e desfiles nas principais artérias 

cidade. 

Vahanle olha para a juventude 

como uma das suas apostas para 

governação municipal, pelo que 

vai apostar na formação técnico-

-profissional dos jovens de modo 

que saibam fazer algo para pro-

moverem o auto emprego, visto 

que o desemprego é o principal 

problema da juventude da capital 

de norte.

Para tal, promete construir um 

Instituto Municipal de Formação 

Profissional e uma Escola de Ar-

tes e Ofícios nas quais vai se pro-

mover a formação e capacitação 

de jovens. 

Vahanle prometeu ainda cons-

truir e reabilitar estradas, escolas 

e unidades sanitárias para além de 

melhorar o sistema de transporte 

público de passageiros. 

A recolha eficiente dos resíduos 

sólidos, acompanhada da constru-

ção de um aterro sanitário, consti-

tui outra aposta do cabeça-de-lista 

da Renamo para devolver a digni-

dade aos munícipes da capital do 

Norte. 

Por seu turno, Amisse Cololo joga 

a sua cartada decisiva para dirigir 

os destinos desta edilidade, depois 

da derrota sofrida nas intercalares 

de Março deste ano. 

A Frelimo tem se notabilizado 

em longas caravanas que escalam 

os diferentes pontos da autarquia 

quer para a campanha porta-a-

-porta, comícios ou visitas a locais 

públicos.

Nesta quarta-feira, o partido no 

poder realizou um comício popu-

lar em Napipine (através dos Ca-

minhos-de-Ferro) e no período da 

tarde escalou o mercado central, 

no centro da cidade. Cololo fala 

de seis pilares do seu manifesto 

que assentam na consolidação da 

unidade, da paz e da reconciliação, 

boa governação, desconcentração 

e combate à corrupção.

Fala também do desenvolvimento 

social e humano, da economia lo-

cal, infra-estruturas e prestação de 

serviços básicos aos munícipes. 

Com lema “unidos vamos fazer do 

município de Nampula uma cida-

de bela, limpa e próspera”, Cololo 

tem vários projectos que vão ope-

racionalizar os seis pilares do seu 

manifesto.

A aposta no combate à corrupção 

é outra aposta da Frelimo, que 

espera também eliminar o buro-

cratismo no atendimento público 

e criar uma linha de comunicação 

entre os munícipes e os servidores 

visando recolher opiniões, recla-

mações e acolher denúncias de 

práticas ilícitas na edilidade. 

A par da Renamo e Frelimo, o 

MDM também tem apostado na 

campanha porta-a-porta e contac-

tos interpessoais. Fernando Bis-

marque promete requalificar mer-

cados, reabilitar estradas, melhorar 

a recolha de lixo, criar postos de 

trabalho de modo a aumentar a 

qualidade de vida dos munícipes.

Frelimo de Comiche 
distancia-se dos erros da 
Frelimo de Simango 
Depois de inaugurar a campanha 

eleitoral com showmício, a Freli-

mo mudou de estratégia e passou 

a privilegiar campanha porta-a-

-porta e contactos interpessoais 

sem abandonar o modelo de des-

file, em caravanas pelas principais 

artérias e mercados da cidade.

Na manhã desta quarta-feira, o 

cabeça-de-lista da Frelimo, Eneas 

Comiche, escalou sucessivamente 

os mercados de Zimpeto (grossis-

ta), Matendene, Luís Cabral, 25 

de Junho e Inhagoia, bairros peri-

féricos da cidade de Maputo.

À tarde, Comiche reuniu-se com 

os desportistas e empresários. No 

mesmo dia, outra brigada liderada 

pelo Primeiro Secretário da cida-

de de Maputo, Francisco Mabjaia, 

“namorou” o voto dos vendedores 

do mercado Estrela Vermelha, 

centro da cidade, tendo distribuí-

do panfletos, camisetas, bonés e 

capulanas de partido. A Margari-

da Talapa coube o papel de sen-

sibilizar os secretários dos bairros 

para mobilizarem as suas comuni-

dades a apostar no programa do 

partido no poder.            

Gilberto Mendes, um dos excluí-

do do processo interno, esqueceu 

as mágoas e entrou em apoio a 

Comiche e, nesta quarta-feira, 

dirigiu uma reunião denominada 

“Encontro com Líderes Juvenis da 

cidade de Maputo”. 

Luísa Diogo, antiga Primeira-mi-

nistra, também foi chamada para 

reforçar a campanha de Comi-

che e, na tarde desta quarta-feira, 

reuniu-se com os responsáveis da 

juventude em estruturas educacio-

nais.

Na sua maratona de caça ao voto, 

quer Francisco Mabjaia bem como 

Eneas Comiche têm se esforçado 

em transmitir a ideia de que a Fre-

limo que vai dirigir o município 

de Maputo, no próximo mandato, 

caso seja eleita, será diferente da 

actual. 

Sublinhou que em caso de ser 

eleito vai continuar com o seu 

projecto anterior que é de montar 

um sistema de frio adequado ao 

tipo de produtos que são comer-

cializados no mercado grossista de 

Zimpeto. 

Já no mercado de Inhagoia A, um 

bazar localizado na periferia da ca-

pital do país com sérios problemas 

de tratamento de resíduos sólidos, 

concentração de águas negras e 

imundície em todo o lado, o can-

didato da Frelimo referiu que “os 

mercados devem ser locais limpos, 

com bancas e sanitários que ga-

rantam comodidade aos vendedo-

res e aos clientes”, assegurou.

Comiche falou de introdução de 

feiras comerciais para além de re-

qualificar os principais mercados 

da capital.

A Renamo também tem estado 

na rua a esgrimir seus argumentos 

com vista a convencer o eleitora-

do. Com Venâncio Mondlane na 

dianteira, ofuscando por completo 

Hermínio Morais, cabeça-de-lis-

ta, a perdiz tem privilegiado visitas 

aos mercados, contactos interpes-

soais e desfiles de caravanas pelos 

bairros da periferia capital.

Esta quarta-feira, a caravana lide-

rada pelo cabeça-de-lista e porta-

-voz partiu da sede da cidade pe-

las 9h, e escalou sucessivamente os 

distritos de Kampfumo, Kamaxa-

quene tendo estabelecido contacto 

com os vendedores dos mercados 

Xipamanine, Central, Compone e 

Estrela Vermelha.

Venâncio Mondlane acusa a Freli-

mo e o actual edil, David Simango, 

de serem principais responsáveis 

da pobreza e da degradação da ca-

pital do país e referiu que a única 

forma de libertar Maputo do gan-

gsterismo é votar na Renamo.

lipe Nyusi abordou o tema sobre 

violência naquele ponto de país, 

denunciando “alguns estrangeiros” 

que instrumentalizam e mobilizam 

jovens e crianças para o conflito.

Recorde-se que os ataques de gru-

pos alegadamente inspirados no 

fundamentalismo islâmico come-

çaram em Mocímboa da Praia, em 

Outubro de 2017 e já deixaram de-

zenas de mortos, feridos e centenas 

de casas queimadas.

Fome no sul
Em relação ao centro e sul do país, 

a crise alimentar poderá piorar nos 

próximos meses, fazendo com que 

o número de pessoas em situação 

alimentar severa ultrapasse os ac-

tuais meio milhão previstos pela 

SADC.

Chuvas fracas colocaram em situa-

ção de risco áreas dos distritos de 

Inhambane, Gaza e Tete, estando 

expostas à “Fase 3” de insegurança 

alimentar.

Na província de Gaza, uma 

praga juntou-se à escassez ali-

mentar que se vinha abatendo 

sobre a província provocada 

pela insuficiência de chuva.

Enquanto a soja e milho miú-

do conheceram algum nível de 

produção, as zonas de produ-

ção de milho normal perderam 

a maioria das culturas e não 

têm reservas alimentares desde 

Março.

A Fews Net antecipa uma 

deterioração da situação em 

Gaza e que a insegurança ali-

mentar se estenda ao norte da 

província de Maputo até Ja-

neiro de 2019. 

O Programa Mundial de Ali-

mentação (PMA) já anunciou 

que vai precisar de 271 mi-

lhões de dólares para acorrer 

à situação de fome, estimando 

que 8,4 milhões de pessoas en-

frentam uma situação de fome.

Violência ameaça provocar fome 
em Cabo Delgado

Campanha encerra com luto no MDM
Por Argunaldo Nhampossa (Nampula) e Raul Senda (Maputo)

Candidatos esgrimem argumentos para convencer o eleitorado a apostar nos seus programas 
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sado, o PCA da Empresa Nacional de 

Hidrocarbonetos (ENH), Omar Mi-

thá, anunciou, numa entrevista à Rádio 
Moçambique, a retomada das obras 
para Novembro do mesmo ano, porém, 
na sua recente visita ao local, o SAVA-
NA apenas testemunhou a movimen-
tação de máquinas trabalhando a Orla 
Marítima, mas sem sinal de obras de 
grande envergadura.
Na referida entrevista, o PCA da ENH 
garantiu que a BLP vai manter os direi-
tos especiais que tem na bacia do Rovu-
ma. Porém, os principais players na ba-
cia do Rovuma estão a preparar as suas 
bases logísticas em Afungi perto da sua 
futura fábrica de GNL, desistindo de 
utilizar a BLP, que tinha como poten-
ciais clientes de peso a multinacional 
norte-americana, Anadarko e a Eni. A 
apetência por Afungi, pelas multinacio-
nais, é pelas naturais vantagens logísti-
cas e operacionais que o mesmo oferece
Os Terminais Portuários e Logísticos 
de Pemba e Palma foram concessiona-
dos pelo Governo moçambicano por 30 
anos a PCD, que, por sua vez, subcon-
cessionou o projecto a ENH Integrated 
Logistics Services (ENHILS), um con-

sórcio formado pela nigeriana Orlean 

Invest (49%) e ENHLogistics (51%), 

está última subsidiária da estatal ENH. 
1Colaboração
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A 
Base Logística de Pemba 
(BLP), infra-estrutura dese-
nhada para o apoio às acti-
vidades de exploração de gás 

natural no norte de Cabo Delgado, está 

mergulhada numa forte onda de con-

testação por parte da população, que 

está descontente com as compensações 

decorrentes da expropriação de terra 

para a implantação do projecto e a falta 

de terra de substituição. A controversa 

infra-estrutura localiza-se na enseada 

junto ao actual aeroporto de Pemba 

e ao longo da linha costeira com vista 

para Pemba Metuge.

Em causa está o que os afectados pelo 

empreendimento consideram falta de 

clareza no processo de compensação 

das 784 famílias residentes nos bairros 

Gingone, Mahate, Muxara e Ingonane, 

arredores da cidade de Pemba.

Entre as reclamações apresentadas pela 

população está a falta de consultas pú-

blicas, como determina o número 1 do 

Artigo 23 do Decreto 31/12, de 08 de 

Agosto, que aprova o Regulamento so-

bre o Processo de Reassentamento Re-

sultante de Actividades Económicas, as 

“baixas taxas” aplicadas na definição das 

compensações e a ausência de terra de 

substituição para a prática da agricultu-

ra, também prevista no mesmo diploma.

A empresa responsável pelo projecto 

não se tem pronunciado sobre o assun-

to, enquanto o Conselho Municipal de 

Pemba e o governo distrital afirmam 

que houve consulta pública, durante o 

período da realização do estudo de im-

pacto ambiental realizado pelo consór-

cio WST Group/Impact Lda.

Os líderes comunitários foram ouvidos 

nesse processo, afirmam as entidades.

Um processo marcado pela 
polémica
Avaliado em mais de 40 milhões de me-

ticais, o processo de reassentamento e 

compensação das populações afectadas 

pela BLP, que devia ter sido concluído 

em 2016, visa apenas o ressarcimento 

das famílias pela perda das suas ma-

chambas, culturas e árvores fruteiras. 

Na área, não havia residências.

Para tal, a sociedade responsável (Por-

tos de Cabo Delgado) pela BLP, detida 

em partes iguais (50%) pelas estatais 

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 

(ENH) e Caminhos de Ferro de Mo-

çambique (CFM), definiu 7,50 meticais 

como valor a pagar por cada metro qua-

drado perdido dentro da área dos 8.000 

hectares atribuídos em 2014, agora re-

duzidos a 1.200 hectares (os restantes 

6.800 ficam como reserva do Estado).

As compensações foram fixadas entre 

2.000 meticais e 430.000 por cada agre-

gado familiar, dependendo da área que 

cada um explorava.

Esses números estão abaixo das expec-

tativas da população, que aguardava 

por valores aproximados a um milhão 

de meticais por cada família, tal como 

aconteceu, em Palma, no processo de 

reassentamento das famílias afectadas 

pelo projecto de construção da Fábrica 

de Liquefação de Gás Natural, na pe-

nínsula de Afungi.

No distrito de Palma, o projecto de 

desenvolvimento de gás, liderado pela 

Anadarko e ENI, compensou, por cada 

m² perdido de mandioca, amendoim, 

gergelim, inhame, milho, mapira, ar-

roz e cana-de-açúcar, 23 meticais; 84 

meticais para o tomate; e 123 meticais 

para melancia; para além de ter pago 10 

meticais por cada m² pelo distúrbio e 

mão-de-obra. 

Esses números foram alcançados após 

quatro rondas de auscultação pública, 

algo que não se verificou em Pemba.

Devido a esta situação, 51 famílias 

recusaram-se a receber as suas com-

pensações, alegando que os valores não 

pagam as áreas “arrancadas”.

Porém, o relatório conjunto do PCD e 

do Conselho Municipal de Pemba, ela-

borado a 08 de Agosto de 2016, aponta 

para apenas 28 famílias, justificando 

que sete não receberam por falta de in-

formação nos processos e 16 por não te-

rem comparecido ao local do encontro. 

Não fornece detalhes em relação às res-

tantes 23 famílias.

Dos 40.020 mil meticais, a edilidade 

desembolsou mais de 38,5 milhões de 

meticais (38.505.723,05 MT), ten-

do ficado com mais de 1,5 milhão de 

meticais (1.514.276,95 MT) que, no 

fim deste mandato, serão devolvidos ao 

PCD, para o fecho da contabilidade.

Porém, quando parecia que tudo corria 

bem, dois anos após o “fecho” do pro-

cesso, a população saiu à rua, no passado 

dia 16 de Agosto, para reivindicar uma 

“justa indemnização”, depois de, em 

2015, ter vandalizado a vedação daque-

le local. 

Para o efeito, os manifestantes monta-

ram barricadas na principal via de aces-

so à cidade de Pemba, numa manifes-

tação que se saldou em 19 detidos pela 

Polícia.

Para melhor perceber o processo de 

compensação das famílias afectadas 

pela BLP, o SAVANA deslocou-se, há 

dias, à capital provincial de Cabo Del-

gado, onde, durante três dias, testemu-

nhou como as fissuras deste processo 

continuam presentes, não só na popu-

lação, assim como no governo distrital 

e municipal.

À chegada, o jornal contactou o líder 

comunitário de Mahate, Amisse Ali 

Ngona, de modo a servir de elo de li-

gação entre a equipa de reportagem e a 

população, tendo aceitado exercer esse 

papel. 

Porém, quando tudo parecia estar bem, 

estranhamente, aquele líder Comunitá-

rio informou que a equipa de reporta-

gem devia “pedir autorização” à admi-

nistradora do distrito, que, por sua vez, 

disse carecer de um parecer do governa-

dor da Província.

A “orientação” era extensiva a todos os 

líderes comunitários dos bairros afecta-

dos pelo projecto. 

Finalmente, o SAVANA conseguiu 

conversar com alguns chefes de famí-

lia, residentes no bairro Alto Gingone-

-Fazenda.

Uma das pessoas que falou à nossa re-

portagem é Awa Alfane, natural e re-

sidente naquele bairro. Tinha uma ma-

chamba no local em que será erguido 

aquele empreendimento, onde cultivava 

mapira, batata-doce, cana-de-açúcar e 

banana, algo que já não faz há quatro 

anos.

Durante o período do estudo de impac-

to ambiental e na delimitação do espa-

ço, não foi consultada. A única vez que 

teve contacto com pessoas ligadas ao 

projecto foi para ser informada que de-

via interromper as suas actividades na-

quele local, porque “queriam construir”.

“Nessa altura, prometeram pagar-nos, 

mas depois deram-nos pouco dinheiro. 

Só me deram 30 mil meticais”, narra a 

fonte, para quem o valor não correspon-

de ao espaço perdido e muito menos 

aos danos causados.

A entrevistada faz parte das 763 famí-

lias que receberam as suas compensa-

ções e justifica as razões que lhe leva-

ram a receber o valor que agora contes-

ta: “recebi porque não tinha outra coisa 

a fazer. Como o Governo não nos quer, 

mesmo que não recebesse nada ia acon-

tecer”, considera.

Quem também recebeu a sua com-

pensação, no valor de 25 mil meticais, 

é Ahmed Radi, de 32 anos, que diz ter 

perdido uma área correspondente a 12 

terrenos de 20/30 metros, onde tinha 

cajueiros, mangueiras e maçaniqueiras.

“Recebi o dinheiro, porque não tinha 

a dimensão do projecto, mas quero ter 

uma compensação igual a de Palma, 

onde as pessoas receberam muito bem”, 

afirma Radi, para quem um milhão de 

meticais seria uma justa compensação.

Para aquele jovem, proprietário de uma 

pequena carpintaria, o governo levou 

aquelas terras “à força” porque “quem 

quer algo de outra pessoa, senta com 

essa pessoa para combinarem o que é 

necessário para chegarem a acordo”.

Quem também recebeu o valor da sua 

compensação, mas que não sabe quanto, 

pois, quem liderou o processo foi o seu 

falecido marido, é Adia Bruhane, uma 

das três viúvas do finado. 

“O meu marido é que recebeu o dinhei-

ro das nossas machambas, mas depois 

ele perdeu a vida. Não sabemos quanto 

ele recebeu, só sabemos que foi pouco 

dinheiro”, diz a viúva.

Este é um dos aspectos que difere do 

processo de reassentamento em Palma, 

pois neste distrito, o projecto registou o 

nome das “donas de casa” nos casos em 

que o chefe de família está numa rela-

ção polígama, como forma de garantir o 

futuro das parceiras.

Entretanto, se uns receberam por não 

saber o que fazer, outros recusaram-se, 

alegando que não negociaram. 

É o caso de Ajuar Zacarias, uma das 19 

pessoas detidas na sequência das mani-

festações do dia 16 de Agosto, que diz 

não ter recebido. “Sei que em qualquer 

situação deve haver diálogo e isso não 

aconteceu neste processo”, declarou.

Zacarias, que tomou parte nas duas ma-

nifestações organizadas pela população, 

incluindo a de 2015, diz que os afec-

tados submeteram ao PCA do PCD, 

John Kachamila, uma proposta de 450 

meticais/m², que nunca foi respondida.

A fonte esclarece que as famílias que 

receberam as suas compensações foram 

ameaçadas com o argumento de que 

“quem não receber, não terá mais o seu 

dinheiro e nem a sua machamba”. 

Acusa os régulos de estarem ao serviço 

da empresa, do Conselho Municipal e 

do governo distrital por não defende-

rem os interesses da população, como 

se espera.

Quem também recusou receber 15 mil 

meticais de compensação é Zandine 

Amade, 60 anos, que diz ter perdido 

uma área correspondente a 10 terrenos 

de 20/30 metros, onde cultivava batata-

-doce, mapira e outras culturas que lhe 

garantiam o sustento dos seus 10 filhos.

“Eu queria negociar, pessoalmente. 

Queria 500 mil meticais porque, se 

tivesse vendido aqueles terrenos, teria 

ganho mais de um milhão por estarem 

perto da cidade”, diz, acusando o Con-

selho Municipal de Pemba e o governo 

distrital de Pemba de defenderem “in-

justiças” cometidas pelo PCD. 

“Não fui consultado. De repente cha-

maram-nos para nos dizer quanto ía-

mos receber”, anota.

Cinco anos sem terra para 
cultivar
Para além da insatisfação pelos valores 

definidos para a compensação, a popu-

lação mostra-se frustrada pelo facto de 

não ter sido atribuída um espaço para 

continuar a desenvolver as suas activi-

dades, tal como prevê o Regulamento 

sobre o Processo de Reassentamento 

Resultante de Actividades Económicas.

Há cinco anos que a população dos 

quatro bairros afectados pela BLP não 

pratica a agricultura, devido à falta de 

terra de substituição.

“Agora, não faço nada, porque foi-me 

retirado o que me dava sustento. So-

mos quatro pessoas aqui em casa (dois 

adultos e duas crianças) e sobrevivemos 

na base da ajuda de familiares que nos 

mandam alguns produtos”, diz Awa 

Alfane, sublinhando que, apesar da gre-

ve feita a 16 de Agosto, “não aconteceu 

nada”.

A mesma preocupação é apresentada 

por Zandine Amade, que afirma que a 

sua vida sempre esteve ligada à agricul-

tura.

Contactado pelo SAVANA para saber 

como foi conduzido o processo, o direc-

tor provincial da Terra Ambiente e De-

senvolvimento Rural de Cabo Delgado, 

Arlindo Djedje, reconheceu que houve 

um erro na implementação do Plano de 

Reassentamento ao não se definir uma 

terra de substituição para a prática da 

agricultura.

Djedje, que preside o Comité Provin-

cial de Reassentamento, disse estar a 

trabalhar com todas as partes envolvi-

das, de modo a identificar os erros co-

metidos e propor as possíveis soluções.

“A questão da terra de substituição está 

prevista na legislação e, na altura, houve 

um compromisso do PCD no sentido 

de assegurar essa terra, mas o processo 

de implementação não mostrou isso. 

Pemba, pois foi informada sobre a mes-

ma durante a reunião que decorrera no 

dia anterior (15 de Agosto).

“Na manhã do dia 16, a estrada estava 

inundada de polícias. Antes de a Polícia 

começar a nos bater, a Administrado-

ra veio ter connosco por duas vezes e 

depois mandou a Polícia nos balear e 

torturar sem termos feito nada”, revela 

a fonte, detalhando como tudo aconte-

ceu.

“Levaram-nos aqui como se fôssemos 

sacos. A minha esposa foi espancada e 

muitos de nós fomos retirados telemó-

veis e carteiras pela polícia”, descreve a 

fonte.

Zacarias diz que a população repudia 

o tratamento pouco digno do governo 

e do Conselho Municipal na condu-

ção deste processo e sublinha que tais 

comportamentos não são novos, pois, 

em 2006, impediram que a população 

vendesse aquele espaço a um investidor 

estrangeiro, que queria adquiri-lo para 

a construção de empreendimento tu-

rístico.

Entretanto, a administradora de Pemba, 

Isaura da Conceição Máquina, nega as 

acusações que pesam sobre si, assegu-

rando ter recebido uma chamada das 

Forças de Defesa e Segurança (FDS) 

informando-a do que estava a acontecer.

Base Logística de Pemba

Terá de ser procurada algures, entre 

Mecufi e Metuge, porque a cidade de 

Pemba não dispõe dessa área”, garantiu 

a fonte, que acompanhou o Processo de 

Reassentamento da população afectada 

pelo projecto da construção da Fábrica 

de Liquefação de Gás Natural, na Pe-

nínsula de Afungi, em Palma, na qua-

lidade de Director Nacional de Orde-

namento Territorial e Reassentamento.

Djedje sublinha que o dossier das com-

pensações da população afectada pela 

BLP é antigo e que, particularmente, 

assumia que estava ultrapassado, por 

isso, mostra-se surpreso com o regresso 

do debate.

“A Comissão Provincial de Reassen-

tamento chamou para si a responsabi-

lidade deste processo e a breve trecho 

iremos concluir o processo de ausculta-

ção. Temos um prazo muito curto para 

propormos medidas correctivas, depois 

iremos entrar na fase de implementação 

da medida, onde irá se encontrar a área 

alternativa e fazer-se consultas às popu-

lações locais”, assegurou, sem avançar as 

datas para a conclusão do processo

A manifestação que já era 
aguardada
Devido à falta de consensos entre a po-

pulação, edilidade e a empresa, os afec-

tados saíram à rua, no passado dia 16 de 

Agosto, para, mais uma vez, exigir uma 

“justa indemnização”, tendo montado 

barricadas na principal via de entrada 

na cidade de Pemba. 

Foi a segunda manifestação da popula-

ção, depois de, em 2015, ter vandalizado 

a vedação daquele local.

Uma manifestação que se esperava pa-

cífica, acabou sendo tumultuosa, com 

a polícia a disparar balas reais para o 

ar, gás lacrimogêneo, para além de ter 

detido 19 supostos cabecilhas da mani-

festação.

Ajuar Zacarias foi um dos detidos, ten-

do sido encarcerado nas celas de uma 

das esquadras da cidade de Pemba du-

rante 24 horas. 

Conta que a referida manifestação foi 

resultado do cansaço da população, de-

vido ao silêncio do governo em relação 

às reclamações sobre o processo.

A fonte afirma que a manifestação era 

do conhecimento da administradora de 

Por Abílio Maolela (texto) e Jessemusse Cacinda1 (fotos), em Pemba

“Ligaram-me pelas FDS a me dizer 

que a tua população está aqui a insur-

gir-se. Fui e até conversei com uma 

mãe que dizia que queria seu dinheiro 

e perguntava quanto e só me respon-

dia que é muito, mas não especificava o 

valor. Devido àquela situação, a polícia 

agiu porque sabe trabalhar. Não foi dita 

por ninguém para agir desta ou daquela 

maneira”, garantiu.

Com a situação explosiva à volta da 

BLP, aumentam os casos de contesta-

ção ao processo de reassentamento das 

populações abrangidas por mega pro-

jectos.

Casos idênticos aconteceram nos distri-

tos de Moatize e Marara, na província 

de Tete e de rubis, no distrito de Mon-

tepuez, província de Cabo Delgado. 

Uma BLP ainda incerta
Enquanto a população afectada pelo 

projecto reivindica “indemnizações jus-

tas”, a construção da BLP continua uma 

incógnita, devido às dúvidas que persis-

tem sobre a sua viabilidade. 

Em causa está o interesse das petrolí-

feras que operam em Palma, de usarem 

infra-estruturas a serem erguidas na-

quele distrito, o que tornaria a BLP um 

“elefante branco”.

Entretanto, em Outubro do ano pas-

População endurece contestação  

Contactado pela nossa re-
portagem, o presidente do 
Conselho Municipal de 
Pemba, Tagir Carimo, que 

teve a missão de entregar o dinhei-
ro aos seus respectivos beneficiários, 
defendeu que, caso a população não 
concorde com os valores defini-
dos, terá de reclamar ao PCD, pois, 
“promoveu um estudo de impacto 
ambiental, onde fez-se um levanta-
mento de toda a situação, incluindo 
as benfeitorias”. 

“Se a população tem uma legislação 

que diz o contrário daquilo que foi a 

compensação, nada melhor que sen-

tar-se e ver-se onde as coisas podem 

ser feitas. Nós damo-nos por satis-

feitos porque conseguimos sair dos 

14 milhões para 40 milhões e, nessa 

altura, o PCD deixou claro que não 

tinha mais dinheiro para o efeito”, 

disse Carimo, revelando que a pro-

posta inicial daquela empresa era de 

dois meticais por metro quadrado.

“Quando os colegas do PCD vieram 

para cá, trouxeram a legislação de ter-

ra e o que vimos é que as compensa-

ções seriam feitas na ordem de 2,00 

MT/m² e, nessa altura, solicitamos 

para que pudessem fazer um pouco 

de ginástica para aumentar esse va-

lor porque apercebemo-nos que po-

dia gerar conflito, tendo em conta a 

experiência que temos na cidade de 

Pemba”, lembra.

Fruto dessas diligências “consegui-

ram puxar de um total de 14 milhões 

de meticais para 40 milhões e nós jul-

gamos que tínhamos feito um grande 

esforço”, disse Carimo.

Foi com a sua pressão que o PCD saiu 

dos 2,00 meticais para 7,50 meticais por 

metro quadrado, acrescentou.

Questionado sobre o envolvimento da 

edilidade neste processo, Carimo disse 

que esta tomou a iniciativa de liderar o 

processo porque “queríamos ter a certeza 

que as pessoas iam receber, efectivamen-

te, esses valores”, ao que o PCD anuiu, 

transferindo o valor para as contas da-

quela entidade.

Em relação aos valores calculados, Cari-

mo explicou que estes variam em função 

do que cada um tinha naquele local, pois, 

“alguns não tinham nada, para além de 

arbustos”.

“Respondemos que não íamos discutir 

os valores. Querendo reclamar, podiam 

contactar a empresa. A nossa missão era 

entregar o valor”, sublinhou.

Em relação à terra de substituição, o 

edil de Pemba prefere deixar esta 

questão para a “dona” do projecto da 

BLP, alegando que seria necessário 

recuar no tempo para ver o que ha-

via naquele local, pois, “há uns que 

praticavam agricultura e outros que 

não tinham nada”, frisou.

“Nós fizemos uma questão extraor-

dinária, no sentido de aceitar que o 

valor fosse transferido para o Mu-

nicípio, por forma a garantir que o 

mesmo chegasse às famílias, pois, 

em outros casos, quem o faz é o 

interessado pelo processo (PCD) ”, 

reiterou.

Quem também defende que houve 

auscultação pública é a administra-

dora do distrito, Isaura da Concei-

ção Máquina, que aponta os con-

testados líderes como tendo sido o 

“elo de consulta entre a população 

e o projecto”.

Máquina advoga que o processo de 

reassentamento de Pemba não pode 

ser comparado ao de Palma, pois, 

“ninguém vivia lá”.

“Conheço o local, eu nasci aqui e 

ia para lá comer maçanica”, disse, 

antes de anunciar a criação de uma 

equipa multissectorial para esclare-

cer todo o processo.

Referir que esse processo de “es-

clarecimento” arrancou no dia 03 

de Setembro, dois dias depois de 

o SAVANA ter deixado aquela 

cidade, naquele que foi o primeiro 

encontro após as manifestações do 

dia 16 de Agosto, mas ainda sem 

consensos.

Conselho Municipal de Pemba “lava as mãos” 

A 
nossa reportagem tentou a todo o custo, ouvir a Sociedade de 

Portos de Cabo Delgado (PCD), mas esta não se mostrou dis-

ponível. 

Em Pemba, o SAVANA contactou o Director Operacional da 

empresa, José Daúdo, que negou tecer qualquer comentário em relação ao 

assunto, afirmando que matérias do género são tratadas, em Maputo.

Em Maputo, falamos com Manuel Mubai, assistente executivo do PCD, 

que, por sua vez, disse que o assunto deve ser canalizado para Pemba. 

PCD no silêncio

Awa Alfane Amade Radi Ajuar Zacarias

Tagir  Carimo

Isaura Máquina

A incerta BLP volta a estar no centro das atenções com a população a reclamar os seus direitos em mais um caso “mal sucedido” de reassentamento.
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A Action Aid Moçambique, Autoridade Tributaria de Mo-
cambique e o Centro de Estudos e Pesquisa de Comunica-
ção – SEKELEKANI, têm a honra de convidar a todos jor-
nalistas baseados em Moçambique e que escrevem matérias 

-
mio Nacional de Jornalismo sobre Tributação – 2018 regido 
pelos termos de referência que seguem: 

Termos de Referência 

1. A comunicação social desempenha, nos dias de hoje, um 
papel insubstituível na sociedade, ao disseminar informa-
ção e conhecimento junto do grande público, sobre os mais 
diversos assuntos de interesse geral, nos domínios político, 
social, económico e cultural.
Na diversidade das suas linhas editoriais, os órgãos de co-
municação social promovem o desenvolvimento sócio-eco-
nómico e cultural do País e dos cidadãos, nomeadamente 
em três domínios importantes:
€ Transmitindo conhecimento sobre as grandes questões 
da vida nacional;
€ Promovendo o diálogo entre os cidadãos e os poderes 
públicos;
€ Criando plataformas de participação democrática dos ci-
dadãos na vida pública.
2. Neste contexto, é reconhecido o grande potencial da co-
municação social, em promover o desenvolvimento nacio-
nal equitativo, inclusivo e socialmente justo. Nesta perspec-
tiva, inclui-se a educação do cidadão sobre os seus deveres 

receitas públicas, a serem aplicadas em programas de de-
senvolvimento social e económico do país, e de um forma 
justa e transparente.
Com efeito, através de reportagens, pesquisas, debates 
abertos e outros formatos jornalísticos, os meios de comu-

-

transparente das receitas arrecadadas, bem como para de-
-

blica e de corrupção.

1.0.  Conscientes deste poder da comunicação social, a Ac-
tion Aid Moçambique, o Centro de Estudos de Comunica-
ção SEKELEKANI e a Autoridade Tributaria de Moçam-
bique, decidiram lançar uma iniciativa de Media, com a 

sistemático, mais incisivo e mais investigativo, no domínio 
da tributação. Tal iniciativa leva a forma de Prémio Nacio-
nal de Jornalismo sobre Tributação.
2.0.    O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação ora 
instituído pretende incentivar um  jornalismo de qualidade 

-
tação de contas nos processos de pagamento do imposto 

Premio Nacional de Jornalismo sobre Tributação – 2018
ANÚNCIO

devido, nomeadamente na Indústria Extractiva, bem como 
sobre o uso transparente e judicioso das receitas colectadas 

Artigo1º
Objecto

O presente Regulamento estabelece os termos e condições 
para a atribuição do Prémio Nacional de Jornalismo sobre 
Tributação, com periodicidade anual, e que distingue tra-

-
tas moçambicanos e divulgados por órgãos de comunica-
ção social nacionais, abordando matérias sobre tributação.

Artigo2º
Objectivo

1. O objectivo do Prémio Nacional de Jornalismo sobre 
Tributação é laurear matérias jornalísticas divulgadas na 
generalidade dos órgãos de comunicação social nacionais, 

-

de regulação ou de quadros institucionais; processos de co-

2.  O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação é 
instituído pela Action Aid Moçambique e pela Autorida-
de Tributaria de Mocambique, em parceria com o SEKE-
LEKANI.
3.  O concurso é dividido em três categorias da Comunica-
ção Social, nomeadamente a Televisão, a Rádio e a Impren-
sa.

Artigo3º
Elegibilidade

1. Podem concorrer ao prémio todos os trabalhos jornalís-
ticos originais (publicados na imprensa moçambicana no 
período entre Novembro de 2017 e Outubro de 2018, abor-
dando matérias sobre tributação, publicados nos órgãos de 
comunicação social nacionais, nas categorias de Televisão, 
Radio e Imprensa e órgãos eletrónicos.
2.    Estão excluídos do concurso os trabalhos jornalísticos 
com as seguintes características:

a) Os que, embora publicados pelos órgãos de comunica-
ção social nacionais, constituam transcrições ou reprodu-
ções de peças jornalísticas destinadas ou inicialmente pu-
blicadas na imprensa estrangeira;
b) Os que tenham sido submetidos a outros concursos, com 
ou sem premiação. 
As crónicas, os artigos de opinião e os comentários.

Artigo4º
Temas Elegíveis

O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação distin-
guirá matérias que abordem temáticas como:
a) Justiça, Transparência e Equidade Fiscal;
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agentes;
c) Impactos da tributação junto de comunidades ru-

d) Impactos da tributação na prestação de serviços 
sociais aos cidadãos, como: acesso à água, educação, 
saúde, transportes públicos, energia, etc.
e) Acções e resultados de lobby e advocacia de orga-

-

Artigo5º
Categorias dos Prémios

1.  O Prémio contempla as seguintes categorias:
A.Prémio de Imprensa - atribuído à melhor peça jor-
nalística publicada num jornal ou revista, de perio-
dicidade não superior a trimestral, seja em formato 
físico ou electrónico;
B. Prémio Radio - atribuído ao melhor trabalho jorna-
lístico difundido numa estação de radio nacional, do 
sector público, comercial ou comunitário;
C.Prémio Televisão - atribuído ao melhor trabalho 
jornalístico difundido numa estação de televisão na-
cional, do sector público, comercial ou comunitário.  
D. Grande Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tri-
butação - atribuído ao melhor trabalho, entre aqueles 
que tiverem sido premiados em qualquer das três ca-
tegorias de media: Rádio, Televisão ou Imprensa.

Artigo6º

1.Para os vencedores nas categorias de Rádio, Tele-
visão e Imprensa, o prémio consiste na atribuição de 
um valor monetário, um troféu e um diploma de hon-
ra para cada categoria.
2. Ao vencedor do Grande Prémio Nacional de Jor-
nalismo sobre Tributação, é atribuído um valor adi-
cional àquele atribuído na respectiva categoria, na 
ordem dos 100%.
3. Outras formas de distinção e de incentivo incluem 

Jornalismo sobre Tributação, junto de instituições es-

Artigo7º

1. Poderão concorrer ao Prémio Nacional de Jorna-
lismo sobre Tributação, trabalhos jornalísticos divul-
gados nos órgãos de comunicação social nacionais, 
incluindo Rádios e Televisões Comunitárias e meios 
eletrónicos, no período entre 01 de Janeiro a 30 de Ou-
tubro do ano em curso. 
2. O período de submissão dos trabalhos concorrentes 
ao Premio decorre da primeira semana de Outubro a 
15 de Novembro de cada ano.
3.Tratando-se de trabalhos de equipa, os nomes dos 
co-autores devem constar da lista de inscrição, assim 
como o nome do representante da equipa, a quem ca-
berá receber o premio, no caso de premiação.

Artigo8º
Formatos dos Trabalhos

Os trabalhos concorrentes deverão obedecer aos seguintes for-
matos:
1. Prémio de Imprensa - deverá ser enviado 1 (um) exemplar do 
jornal ou revista onde a matéria foi publicada, bem como uma 
cópia do mesmo, e ainda uma cópia em formato PDF do arqui-
vo gravado em CD.
2. Prémio Rádio - deverão ser enviadas 2 (duas) cópias do tra-
balho em CD de áudio. Caso o mesmo jornalista concorra com 
mais do que um trabalho, deverá enviar todas em formato CD 
separada, em 2 (duas) cópias para cada inscrição. O tempo de 

-
ção.
3.Prémio Televisão - deverão ser enviadas 2 (duas) cópias do 
trabalho a concorrer, em DVD. Caso o mesmo jornalista con-
corra com mais do que um trabalho, deverá enviar todas em 
formato CD separada, em 2 (duas) cópias para cada inscrição. O 

de inscrição.

Artigo9º
Júri

1. Os trabalhos jornalísticos concorrentes serão apreciados e 
avaliados pelo júri, composto por cinco membros.
2. Os membros do Júri escolhem entre si o respectivo Presidente 
e o Relator.

em consideração aspectos técnicos como:

a) Relevância e impacto social do assunto;
b) Objectividade e Isenção no tratamento do assunto;
c) Qualidade da linguagem;

4. O conteúdo deve estar claramente alinhado com os temas ele-
gíveis, elencados no artigo 4º do presente regulamento.

Artigo10º
Entrega dos Prémios

A divulgação dos resultados do concurso e atribuição dos pré-

Artigo11º

Artigo12º

1. A participação no concurso efectua-se mediante a submissão 
de cópias dos trabalhos jornalísticos concorrentes nos seguin-
tes endereços:
Centro de Estudos de Comunicação SEKELEKANI
Av. Vladimir Lenine, Nº 2964 - 1º andar.

Nota: A submissão dos trabalhos inicia a 1 de Outubro e termi-
na no dia 16 de Novembro de 2018.

Números Valor

-

100,000.00

200,000.00

3

1
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Cartoon
EDITORIAL

Há limites nocivos para o patrio-
tismo?
Vemo-los, à escala global, na 
“tentação” de Trump para des-

truir o multilateralismo, a qual ameaça a 
manutenção da própria ONU. 
Segundo Angela Merkel “O actual pre-
sidente dos Estados Unidos pensa que o 
multilateralismo não é a resposta aos pro-
blemas, e julga que apenas pode haver um 
vencedor, não acreditando em situações em 
que ambas as partes possam vencer. Ora, 
destruir um sistema de consenso interna-
cional é perigosíssimo”, concluiu.
Tem inteira razão e todo o patriotismo 
doentio surge por se acreditar que só 
pode haver um vencedor. É uma men-
talidade desastrosa, ditada ora pela in-
segurança, ou por camuflados interesses 
económicos que escavam a vantagem 
na debilidade do outro.
Contra isto sustentamos que o homem 
é por natureza um refugiado. E que o 
seu valor moral não está na identidade 
mas na hospitalidade. A identidade é 
aliás um princípio de inconsistência que 
amiúde faz germinar o Mal, ao esquecer 
que todos os seres humanos são criatu-
ras transfronteiriças e pertencem a uma 
comunidade de diálogo. Porque somos 
mais semelhantes do que pensaríamos 
ou desejaríamos. Vou mostrar quanto.
Observo a mania dos moçambicanos 
para se julgarem originais. O que de-
corre de “falta de mundo” e da carência 
de estudo das “culturas comparadas”; 
pois até aquilo que antropologicamente 
se considera irredutível é afinal uma va-
riante de tendências universais. 
Por exemplo, o Mapiko é uma Catá-
base (uma descida ao inferno e volta) 
invertida (é a figura tectónica que é 
convocada a visitar os humanos), nas-
cida por reacção aos ritos da catábase 
mediterrânea, ou vice-versa – a técnica 
de inverter especularmente o que rece-
bemos da “vizinhança” é, demonstrou-
-o Levi-Strauss, o mecanismo comum 
para a criação das narrativas identitárias 
e uma das características que estrutura 
os mitos. 

Limites do patriotismo 
Por exemplo, as relações dos intelectuais 

com o poder e a “tradição”, o primado 

do colectivo sobre o individual, o evi-

tamento da crítica e de qualquer pau-

ta de mérito preteridos pela fidelidade 

política, os processos de ostracismo e 

os não-ditos, são práticas comuns a to-

dos os países que tiveram revoluções ou 

abraçaram o socialismo - tão similares 

nos seus processos que arrepiam, posto 

julgarmos que as supostas diferenças 

geográficas e culturais as diferiria. Não.

O primeiro livro que me ajudou a com-

preender a sociedade moçambicana é 

de um iraniano, Daryush Shayegan, 

exilado em Paris por causa dos Aya-

tollas. Intitula-se O Olhar Mutila-

do/Esquizofrenia Cultural: países 

tradicionais face à modernidade e o 

exame que faz sobre o comportamen-

to dos intelectuais, das classes médias 

e da burocracia no seu país na década 

da revolução decalca o que se observa 

em Moçambique. Fica-se estarrecido, é 

só mudar os nomes, os comportamen-

tos são idênticos. Nem digo que é bom 

ou mau, falo das semelhanças que aí se 

configuram.

Depois li o Pensamento Cativo, do 

polaco Czeslaw Milosz, que radiografa 

os “intelectuais orgânicos” na Polónia 

durante o fechamento do regime. Ou-

tro livro vital para quem quiser conhe-

cer, a partir de uma aparente e absoluta 

exterioridade, o mesmo tecido social 

moçambicano. 

Também o livro de José Gil, Portugal 

– o Medo a Existir, elucida muitos as-

pectos da “alma” moçambicana. Inúme-

ros conceitos que José Gil ali explana, 

entre os quais o da «falta de inscrição» 

como um fatídico corte entre a teoria e 

a prática, o vínculo e a realidade, têm 

uma clara correspondência na paisagem 

moçambicana.  

Li agora Itinerário, do mexicano Oc-

tavio Paz, e encontrei novas similitudes; 

mais achegas a quem queira fazer uma 

autorreflexão mediatizada pela vanta-

gem do nosso ponto de vista não estar 

inquinado pela emocionalidade de es-
tarmos dentro.
Foi neste livro que encontrei esmiuçado 
um hábito que se aplica como uma luva 
ao chão moçambicano: a suspicácia, a 
marca de carácter de quem vive corroí-
do pela suspeita. Define Paz: «o fundo 
psicológico desta propensão a suspeitar é a 
suspicácia», a qual é, evidentemente, a 
expressão de um sentimento de inse-
gurança. 
Quando cheguei ouvia dizer, «Ah, esse 
gajo é muito desconfiado, é da Zambézia!». 
Ao que parece, vivíamos rodeados de 
gente da Zambézia! Depois reparei que 
tudo se justificava com a «mão externa», 
e a acusação chegava de gente de todas 
as províncias contra todos os outros, 
portanto ou inferia que afinal um ma-
cua, um maconde ou um ronga é um 
zambeziano disfarçado ou então con-
cluía que a suspicácia estava espalhada. 
Sustenta o Paz que a suspicácia é uma 
irmã da malícia e que ambas são servi-
doras da inveja. Não quero chegar tão 
longe. Mas já me preocupa o que diz a 
seguir: «todas estas más paixões tornam-se 
cúmplices das inquisições e das repressões.»
Tenho grande dificuldade em captar 
a utilidade para a persistência da sus-
picácia num país novo, porque afinal o 
sentido da história somos nós quem o 
produzimos e se o fazemos podemos 
desfazê-lo. Desconfiar da própria som-
bra, se ganharíamos mais em conviver 
com ela? Todavia, é um facto que, em 
todos esses países que os livros retra-
tam, a suspicácia é um instrumento pa-
tológico para a manutenção do poder e 
a mania de “cadastrar” os outros é um 
seu (d)efeito.
E pode a falência do “multilateralis-
mo” ser igualmente interna, quando 
desconseguimos aceitar o outro como 
um enriquecimento nosso. Cresce por 
aí a idiotice étnica. Porque na verdade 
não há estrangeiros no mundo, somos 
todos refugiados. E mais do que ser 
nacional ou não, o que interessa é ava-
liar o que cada um faz para melhorar o 
sítio em que vive.

Próxima semana poderá ser o momento de consagração da ideia de 

que quanto mais elas mudam, muitas vezes, as coisas tendem a per-

manecer as mesmas. 

No dia 10 de Outubro haverá eleições em 53 autarquias espalhadas 

pelo país, e que na expectativa dos respectivos residentes trarão importan-

tes mudanças para as suas vidas, mas que na verdade, ao fim da contagem 

final, poderão provocar uma grande desilusão.

Há, em muitos destes locais, a expectativa de ver as formações da oposição 

ou organizações alternativas a assumir o controlo do poder autárquico, um 

sentimento resultante de frustrações acumuladas perante anos de gover-

nação da única força política que desde a independência, há 43 anos, tem 

estado à frente dos destinos deste país. 

Num panorama político como o nosso, onde o alinhamento ideológico não 

parece ser a principal motivação para a filiação partidária, a oposição à 

Frelimo pode ser apenas resultado de um sentimento de desilusão ou de 

frustração perante expectativas que nunca chegaram a ser materializadas. 

E apesar de alguns casos notáveis em que a oposição já esteve (ou ainda 

está) na governação de alguns municípios, a generalidade da opinião públi-

ca nacional focaliza-se sobre o desempenho da Frelimo ao nível do governo 

central e do seu poderoso controlo sobre toda a máquina da administração 

do Estado. 

Mas há um infortúnio para aqueles que desejariam ver a oposição ter um 

melhor desempenho nestas eleições. Para evitar qualquer dúvida, a oposi-

ção tem quase tudo a seu desfavor.

A actual lei eleitoral para as autárquicas, assim como para as assembleias 

provinciais, já não tem a cláusula restritiva que impõe que o(a) presidente 

do conselho autárquico (ou o futuro governador provincial) tenha de obter 

pelo menos 51 por cento de todos os votos válidos para se fazer eleger. Na 

verdade, o actual figurino permite que um partido que não tenha a maioria 

dos votos seja declarado vencedor e, como tal, o seu cabeça-de-lista seja 

proclamado presidente do conselho autárquico (ou governador no caso das 

eleições para as assembleias provinciais). Teoricamente, uma lista pode ga-

nhar eleições só com pelo menos 36 por cento dos votos a seu favor, mesmo 

que a maioria dos eleitores (neste caso 64 por cento) tenham distribuído os 

seus votos pelas restantes listas.

A oposição, fracturada mas toda ela junta nas várias autarquias, terá de con-

frontar uma formidável força da Frelimo que, apesar de todas as suas fragi-

lidades, tem a extraordinária capacidade de arregimentar os seus membros, 

intimidar ou chantagear os funcionários públicos para fazerem o seu jogo. 

Para além, claro, do apoio que terá por parte de alguns partidos seus fanto-

ches e cuja função é precisamente a de dividir o voto da oposição.

A concentração sobre o periférico, deixando de lado o essencial e, particu-

larmente, do lado da Renamo, com as suas actuações menos ortodoxas, foi  

o factor que deixou aberto o espaço para que a oposição não enfrentasse 

esta eleição com um propósito comum. A Renamo começou por procurar 

formas de desestabilizar o seu irmão mais novo, o Movimento Democrá-

tico de Moçambique (MDM), aliciando os seus candidatos-chave a, num 

melodrama sem paralelo, desertarem para as suas fileiras. 

O MDM depois encontrou algumas lacunas na legislação para fazer cair 

essas “estrelas” das listas da Renamo. No caso de Quelimane, o MDM che-

gou a aliar-se à Frelimo para destronar Manuel de Araújo da presidência 

do município, colocando-o numa situação em que a sua candidatura como 

cabeça-de-lista pela Renamo tornou-se irremediavelmente inviável.

A obsessão pela paridade no controlo da máquina do Estado e do seu res-

pectivo aparelho repressivo foi uma distração que não permitiu à Renamo 

perceber que a nova legislação eleitoral para as autarquias e governos pro-

vinciais era, de facto, um presente envenenado. 

A desestabilização que foi exercida sobre algumas listas da Renamo e de 

outras formações, com o apoio activo de uma CNE e de um Conselho 

Constitucional já sem nenhum grão de credibilidade, é outro factor que 

poderá actuar para reduzir as chances de um melhor desempenho da opo-

sição nestas eleições. 

Com um sentimento de revolta e de falta de confiança quanto ao poder 

do seu voto, muitos eleitores poderão simplesmente absterem-se de votar. 

Um elevado índice de abstenção favorece, indubitavelmente, o partido no 

poder. A oposição irá tentar de novo ressuscitar o fantasma da fraude, mas 

no fundo, terá sido vítima da sua postura de autodestruição e incapacidade 

de actuar como um bloco. 

Os partidos da oposição não precisam de se amar uns aos outros. Mas, 

como dizia Jonas Savimbi, se alguém está no meio de um rio infestado 

de crocodilos, não precisa de ter afecto por quem o vai socorrer. É uma 

valiosa lição na política, que a oposição continua a ignorar por conta e risco 

próprio. 

Uma valiosa lição a ignorar 
por conta e risco próprio
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A 
temporada eleitoral em 
Moçambique já está aberta. 
No dia 10 de Outubro va-
mos realizar as quinta elei-

ções municipais do país. Com esta 
eleição esperam-se novos e prová-
veis solucionadores dos vários pro-
blemas que afectam as 53 cidades 
em disputa. No entanto, noto com 
angústia que os debates até aqui 
realizados estão mais direcionados 
à política convencional (partidos, 
pessoas e papel de órgãos eleitorais) 
sem que nada transpire sobre ideias 
e propostas concretas com impacto 
na qualidade de vida dos residentes 
dessas autarquias. No entanto, nes-
sa azáfama eleitoral chamou-me 
atenção a ausência do saneamento 
no checklist das promessas eleito-
rais. Com este texto proponho-me 
a (re)politizar o saneamento na 
cidade de Maputo, apresentando 
desafios que precisam de atenção 
urgente. Não são desafios novos, 
muitos deles são bem conhecidos 
pelos gestores da cidade, mas sem 
que lhe dêem a devida atenção.

Desafio 1 - Reconhecer o 
acesso desigual a serviços e in-
fra-estruturas de saneamento.

No actual Maputo, o acesso à infra-
-estrutura para recolha, transporte 
e tratamento de águas pluviais re-
siduais é limitado a espaços espe-
cíficos no núcleo formalmente pla-
neado da cidade do cimento. Ape-
nas 10% da população municipal é 
atendida por uma rede de esgoto, 
que cobre menos de 20% do terri-
tório municipal e sua funcionalida-
de é deficitária há alguns anos. Isto 
significa que a grande maioria dos 
residentes da cidade (90%) confia 
em suas próprias infra-estruturas 
(tipicamente latrinas e fossas sép-
ticas) para ter saneamento adequa-
do. Minha análise histórica mostra 
que essas desigualdades estão en-
raizadas na lógica da segregação 
colonial mas que ainda molda po-
líticas e planos actuais de desen-
volvimento de infra-estruturas de 
saneamento na cidade. No passado 
colonial, o saneamento foi usado 
para implantar e desenvolver uma 
cidade caracterizada pela exclusão 
e segregação. Priorizou-se a dre-
nagem para a Baixa na qualidade 
de distrito financeiro e comercial 
da cidade de Lourenço Marques 
enquanto o resto dependia de fos-
sas sépticas, latrinas e sistema de 
baldes. As populações nativas que 
tinha estatuto de ‘indígenas’ foram 
separadas e votadas a viver no  su-
búrbio pantanoso conhecido por 
‘Zona das Lagoas’ e que circundava 
Xilungwine (a cidade branca).

Desafio 2 - Novos planos ur-
banos e de saneamento devem 
reconhecer o legado e priorizar 
a redução das desigualdades 
históricas.

O legado colonial de acesso dife-
renciado a serviços e infra-estru-
turas de saneamento é um desafio 
substancial para as autoridades mu-
nicipais. Os debates em que tive a 

oportunidade de participar durante 
a formulação de alguns dos novos 
planos de saneamento da cidade re-
velam que o assunto ‘desigualdades’ 
ainda não está em cima da mesa. 
Falta abertura para sua discussão 
sem preconceitos. Uns consideram 
um assunto de e para ‘políticos’ re-
servando para si questões ‘técnicas’ 
quando o ‘político’ e o ‘técnico’ são 
esferas interdependentes que mui-
tas vezes se confundem. Observo 
que as actuais políticas e planos na-
turalizam este legado ao continuar 
a privilegiar a rede de drenagem 
convencional na cidade de cimen-
to e bairros afluentes emergentes. 
Os planos dão a impressão de que 
o saneamento é problema apenas 
para uma parte da cidade, a sem-
pre Baixa como centro financeiro e 
comercial da cidade e parte da zona 
da marginal onde florescem gran-
des investimentos imobiliários. É 
um enfoque que precisa mudar.

Desafio 3 – Funcionalizar,  ex-
pandir e modernizar as infra-
-estruturas de saneamento e 
evitar mais poluição à Baía

As infra-estruturas existentes para 
a recolha, transporte e tratamento 
de influentes não funcionam há 
uns oito anos. A Estação de infu-
lene não trata todo e devidamente 
o esgoto da cidade. As estações de 
bombagem que deveriam levar o 
esgoto e águas pluviais por gravi-
dade até lá não estão operacionais. 
Foram reabilitados, mas durante os 
testes voltaram a avariar sem terem 
funcionado. Isso faz com que as 
águas residuais e fluviais sejam na 
sua maioria descarregadas na baía. 
Enquanto as partes envolvidas na 
reabilitação atiram-se as culpas, 
crescem evidências de que esta si-
tuação têm impacto na poluição do 
ambiente e da Baía. A pouca pes-
quisa existente sobre níveis de po-
luição da mesma, reconhece que os 
esgotos não controlados e tratados 
pela rede de saneamento da cidade 
são o factor chave de contaminação 
e poluição das águas da Baia. Por-
tanto, a operacionalização e a ma-
nutenção dessas infra-estruturas 
também deve ser parte das novas 
prioridades municipais.

Desafio 4 – Melhorar o tra-
tamento de águas residuais 
ligando às prioridades e opor-
tunidades de desenvolvimento 
de negócios na área Metropo-
litana de Maputo.

Investimentos actuais em prédios 
altos para escritórios, condomínios 
residenciais e centros comerciais 
que vemos florescer no centro e na 
marginal da cidade representam 
um desafio também para sanea-
mento, já que ninguém no nível 
municipal sabe como todos esses 
edifícios gerem o esgoto e águas 
sujas que produzem. Isto prova que 
saneamento é também um desafio 
para quem quer investir e fazer 
negócio em Maputo. Um exem-
plo ilustrativo  foi o encerramento 
provisório de um centro comercial 

na zona de Costa do Sol a 19 de 
Abril deste ano, por reiterado não 
funcionamento da sua estação de 
tratamento de esgoto num período 
de mais de um ano. Durante esse 
tempo, a entidade que encerrou, re-
feriu que o esgoto era descarregado 
directamente no mar prejudican-
do ecossistemas da Baia e a saúde 
dos banhistas. O facto não era de 
todo infundado já que imagens dos 
telejornais na época mostraram 
esgoto bruto saindo das condutas 
e se espalhando pelos campos de 
mangal e cursos de água que cer-
cam o complexo. Comentários no 
Facebook revelaram que a situação 
não era exclusiva do estabelecimen-
to, na medida em que as traseiras 
da maioria dos edifícios na mar-
ginal escondiam verdadeiros “rios 
de fezes” que esperavam pela maré 
para serem lançados para baía. A 
situação chama o Município para  
incluir tecnologias de tratamento 
de esgoto na aprovação de projec-
tos imobiliários e fazer a respectiva 
monitoria. Isso inclui sentar com a 
CTA e autoridades de indústria já 
que há evidências de que a poluição 
da baía advém também das médias 
e grandes indústrias existentes na 
cidade.

Desafio 5 – Reconhecer e res-
ponder aos impactos ambien-
tais e sanitários que são sen-
tidos de forma desigual pelos 
residentes da cidade

As novas autoridades municipais 
precisam reconhecer e lidar com o 
facto de que Maputo actual regis-
ta também desigualdade na forma 
como seus residentes estão expos-
tos a certos riscos ambientais e de 
saúde. Vai um exemplo: em 2017, 
Maputo foi palco de surto de cólera 
que forçou medidas de emergên-
cia. O surto deveu-se a medidas de 
restrição no fornecimento de água 
e cheias que abalaram a cidade. A 
crise da água fez com que pessoas 
recorressem a fontes de água não 
adequadas para consumo. A cólera 
ocorreu em quatro dos sete distri-
tos municipais - KaMaxaquene, 
KaLhamanculo, KaMubukuane e 
KaMavota, e os dois primeiros são 
críticos em termos de saneamento. 
Eles estão em zonas de lençol freá-
tico alto e atravessados   por canais 
de drenagem abertos que sempre 
que chove muito a água estagna ou 
transborda entupida por resíduos 
sólidos. 
A história aqui também é parcial-
mente chamada para explicar por-
quê estas áreas são mais afectadas. 
O planeamento do saneamento ur-
bano colonial aproveitou as vanta-
gens do relevo da cidade para bene-
ficiar uns e expor outros. O relevo 
da cidade está em forma de plano 
inclinado, espécie de rampa cujo 
declive faz com que as águas resi-
duais e pluviais dos bairros da ‘cida-
de’, drenem directamente na Baía 
(não tratadas) ou escorrem natural-
mente para os ‘bairros’ suburbanos 
nas zonas baixas da cidade. Assim, 
os bairros de elite e classe política 
não são expostos o suficiente a es-

tes riscos, facto que explica parcial-
mente a ‘falta de vontade política’ 
para priorizar o saneamento urba-
no na governação. 

Desafio 6 – Priorizar e me-
lhorar o saneamento dos mais 
pobres na cintura suburbana 
da cidade.

Prover-se saneamento condigno 
para os mais pobres deve ser uma 
obrigação política do Conselho 
Municipal. Os bairros mais pobres 
da cidade ocupam a zona suburba-
na, são oficialmente chamados ‘as-
sentamentos informais não ordena-
dos’ e são ocupados por população 
de baixa renda, pese embora não 
constituírem a totalidade dos seus 
residentes. São eles Chamanculo, 
Malanga, Aeroporto, Unidade 7, 
Munhuana, Mikadjuine, Xipama-
nine, Maxaquene, Mavalane, Hu-
lene, Polana Caniço, Luís Cabral, 
Mafalala e Inhagoia. Eles abrigam 
cerca de 80% da população do mu-
nicípio de Maputo e são os que 
mais sofrem com as inundações, 
resultando em frequentes surtos 
de cólera, diarreia, mortalidade in-
fantil, e perda constante de bens. O 
saneamento dos pobres está pio-
rando, uma vez que a política actual 
sugere um recuo governamental na 
prestação directa de serviços, res-
ponsabilizando os indivíduos em 
organizar e pagar seu próprio sa-
neamento. Este cenário é agravado 
por um contexto desfavorável de 
austeridade monetária que o país 
vive fruto de dívidas. Neste sentido, 
a batalha contra a pobreza urbana 
deve voltar a fazer parte do léxico 
político e das acções do Município, 
já que está influenciando a capaci-

dade das pessoas de ter saneamento 
condigno e que os resíduos fecais 
sejam eliminados com segurança.

Desafio 7 - Os cidadãos de 
Maputo devem envolver-se na 
busca de soluções

O envolvimento  da sociedade civil 
nas questões de saneamento é mui-
to limitado. Existem poucas OSC 
em Maputo operando na área de 
água, saneamento e higiene. Gru-
pos da sociedade civil devem ser 
criados ou reapropriar sua missão 
para debater e defender esse tipo de 
tópicos. A sociedade civil não pode 
esperar pelas propostas dos políti-
cos, ela pode organizar-se para in-
fluenciar e alimentar a agenda dos 
políticos. O saneamento é um facto 
social total, está ligado à nutrição, 
a questões de gênero, como a vio-
lência. Também impacta no acesso 
e retenção de meninas nas escolas. 
Saneamento condigno é também 
desenvolvimento. Existem vários 
pontos de entrada que podem ser 
usados   para colocar este tópico 
holístico à mesa de debates. Como 
eleitorado, todos nós somos cha-
mados a garantir que as questões 
de saneamento sejam destacadas, 
levantadas em debates e inseridas 
na lista de tópicos para talk shows 
de rádio e TV, bem como em nossas 
interacções diárias com o Chefe do 
Quarteirão em nossos bairros. Esta 
é a nossa contraparte em termos 
de responsabilidade como eleitores 
e isso dever ir para além da poção 
eleitoral.

1 Antropólogo no Departamento de 
Arqueologia e Antropologia da Uni-

versidade Eduardo Mondlane.
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Re-eleitoralizando os desafios do 
saneamento na cidade Maputo
Por Adriano Biza

Uma coleção internacional [23]
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Paz não é ausência de guerra. Várias 

vezes lemos e ouvimos essas pala-

vras. Muitos fizeram delas um ca-

valo de batalha, relativizando-as 

como conceitos. É claro que em plena 

guerra podemos viver momentos de paz 

e vice-versa. A guerra tem sua própria 

vida, pode hibernar, eclodir ou reacender, 

cumprindo o seu ciclo aberto ou fechado. 

Mas, de que paz e guerra é que estamos a 

falar? Pretendemos olhar para estas duas 

a partir de suas conhecidas repercussões. 

Mas, só conhecemos e vivemos as reper-

cussões da guerra. Junho fechou um ciclo 

de guerra e Outubro outro.

Se colocarmos um cidadão moçambica-

no diante do desafio de definir os concei-

tos em causa, ou simplesmente referir-se 

aos mesmos, poderemos perceber, sem 

Outubro, o melhor mês do ano
muito esforço, que o seu grau de dificuldade 

será maior na definição de paz. Com muita 

facilidade referir-se-á ao conteúdo que nos 

transmite o entendimento de guerra. É o que 

ele conhece. Uma das razões que aqui pode-

mos encontrar, da independência a esta parte, 

é o facto de o país não ter vivido em ambiente 

cujo conteúdo fosse a representação do con-

ceito de paz. Este conceito - a paz - ou mes-

mo o seu entendimento, por parte do cidadão 

moçambicano, em quatro décadas, passou 

a ser culturalmente abstrato. Tanto é que os 

discursos políticos continuam em permanente 

desfasamento entre o “falar” de paz e o “fazer” 

a paz.

Este distanciamento entre a prática discursiva 

(em que se fala de paz) e a realidade do dia-a-

-dia (onde a guerra está psicologicamente em 

ambiente de “cessação de hostilidades”), ao se 

ter tornado hábito, passou a ser cultural. Ou 

seja, o país continua a viver uma cultura de 

guerra com o fogo real em banho-maria, ain-

da que os episódios de Cabo Delgado sejam 

uma grande janela negativa em progressiva 

abertura; uma janela minimizada pelo discur-

so oficial. A pressão da paz sucumbiu, durante 

décadas, diante da pressão da guerra. 

Outubro é o mês dedicado à paz. Coincide 

este ano com um movimento eleitoral. Prova-

velmente, por isso, o mês de paz não tenha a 

sua marca reflectida na animação cultural das 

cidades. Um dos aspectos que valoriza o mês 

de Outubro como sendo dedicado à paz tem 

sido simplesmente o discurso político. O sim-

bolismo do mês dilui-se num e outro discurso 

e acabou. É como se o discurso político só ti-

vesse validade em função de aspectos políticos 

cujo mérito é relembrar a luta armada, a luta 

contra o colonialismo. Parece difícil dis-

cursar sobre a paz, valorizando-a. Parece 

difícil pensar em monumentos repre-

sentativos da guerra para valorizar a paz. 

As repercussões políticas, económicas e 

sociais da chamada guerra dos 16 anos 

devem ser encaradas culturalmente para 

que o 4 de Outubro seja uma data de 

grande importância nacional que ultra-

passa historicamente o simbolismo de 

algumas datas comemorativas forçadas 

e forjadas em nome do patriotismo. Se 

junho já foi politicamente o melhor mês 

do ano em termos de simbolismo his-

tórico (independência nacional), o mês 

de Outubro ganhou a dianteira pelo seu 

significado na história recente do país; 

está mais presente nas nossas vidas e 

cada um valoriza-o como pode. 

Os recentes acontecimentos que levaram para a 
cadeia várias pessoas que habitualmente fre-
quentavam palácios e jactos privados têm le-
vantado uma variada discussão e muitas dúvidas.

Por exemplo, muitos estranharam que Ismael Diogo 

da Silva, presidente da Fundação Eduardo dos Santos 

(FESA), tivesse sido preso e uns dias depois libertado 

apenas com termo de identidade e residência. Outros 

ficarão admirados e chocados se daqui a uns meses Zenú 

sair da prisão, pois face aos crimes que lhe imputam 

esperava-se que ficasse preso mais de dez anos.

Por isso, é importante clarificar que “ser preso” pode ter 

vários significados e consequências diferentes.

Genericamente, há três tipos de aprisionamento:

i) A detenção;

ii) A prisão preventiva;

iii) A pena de prisão.

A detenção é um aprisionamento muito rápido e tempo-

rário, não podendo durar mais de 48 horas. Está prevista 

no artigo 4.º da Lei das Medidas Cautelares. A detenção 

pode ser feita por várias razões, até em relação a quem 

não cometeu nenhum crime, mas cuja presença num 

tribunal é imprescindível. Quem é detido pode, após 

as 48 horas, ficar em prisão preventiva ou ser libertado. 

Foi o que aconteceu com o presidente da FESA. Ismael 

Diogo da Silva foi detido porque não obedecia às noti-

ficações para comparecer perante o Ministério Público 

para ser interrogado. Assim, levaram-no à força para o 

interrogarem, interrogaram-no e libertaram-no, pois 

consideraram que não havia razão para o prender pre-

ventivamente.

A prisão preventiva está prevista nos artigos 35.º e se-

guintes da Lei das Medidas Cautelares. Para que se 

aplique a prisão preventiva, o Ministério Público tem 

de considerar que há fortes indícios da prática de cri-

me. No entanto, a prisão preventiva não é uma punição 

pelo cometimento de um crime. A prisão preventiva visa 

evitar que a pessoa fuja, destrua provas, continue a acti-

vidade criminosa ou suscite perigo de perturbação grave 

da ordem e tranquilidade públicas (artigo 19.º da Lei 

das Medidas Cautelares). Para que a prisão preventiva 

seja aplicada, estes requisitos têm de se verificar de forma 

muito intensa (artigo 36.º).

Isto quer dizer que, quando aplica a prisão preventiva, 

o Ministério Público tem a convicção de que a pessoa 

praticou um crime, mas não está a condená-la. Apenas 

está a evitar determinados perigos que possam colocar a 

investigação em causa.

É por essa razão que a prisão preventiva tem prazos fixa-

dos na lei. Esses prazos estão previstos no artigo 40.º da 

Lei das Medidas Cautelares. Em regra, uma pessoa pode 

ser presa preventivamente por 4 meses sem acusação. 

Esse prazo pode ser elevado para 6 meses em caso de cri-

minalidade organizada e complexa. Existem depois mais 

prazos referentes à pronúncia e condenação em primeira 

instância (artigo 40.º , 1, b) e c)).

Retomemos o exemplo de Zenú. Ele foi preso preventi-

vamente em 24 de Setembro de 2018. Pode ficar preso 

sem acusação escrita do Ministério Público até 24 de 

Janeiro de 2019, ou no caso de o Ministério Público 

assim decidir nos termos do artigo 40.º , n.º 2 e 3 da 

Lei das Medidas Cautelares, até 24 de Março de 2019. 

Isto quer dizer se até essa data não houver acusação para 

levar Zenú a julgamento, ele será libertado, e será, se for 

o caso, levado a julgamento mais tarde, mas já em li-

berdade.

Acresce que a prisão preventiva deve ser revista, regra 

geral, de dois em dois meses (artigo 39.º da Lei das Me-

didas Cautelares). Assim, em 24 de Novembro de 2018, 

o Ministério Público é obrigado a rever se continuam 

em vigor os requisitos que determinaram a prisão pre-

ventiva de Zenú. E se concluir que não se mantêm, pode 

ordenar a sua libertação.

Tal não quer dizer que ele esteja inocente, quer dizer 

que as razões que justificaram a prisão – perigo de fuga, 

destruição de provas, continuação da actividade crimi-

nosa – já não se verificam.

Portanto, um preso preventivo pode ser libertado ao fim 

de dois meses, de quatro meses ou de seis meses. Ou não 

ser libertado e continuar sempre preso até à condenação, 

desde que os prazos legais sejam respeitados.

Diferente da detenção e da prisão preventiva é a pena de 

prisão. A pena de prisão resulta de uma decisão final de 

um julgamento, em que o Ministério Público acusou e o 

arguido se defendeu. É uma decisão tomada por juízes 

e implica que a pessoa seja condenada por se ter prova-

do que cometeu um crime. Neste caso, vai cumprir uma 

pena fixa de prisão. A pena de prisão dá-se no final do 

julgamento.

Pode acontecer que uma pessoa seja detida e libertada, 

presa preventivamente e libertada, e depois vá a julga-

mento e seja condenada a uma prisão efectiva de vários 

anos, que terá de cumprir.

Também pode acontecer que uma pessoa seja detida, 

continue em prisão preventiva, vá a julgamento e seja 

condenada, estando todo o tempo presa.

O importante a sublinhar é que existe uma lei que dis-

põe sobre estes assuntos. Habitualmente, em casos im-

portantes existem muitas reviravoltas.

Na verdade, o fundamental é explicitar que a prisão pre-

ventiva não é o fim de um processo, mas meramente o 

fim do início do mesmo.

*makaangola.org

Detenção, Prisão Preventiva 
e Pena de Prisão*
Por Rui Verde Os servidores públicos que delapida-

ram os cofres do Estado devem co-

meçar a pensar em três prioridades 

ao enfrentarem a justiça formal e o 

julgamento popular: arrependimento, perdão 

e participação activa na mudança.

Para o efeito, é hora de tais angolanos adop-

tarem outra postura, evitando a arrogância, 

de se confrontarem com a vontade do povo 

e com a justiça. De facto, a justiça tem de 

ser feita, assim como é forçoso recuperar o 

património surripiado.

Os que saquearam não são vítimas e não 

devem agora tentar fazer-se passar por tal, 

tentando veicular a ideia de que estão a 

ser perseguidos e de que quem pugna pela 

justiça quer vingança. Essas atitudes, bem 

exemplificadas por alguns que têm optado 

por ignorar as notificações do Serviço de 

Investigação Criminal para interrogatório, 

continuando a julgar-se demasiado impor-

tantes, só agravará a difícil situação em que 

os corruptos detidos se encontram, pela qual 

nunca esperaram.

Estes angolanos que afundaram o País de-

vem ler a biografia do Gangster Americano 

– um cidadão negro norte-americano que, 

nos anos 70, se sobrepôs à máfia e passou 

a controlar o mundo do crime e do tráfico 

de heroína. Encurralado pelas autoridades 

americanas, o gangster americano, interpre-

tado por Denzel Washington no cinema, 

optou por colaborar no desmantelamento 

das redes do tráfico de drogas e de outros 

mafiosos. Beneficiou assim de atenuantes 

extraordinárias e, consequentemente, acabou 

por recuperar a liberdade muito mais cedo 

do que seria previsível. Saiu da cadeia com 

a dignidade de um cidadão arrependido, e a 

sua história até mereceu um filme.

Portanto, sigam o bom exemplo do Gangster 

Americano:

O arrependimento
Este é o primeiro passo. Reconheçam que 

traíram a confiança do povo, que abusaram 

do poder e que saquearam milhões do erário 

público, pertença de todos os angolanos. Não 

há vergonha em admitir um erro, um crime. 

Paguem o preço pelo mal que causaram e 

acabarão por ser perdoados.

O perdão
É o momento de deixarem de abusar da má-

xima segundo a qual “o povo angolano é he-
róico e generoso”. Realmente, o sofrimento 
a que os angolanos têm sido sujeitos e a sua 
pacífica submissão revelam a sua estoicidade.
De um modo geral, os angolanos são genero-
sos, apesar da desmoralização brutal por que 
têm passado, da corrupção e da desvaloriza-
ção do indivíduo, do cidadão enquanto ser 
digno, criativo e independente.
Hoje, os angolanos parecem e agem como 
um povo extremamente corrompido e cor-
rupto, entre outros desvirtudes. Este é o fru-
to pútrido da institucionalização do cancro 
da corrupção na mente dos angolanos. Esta 
é a triste realidade, de dirigentes que remete-
ram o seu próprio povo à miséria, numa terra 
abundante de riquezas.
Por isso, é fundamental que os saqueadores, 
seus familiares, amigos e sócios cúmplices…, 
saibam pedir perdão ao povo generoso pelos 
erros cometidos. Pedir perdão é uma virtude. 
Esta postura permitirá que cada angolano 
almeje por justiça e se afaste de qualquer 
sentimento de vingança.

A mudança
Qualquer pedido de perdão deve ser acom-
panhado de medidas para que a maior parte 
possível dos bens delapidados seja devolvida. 
Não bastarão palavras. Em vez de se esmera-
rem para que a justiça não triunfe, os corrup-
tos devem optar, por exemplo, por devolver 
metade dos bens do Estado que têm em sua 
posse. A devolução não é uma exigência da 
injusta Lei de Repatriamento de Capitais, 
pelo que deverá ser um acto voluntário, que 
surpreenda o povo. É o que é justo e patrió-
tico.
Precisamos de todos, sem excepção, para sal-
var Angola e restaurar a dignidade dos an-
golanos, que foi roubada com os actos de pi-
lhagem, entre outros crimes. Se a atitude dos 
visados da luta anticorrupção assentar nessa 
linha, então estes também poderão recupe-
rar a sua dignidade pessoal e a tranquilidade, 
mesmo nos calabouços, o que certamente a 
história registará. Terão um lugar digno, em 
vez de serem parte da lista dos “piores ango-
lanos de todos os tempos”.
Quem não aprende com amor, aprende com 
dor.

(makaangola.org)

Corruptos: Arrependei-vos
Por José Luís Domingos
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Controverso ou não, a ver-
dade manda reconhecer 
que o apoio do Conselho 
Municipal da Beira, atra-

vés do seu presidente, Daviz Si-

mango, está a ser determinante no 

desempenho do Têxtil do Púnguè 

rumo à sua ascensão ao Moçambo-

la, a maior e mais importante prova 

do nosso futebol. 

Controverso porque o apoio do 

município beirense aos fabris da 

Manga levantou acesos debates, 

particularmente, no seio dos cul-

tores da lei e, quiçá, de outros seg-

mentos.

Estes últimos, de forma reiterada, 

entendiam que outras formações 

que militam na mesma prova, em 

Sofala, casos do Sporting e Estrela 

Vermelha, por questão de impar-

cialidade no tratamento, deveriam 

ser contemplados.

Já os primeiros, os mais eruditos, 

socorrendo-se do hermetismo ju-

rídico, avançaram com as mais va-

riadas e, nalguns casos, bizarras in-

sinuações, tudo isso para penalizar 

o “Puto Daviz”, por, alegadamente, 

ter infringido as leis, uma vez que o 

apoio não seguiu alguns princípios 

que ditam o funcionamento de ins-

tituições legalmente criadas.

Porém, à parte este debate, o Têx-

til do Púnguè, para a alegria de 

muitos adeptos sofalenses e outros 

espalhados pelo país fora, está de 

volta ao Moçambola, até porque na 

derradeira jornada vai medir forças 

com o Benfica de Dondo, por sinal 

da província de Sofala, o que faz es-

perar, feliz e/ou infelizmente, uma 

solidariedade deste último clube 

pelo seu conterrâneo, a exemplo de 

tantos outros casos, que ainda mui-

tas pessoas guardam na memória. 

Ou seja, seria uma verdadeira heca-

tombe se o Têxtil do Púnguè per-

desse esse jogo, pois, para além das 

razões retromencionadas, os fabris 

da Manga são, inegavelmente, su-

periores em relação ao seu adver-

sário. 

Reza a história que o Têxtil do 

Púnguè foi o primeiro campeão 

nacional pela província de Sofala, 

em 1981, depois que na derradeira 

jornada conseguiu travar, no caldei-

rão do Chiveve, o Ferroviário de 

Maputo, que era um dos grandes 

favoritos.

Era, sem dúvidas, um Têxtil de 

Púnguè, que sob a batuta de Ro-

drigo Santos, praticava um futebol 

alegre e de primeira água, com pas-

ses curtos e esboçados a rigor, com 

compasso, esquadro e transferidor, 

como rezavam as crónicas e análises 

dos gurus do jornalismo desporti-

vo, tais como,  Jorge Matine, Albu-

querque Freire, Ângelo de Oliveira, 

Renato Caldeira, João de Sousa, 

Saide Omar e Anuar Mussagy. 

Outrossim, os fabris da Manga 

possuíam jogadores muito tecni-

cistas e com muita garra, sentido 

de responsabilidade e querer, casos 

do guarda-redes Betinho, o irmão 

Depois de um começo conturbado, o apoio do “Puto Daviz” já está a resultar no Chiveve…

Púnguè prestes a transbordar
Por Paulo Mubalo

mais novo de José Luís (infeliz-

mente ambos já não fazem parte do 

mundo dos vivos), este considerado, 

por muitos segmentos, de parceria 

com Nuro Americano, o melhor de 

sempre. 

Outros nomes sonantes eram o 

esquerdino Chinguia e Sábado, no 

sector defensivo; Carlitos, José Ma-

nuel e Nico (Danger Man), na in-

termediária, e Lucas II (Lucas Bar-

rarijo) e Aniceto, no eixo atacante. 

Diríamos, uma verdadeira conste-

lação de estrelas e que raramente 

aparecem nos tempos actuais.

É esse Têxtil, ainda que muito 

longe ao de 1981, que está de re-

gresso ao futebol de adultos, depois 

de alguns anos complicados, o que 

foi agravado pela venda da empre-

sa que suportava a colectividade, a 

Companhia Têxtil do Púnguè, in-

cluindo o seu campo. 

É este Têxtil que tem a missão de 

fazer com que a Beira, a segunda 

cidade mais importante do país, 

passe a dispor de duas equipas no 

Moçambola do próximo ano, caso 

o Ferroviário da Beira, que está a 

fazer uma verdadeira travessia pelo 

deserto, consiga se manter.

Mas mesmo se este sonho se con-

cretizar, a província de Sofala, par-

ticularmente a sua capital, precisa-

ria, de pelo menos, mais um clube 

para saciar a fome dos seus adeptos, 

pois se num passado não muito dis-

tante para além dos dois emblemas 

retromencionados teve um terceiro 

clube, o Benfica de Macúti, treina-

do na altura pelo jovem Akil Mar-

celino, com o passar dos anos foi 

gradualmente reduzindo o número 

até ficar apenas um. 

E sendo um clube de massas, de 

muita popularidade, não é de es-

tranhar que nos últimos tempos 

os dois principais partidos do País 

se aproximem, cada vez mais des-

te, num claro exercício de busca 

de protagonismo. E mais ainda, 

tratando-se de um momento da 

campanha eleitoral, fica demons-

trado que as forças políticas afinal 

conhecem o papel que o desporto 

assume. 

Aliás, a observação feita pelo chefe 

do Estado, Filipe Nyusi, quando o  

Moçambola corria sérios riscos de 

parar, é o exemplo paradigmático 

do quão importante e aglutinador 

é o desporto, particularmente o fu-

tebol. 

O Chefe de Estado disse, na altura, 

que o Moçambola não podia parar 

tendo em conta o seu papel na so-

ciedade e que tudo faria para que a 

prova chegasse ao fim, e a promessa 

foi cumprida. 

Entretanto…
Se na Zona Centro as coisas ain-

da não estão definidas, na Região 

Norte o Baía de Pemba, uma nova 

versão da Liga, já vai marcar pre-

sença no Moçambola do próximo 

ano, esperando-se, que venha, efec-

tivamente para ficar. 

Finalmente, na Zona Sul quando 

tudo parecia terminado, ou seja, o 

apuramento do Macuacua era um 

dado adquirido, os últimos desen-

volvimentos mostram que a decisão 

final será da responsabilidade da 

Federação Moçambicana de Fute-

bol, depois de o Desportivo de Ma-

puto ter apresentado uma queixa 

àquele organismo devido à utiliza-

ção irregular, pelo Clube de Chibu-

to, do jogador ganês, Samuel Siaw, 

também registado em Moçambi-

que como Samuel Sião Mendes. 

2019 pode marcar o regresso do Têxtil no Moçambola
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PROMOVENDO A INCLUSÃO FINANCEIRA

E A VALORIZAÇÃO DO METICAL

O EXCELENTISSIMO SENHOR DIRECTOR PINTO FULANE DO 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO PRUDENCIAL

Faz saber que correm éditos de trinta dias, citando o senhor MUSSA 
BACHIR TEMBE com último domicílio na Avenida Tomás Nduda, número 

510, primeiro andar, na cidade de Maputo, para dentro de dez dias, que 

começam a correr findos os dos éditos, tudo a contar da data da segunda 

e última publicação deste anúncio contestar, querendo, o processo 

contravencional n.º 23/DSP/DIIC/SAO/2018, nos termos do n.º 4 do artigo 

110 da Lei n.º 15/99, de 1 de Novembro, Lei das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras, instaurado pelo Banco de Moçambique, sob pena 

de, não o fazendo, prosseguir seus termos o processo, que se encontra à 

disposição no Departamento de Supervisão Prudencial, onde poderá 

levantar dentro das horas normais de expediente.

Para constar, lavrou-se o presente Edital que será legalmente fixado.

Maputo, 03 de Outubro de 2018

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO PRUDENCIAL

EDITAL

PROMOVENDO A INCLUSÃO FINANCEIRA

E A VALORIZAÇÃO DO METICAL

O EXCELENTISSIMO SENHOR DIRECTOR PINTO FULANE DO 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO PRUDENCIAL

Faz saber que correm éditos de trinta dias, citando o senhor FRANCISCO 
FELICIANO MAZOIO com último domicílio no quarteirão 15, casa número 

335, Bairro de Magoanine, cidade de Maputo, para dentro de dez dias, 

que começam a correr findos os dos éditos, tudo a contar da data da 

segunda e última publicação deste anúncio contestar, querendo, o 

processo contravencional n.º 23/DSP/DIIC/SAO/2018, nos termos do n.º 4 

do artigo 110 da Lei n.º 15/99, de 1 de Novembro, Lei das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras, instaurado pelo Banco de Moçambique, 

sob pena de, não o fazendo, prosseguir seus termos o processo que se 

encontra à disposição no Departamento de Supervisão Prudencial, onde 

poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

Para constar, lavrou-se o presente Edital que será legalmente fixado.

Maputo, 03 de Outubro de 2018

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO PRUDENCIAL

EDITAL

PROMOVENDO A INCLUSÃO FINANCEIRA

E A VALORIZAÇÃO DO METICAL

O EXCELENTISSIMO SENHOR DIRECTOR PINTO FULANE DO 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO PRUDENCIAL

Faz saber que correm éditos de trinta dias, citando o senhor MARIANO DE 
ARAÚJO MATSINHE, com último domicílio na Rua Aquino de Bragança, 

número 200, no Bairro da Coop,  cidade de Maputo, para dentro de dez 
dias, que começam a correr findos os dos éditos, tudo a contar da data da 

segunda e última publicação deste anúncio contestar, querendo, o 

processo contravencional n.º 23/DSP/DIIC/SAO/2018, nos termos do n.º 4 

do artigo 110 da Lei n.º 15/99, de 1 de Novembro, Lei das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras, instaurado pelo Banco de Moçambique, 

sob pena de, não o fazendo, prosseguir seus termos o processo que se 

encontra à disposição no Departamento de Supervisão Prudencial, onde 

poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

Para constar, lavrou-se o presente Edital que será legalmente fixado.

Maputo, 03 de Outubro de 2018

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO PRUDENCIAL

EDITAL
No âmbito das “Semanas da Língua 

Alemã”, o CCMA com o apoio da 
Embaixada da Alemanha e a Coope-
ração Austríaca, apresenta Sarau de 

Poesia e Música em tributo às lendas: Mozart, 
Beethoven, Goethe, Brecht, Bach e Chema-
ne, com o pianista Feliciano de Castro, a actriz 
Melanie de Vales e o actor brasileiro Expedi-
to Araujo no dia 9 de Setembro às 18h30 no 
CCMA.

A iniciativa do CCMA de fazer um tributo 

em formato de performance para estes grandes 

nomes, envolvendo Moçambique, Alemanha 

e Áustria “é muito prazerosa para mim como 

artista. Ainda no início de carreira em São 

Paulo pude estudar muito sobretudo a obra de 

Goethe e Brecht e após viver por um período 

em Berlin percebi que realmente trata-se de 

um grande berço cultural, o qual eu particu-

larmente admiro e me identifico demais. Fala-

-se de estética, de política, de criação erudita 

e muito mais. Iniciativas como essa deveriam 

acontecer sempre pois são verdadeiros imortais 

da arte.

Sou fã das criações de Mozart, Beethoven e 

Bach. Estou apaixonado pelo trabalho de Che-

mane. E sou confesso amante da obra de Bre-

cht, a qual muito pude já encenar no Brasil, em 

Portugal e aqui. Mas Goethe me chama muita 

atenção. Sua poesia deriva de um lugar pou-

co conhecido e talvez por isso não exista nada 

igual. As cartas que trocou com Schiller são 

fenomenais”, explica Expedito Araujo acres-

centando “tem uma frase atribuída a qual nun-

ca esqueço: “O homem deseja tantas coisas, e 

no entanto precisa de tão pouco”. Sua grande 

obra foi o poema Fausto, escrito em 1806. Ba-

seada numa lenda, esta obra relata a vida de 

Dr. Fausto, que vendeu a alma para o diabo em 

troca de prazeres terrenos, riqueza e poderes 

ilimitados. Ele escreveu também sobre temas 

científicos. Defendia uma nova explicação para 

a teoria das cores, em oposição à defendida por 

Isaac Newton. Demonstrou também grande 

interesse por botânica e pela origem das for-

mas de vida (animal e vegetal). Alguns pes-

quisadores afirmam que seus estudos abriram 

caminho para o darwinismo e evolucionismo 

(teoria da Evolução das Espécies)”. 

Segundo o actor “para compreender o percur-

so de elaboração dessa obra monumental e sui 

generis nada melhor do que apreender a di-

nâmica interna de sua elaboração. Analisar as 

questões que o autor colocou para si mesmo 

e quais as soluções que ele encontrou para as 

mesmas. É possível assim visualizar a evolu-

ção orgânica de sua produção. As conexões 

subterrâneas entre esses domínios à primeira 

vista tão heterogêneos. Embora seja conhecido 

como poeta e dramaturgo, a obra de Goethe 

engloba conhecimentos de filosofia, alquimia, 

teologia, religiões, filologia, literatura e mito-

logia. Como unificar essa miríade de saberes? 

A unidade se encontra em uma entidade: a na-

tureza. Goethe é um panteísta, um adepto de 

um Deus da Natureza. Isso explica suas longas 

digressões sobre a importância da identidade 

entre Deus e Natureza (Deus sive Natura), 

concebida por Espinosa. Como panteísta, 

Goethe também defende graus de racionalida-

de distribuída nos animais e nas plantas. Por 

isso, quando menciona a Bíblia, prefere referir-

-se a Deus no plural (Elohim). Seus estudos 

de ciências naturais não se baseiam apenas em 

uma teologia natural. Partem da observação 

empírica dos fenômenos e de uma concepção 

vitalista do cosmos. A observação do universo 

encontra padrões nos sistemas orgânicos. E, 

assim, torna-se possível a passagem da nature-

za à arte”, finaliza. 

A.S

“São verdadeiros imortais da arte”
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Nos últimos tempos, os antigos combatentes têm lançado livros 

que contam suas histórias. Sabemos que a história de Moçam-

bique precisa ainda de ser escrita e reescrita, se bem tem sido 

apenas contado o lado oficial e sempre ao sabor do partido no 

poder.

Desta vez foi o antigo combatente Alberto Chipande a lançar o seu liv-

ro. O livro do também conhecido como o homem que deu o primeiro 

tiro para o início da luta armada de libertação nacional do jugo colonial, 

intitula-se “Como Vivo a Minha História”. Ouvimos muitas vozes dis-

cordantes sobre a questão do primeiro tiro e esperamos que neste livro 

tenhamos a oportunidade de saber a verdade sobre este facto.

Nessa senda de escrever biografias, quem o faz ou fez sempre procura 

dizer aos outros que eu já fiz a minha parte. Falta você. Parece ser o 

que está a dizer Alberto Chipande a Carlos Agostinho do Rosário, 

Primeiro-ministro, ignorando a tentativa de saudação de Roque Silva, 

o polémico secretário-geral da Frelimo. 

Os que possuem mais conhecimento sobre determinados assuntos têm 

sempre uma opinião a dar para os que precisam saber de algo. Aprovei-

tam todas as oportunidades para desempenhar esse papel. Quem 

aproveita essa situação desta vez é Ana Rita Sithole, membro da Fre-

limo, para Namoto Chipande, filho de Alberto Chipande. Os comen-

tários de Ana Rita Sithole empolgaram a esposa de Namoto Chipande, 

Catarina Dimande, que não conseguiu esconder a sua satisfação. 

O futuro do país anda é incerto. Isso deixa preocupados os mais sen-

síveis. Sabemos que a cultura e as artes são as mais prejudicadas nessas 

situações. Não é por acaso que o semblante de preocupação é bem vi-

sível nos escritores Ungulani Ba Ka Khosa e Armando Artur. Mesmo 

com a tentativa de justificação de Silva Dunduro, ministro da Cultura 

e Turismo, no centro da conversa, de que as coisas “não são bem assim”.

Agora, nesse ambiente de conselhos e preocupações encontramos al-

gumas figuras que tiveram um momento para dar uma risada. Estamos 

a falar de Abdala Mussa, agrónomo, e Ragendra de Sousa, ministro 

da Indústria e Comércio. Devem estar a comentar que as pessoas para 

quem olham precisam de suplementos alimentares para fortalecer o 

organismo e a mente para as futuras batalhas que se avizinham. O car-

diologista moçambicano, Domingos Diogo, e Felix, cubano, não es-

condem a preocupação do que pode acontecer com estas figuras nos 

próximos tempos se não controlarem as suas emoções. Fez recordar 

uma conversa que estávamos a ter sobre pessoas que consomem fre-

quentemente bebidas energéticas correndo o risco de ter problemas 

de arritmia cardíaca. Mesmo com os avisos insistem. Como diz uma 

pessoa bem próxima, as pessoas não morrem por essas causas. Apenas 

chegou o momento. Não estou a desejar a morte a ninguém. Agora o 

que você acha?   

Agora você
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA

O 
general argentino Javier Pé-
rez Aquino, 58 anos de idade, 
vai dirigir o processo de des-
militarização, desarmamento 

e reintegração (DDR) do braço arma-

do da Renamo.

-

General argentino dirige desmilitarização
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

jobs for the boys

-

Em voz baixa 
-

Dois anos após ter começado 
a operar em Moçambique, 
a sociedade S2, detentora 
de três supermercados que 

ostentam a marca “Central”, fechou 
as portas, colocando no desemprego 
e na incerteza centenas de trabalha-
dores da empresa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vamos pagar o que for 
possível

-

-

-

-

-

-

S2 fecha supermercados em 
Maputo e pede insolvência

Queda nas vendas

-

-

-

-

-

-

-

Javier Pérez Aquino

Agostinho Mavota, jornalista da televisão pública (TVM), entrevistando o cabeça-de-
-lista da Frelimo na cidade de Maputo, Eneas Comiche.   
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Realizou-se na última quin-
ta-feira, em Maputo, mais 
um encontro empresarial 
“Negócios do Millen-

nium”. Trata-se de uma iniciativa 

promovida pelo Millennium bim 

cujo objectivo é fomentar a parti-

lha de experiências e o debate sobre 

o desenvolvimento das Pequenas e 

Médias Empresas (PME). 

O evento teve como ponto mais 

alto a distinção de 179 Empresas 

Mlíder 2018, sediadas em Maputo 

e na Matola. Só este ano, o Mil-

lennium bim já premiou por todo 

o país um total de 450 pequenas e 

médias empresas, o que representa 

um aumento de 40% em relação ao 

ano anterior.

Fernando Carvalho, administrador 

do Millennium bim, anunciou du-

rante o evento que o objectivo do 

banco é chegar ao final de 2019 

com cerca de 600 empresas MLí-

der. 

“As PME desempenham um papel 

predominante para o desenvolvi-

Millennium bim promove encontro empresarial
mento e progresso da economia 

moçambicana. O nosso compro-

misso é ter cada vez mais PME 

com este estatuto porque ser MLí-

der significa ser diferente, significa 

ter qualidade e boa gerência”, disse.

José Reino da Costa, Presidente 

da Comissão Executiva do Mil-

lennium bim, considera a iniciati-

va uma excelente oportunidade de 

aproximação aos Clientes e Em-

presários sendo mais um contri-

buto do Banco para o desenvolvi-

mento sustentado da economia de 

Moçambique. “Através deste en-

contro demonstramos o empenho 

do Millennium bim em estar cada 

vez mais próximo das PME com 

uma proposta de valor sustentada e 

relevante para o seu negócio”.

Refira-se que o Negócios do Mi-

llennium acontece no âmbito do 

programa de apoio às PME com 

o objectivo de promover a partilha 

de informação e explorar oportu-

nidades de negócio, através de um 

debate sobre o investimento e o 

potencial de desenvolvimento de 

Moçambique. (E.C)

A 
Odebrecht Enge-

nharia e Construção 

(OEC) e a Microsoft 

assinaram, recente-

mente, um memorando de 

entendimento para coopera-

ção e intercâmbio científico e 

tecnológico, com vista ao for-

talecimento da pesquisa e ao 

desenvolvimento de soluções 

conjuntas, que incluem o uso 

da inteligência artificial nas 

suas obras.

 

Com este acto, a empresa pre-

tende contribuir ainda mais 

para a segurança dos integran-

tes das equipas envolvidas nas 

obras e das comunidades à sua 

volta, bem como para a conser-

vação do meio ambiente.

A empresa espera, igualmente, 

aprimorar os demais processos 

que possam elevar o patamar 

dos serviços de engenharia 

e construção no Brasil e no 

mundo. Na área de gestão, a 

Odebrecht aventa a possibi-

lidade de usar a tecnologia 

Blockchain para melhorar a 

eficiência das suas operações.

Odebrecht e 
Microsoft 
firmam parceria

Ao longo dos seus 74 anos de 
história, a OEC tem apos-
tado em soluções de grande 
impacto na optimização do 
material aplicado nas suas 
obras, prazos de execução, so-
luções ambientais, entre ou-
tras vantagens que conferem 
aos seus projectos qualidade 
técnica reconhecida interna-
cionalmente.
Durante estes anos, a empre-
sa tem acompanhado e incor-
porado soluções tecnológicas 
digitais nos seus projectos, o 
que tem permitido, também, 
melhorar a eficiência da sua 
gestão interna.
Iniciativas realizadas pela 
empresa também reforçam o 
seu espírito inovador, como 
o Prémio Destaque, que re-
conhece projectos desenvol-
vidos por profissionais da 
organização, que tem entre 
os seus pilares a inovação, e 
o Prémio Odebrecht de De-
senvolvimento Sustentável, 
que premeia trabalhos uni-
versitários que geram conhe-
cimento sobre temas ligados 

às engenharias.

No âmbito do projecto de 
massificação de ténis pro-
movido pelo Standard 
Bank, em parceria com a 

Federação Moçambicana de Ténis, 

tiveram lugar, no sábado passado, 

em Maputo, torneios intraescolares 

de ténis, envolvendo alunos de seis 

escolas primárias dos municípios 

de Maputo e Matola.

Os torneios intraescolares consis-

tiram na realização de jogos para o 

apuramento dos melhores alunos, 

em cada unidade educacional, que 

vão disputar uma prova entre as 

seis escolas primárias envolvidas no 

projecto, nomeadamente a EPC de 

Lhanguene Centro, EPC Minkad-

juine, EPC Bagamoyo-Matola, 

EPC de Wiriyamu, Escola Primá-

ria Amílcar Cabral e a Escola Pri-

mária Lhanguene Piloto.

A tenista Laura Nhavene, que assis-

te tecnicamente a formação dos alu-

nos da Escola Primária Completa 

de Minkadjuine, disse, a propósito, 

que constitui uma honra partilhar a 

sua experiência com as crianças, na 

perspectiva da descoberta de novos 

talentos.

“Estamos a introduzir o ténis pela 

primeira vez nas escolas em Mo-

çambique e as crianças mostram-se 

muito entusiasmadas e dispostas 

a aprender. Constatei, na Escola 

Primária Completa de Minkadjui-

ne, a existência de alunos com um 

Standard Bank promove 
descoberta de revelações do ténis

grande potencial para se tornarem 

em grandes tenistas no futuro”, afir-

mou.

Estas crianças, conforme realçou, 

nunca tiveram a oportunidade de 

praticar ténis e nem sequer conhe-

ciam o ténis como desporto: “Com 

a implementação deste projecto de 

massificação nas escolas, vislumbra-

-se uma grande conquista para o 

desenvolvimento da modalidade 

no País”, disse, ajuntando que o seu 

sonho é ver o ténis no curriculum 

escolar”, frisou.

Anastácia Macome, directora da 

Escola Primária de Minkadjuine, 

explicou a propósito que o ténis 

constitui uma modalidade nova 

para a escola.

“As crianças aderiram massiva-

mente a esta iniciativa do banco e 

estão agora diante de uma grande 

oportunidade para mostrar o seu 

talento, após semanas de aprendi-

zagem e treinos”, indicou Anastácia 
Macome, para depois explicar que a 
integração do projecto na escola foi 
efectuada de modo a não interferir 
com o processo normal de lecciona-
ção das aulas.
Com 10 anos de idade, Anderson 
do Inácio é uma das crianças que 
aderiu ao projecto na Escola Primá-
ria Amílcar Cabral. A criança con-
tou que nunca tinha ouvido falar 
de ténis: “Quando o professor nos 
chamou tudo parecia estranho, mas 
agora aprendi a bater a bola para a 
direita, esquerda e a fazer o serviço”, 
disse.
Importa realçar que o projecto de 
massificação do ténis foi lançado, 
formalmente, no dia 21 de Agos-
to, na Escola Primária Completa 
Wiriyamu, no distrito municipal 
KaMubukwana, em Maputo, tendo 
o Standard Bank oferecido a cada 
uma das escolas envolvidas raque-

tes, redes e bolas de ténis.
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Alusivo ao dia da música 

celebrado a 1 de Outubro 

em todo o mundo, o Bar-

clays Bank Moçambique 

proporcionou aos seus clientes mo-

mentos de música desde tradicional 

à clássica nos balcões instalados nas 

zonas sul, centro e norte do país.

Em Maputo, concretamente no 

balcão instalado no Baía Mall, 

coube ao grupo especializado em 

música clássica, Orquestra Xiquitsi, 

formado por adolescentes e jovens, 

a responsabilidade de proporcionar 

momentos musicais naquele local, 

com cinco temas dentre eles, o clás-

sico da música moçambicana “Elisa 

Gomara Saia”. 

O momento de celebração do Dia 

Mundial da Música foi testemu-

nhado pelos clientes e colaborado-

res do Barclays Moçambique. Na 

ocasião, o gerente do banco, Ivan 

Massinga, reconheceu a importân-

cia da música para o mundo, dei-

xando visível que é um facto hon-

Barclays Bank brinda 
seus clientes

roso para o Barclays apoiar as artes, 

principalmente a música numa 

data comemorativa.

“Para o Barclays a música é um 

veículo de comunicação que emo-

ciona, educa, alegra as pessoas e, 

acima de tudo, tem o poder de unir 

culturas. E foi desta forma que o 

Barclays surpreendeu seus clientes 

proporcionando momentos ines-

quecíveis de música através dos 

coros da Orquestra Xiquitsi”, frisou 

Massinga.

Já o coordenador e corista do Xi-

quitsi, Estêvão Chissano, conside-

rou que a actuação do grupo foi 

uma grande oportunidade para 

mostrar alguns dos melhores nú-

meros do Xiquitsi e, sobretudo, re-

cordar a importância da música na 

sociedade.

Para além do Baía Mall em Ma-

puto, os balcões do Barclays sitos 

nas cidades da Matola, Beira e 

Nampula, também foram palco de 

demonstrações musicais, feitas por 

grupos heterogéneos. (C.C)

O 
produtor audiovisual Ger-
son Amaral e a jornalista e 
produtora Ludmila Mero 
São os beneficiários das 

bolsas de estudo oferecidas pela 

Multichoice África através do pro-

jecto Multichoice Talent Factory. 

Os beneficiários irão participar do 

curso de realizador de cinema a de-

correr na Zâmbia.

O projecto Multichoice Talent 

Factory foi lançado em Maio do 

ano em curso e tem como objecti-

vo principal alavancar a carreira de 

cineastas na componente de reali-

zador. O mesmo, abrange todos os 

países do continente onde serão 

apurados participantes em cada um 

destes e distribuídos em academias 

regionais.

De acordo com a organização do 

projecto, os participantes terão 

acesso a um conjunto de conhe-

cimentos para desenvolver o seu 

talento, contacto com profissionais 

da indústria e contar histórias afri-

canas autênticas através de um cur-

Anunciados beneficiários 
para bolsas de Estudos

rículo abrangente. 

As Academias regionais situadas 

no Quénia para a África Oriental, 

Nigéria para a África Ocidental e 

Zâmbia para os países da África 

Austral serão supervisionadas por 

especialistas locais da indústria ci-

nematográfica e televisiva. 

No decurso do programa, os es-

tudantes da Academia MTF irão 

produzir conteúdo cinematográfico 

e televisivo que será transmitido 

nos canais M-Net locais na plata-

forma da MultiChoice incluindo 

Africa Magic, Maisha Magic East, 

Maisha Magic Bongo, Zambezi 

Magic, M-Net e SuperSport para 

alcançar o público africano pelas 

plataformas da DStv e GOtv. 

Contudo, lançamento da Academia 

terá lugar no dia 11 de Outubro em 

Lusaka, no Instituto zambiano de 

Comunicação de Massa, que será a 

sede da Academia, numa cerimónia 

dirigida pelo Presidente da Repú-

blica da Zâmbia, Edgar Chagwa 

Lungu, contando com transmissão 

em directo. (C.C)

Os finalistas das olim-
píadas bancárias, que 
está na sua 9ª edição, 
levaram a cabo este 

sábado uma acção de volun-

tariado social no Centro de 

Apoio à Velhice de Lhangue-

ne, em Maputo. A acção foi 

implementada pelos 40 es-

tudantes finalistas deste pro-

jecto que tem como objectivo 

introduzir, no quotidiano dos 

mais novos, conceitos bancá-

rios contribuindo desta forma 

para a sua formação e inclusão 

financeira.

O evento insere-se nas come-

morações do Dia Internacional 

do Idoso onde para além de 

realizarem trabalhos de remo-

delação, pintura, limpeza, or-

ganização, montagem de redes 

mosquiteiras e instalação de 

mobiliário, os estudantes foram 

responsáveis por confeccionar o 

almoço para os idosos. 

Esta acção contou com diver-

sos momentos de confrater-

nização entre os voluntários e 

Olimpíadas bancárias levam voluntariado 
ao centro de apoio à velhice

os utentes deste Centro, contando 

com a participação da banda mo-

çambicana Gran’Mah, do Conse-

lho Municipal que para além de 

oferecer 50 redes mosquiteiras ao 

centro, dinamizou palestras direc-

cionadas à pessoa idosa. Os estu-

dantes presentearam os idosos com 

a declamação de poesia e encena-

ção de uma peça teatral e a oferta 

de diversos utensílios.

Esta foi mais uma etapa de um 

programa alargado de formação 

que se iniciou com uma fase de 

competição, a 16 de Setembro, 

em que de um exame geral a 

400 estudantes provenientes de 

10 diferentes escolas da Provín-

cia de Maputo foram apurados 

40 finalistas. No mês passado os 

finalistas participaram também 

num workshop que decorreu na 

sede do Millennium bim, em 

Maputo, onde foram apresen-

tados e discutidos temas como 

banca, poupança, seguros, em-

preendedorismo e voluntariado 

social. (E.C) 

Estão patentes, no Auditório 

do BCI, em Maputo, mais 

de 20 obras fotográficas dos 

vencedores da 1ª Edição do 

Prémio de Fotografia de Arqui-

tectura de Moçambique “Perspec-

tivas”. Organizada numa parceria 

entre a Associação dos Arquitec-

tos (Archimoz), a MK Produções, 

o BCI e com apoio da Prodata, 

Kulungwana e Instituto Camões, 

a mostra insere-se na semana do 

Arquitecto.

No dia do lançamento e entrega 

BCI acolhe semana do Arquitecto
dos prémios, decorreu o fórum “A 

Cidade desejada”, com o intuito de 

promover uma discussão sobre a 

cidadania e urbanidade, apontando 

para as relações entre os domínios 

público, semi-público e privado, e 

analisando a participação efectiva 

do arquitecto na construção da ci-

dade nas suas diversas escalas de in-

tervenção. Os painéis de discussão, 

deste 2º Encontro Anual da Arqui-

moz, tiveram como foco o papel do 

Arquitecto na construção da Cida-

de, o paradigma habitacional, assim 

como o público e o privado.

Refira-se que para além de acredi-

tar que pode servir como platafor-

ma de intercâmbio de informação 

em matérias relacionadas com a 

classe dos arquitectos moçambica-

nos, a Arquimoz tem como missão 

fornecer e promover o desenvolvi-

mento intelectual, social, ambiental 

e profissional, fomentando a mútua 

cooperação entre os seus associa-

dos, zelando pelos seus interesses e 

deveres, no exercício legal da pro-

fissão.

Moçambique e Suécia 

celebram, este ano, 40 

anos de cooperação no 

sector de energia, uma 

parceria que teve o seu início em 

1978 visando a reestruturação e 

reconstrução de infra-estruturas de 

electricidade com especial enfoque 

em fontes de energia sustentáveis, 

electrificação rural e apoio à gera-

ção de capacidade. 

Entre os anos de 1978 a 2018, a 

Suécia desembolsou perto de 9.7 

mil milhões de meticais, para pro-

jectos de electrificação em Mo-

çambique. A cooperação com a 

EDM é uma componente impor-

tante do contínuo apoio da Suécia 

Moçambique e Suécia celebram 
40 anos de cooperação

à Moçambique. 

No âmbito desta cooperação, a 

Suécia contribuiu para a reabilita-

ção das centrais hidroeléctricas de 

Mavuzi e Chicamba, um projec-

to que fornecerá acesso à energia 

eléctrica renovável e sustentável a 

mais de um milhão de moçambica-

nos nos próximos 30 anos, impul-

sionando desta forma a economia 

em Moçambique e melhorando o 

bem-estar da população. 

Um comunicado de imprensa da 

embaixada da Suécia em Maputo 

refere o acesso à energia eléctrica, 

a qualidade dos serviços públicos 

como a saúde e a educação pode 

aumentar, assim como as iniciati-

vas de empreendedorismo local e a 

segurança, especialmente das mu-

lheres. 

O apoio ao sector da energia é 

uma parte importante da estraté-

gia de cooperação da Suécia com 

Moçambique (2015-2020) e con-

tribui directamente para um dos 

objectivos da estratégia - melhoria 

do ambiente, o impacto no clima 

reduzida e reforço da resistência às 

mudanças climáticas ambiental e 

desastres naturais. 

A iniciativa também contribuirá 

para as Nações Unidas adoptarem 

a SDG7 meta de desenvolvimento 

sustentável de acesso garantido à 

energia acessível, confiável, susten-

tável e moderno para todos. 
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O Observatório do Meio Rural realiza no dia 11 de Outubro de 2018, uma conferência onde se apresentarão 
comunicações sobre experiências empresariais e do sector público nas áreas da prestação de serviços agrários 
(logística de insumos, comercialização de grãos para o mercado interno e para exportação, hortícolas, frutas e 
carnes), mecanização e crédito rural.A Conferência será designada de Agro-negócio: serviços à agricultura. Os ora-
dores serão responsáveis do sector público e empresários relacionados com as respectivas actividades.

sugerir políticas públicas (mercados, preços e subsídios, políticas de fronteira, entre outras), que incentivem o 
aumento da comercialização, a agro-indústria acrescentando valor, o abastecimento interno e as exportaçõesa-
través de relações comerciais diversas entre os diferentes agentes económicos e sociais.

Data: 11 de Outubro de 2018.

Local: Hotel Cardoso

O Programa da Conferência é o seguinte:

 
Hora Tema Orador (instituição) Moderador 
08:00 Abertura João Mosca (OMR)  

COMERCIALIZAÇÃO 

Arnaldo 
Ribeiro 

08:30 Grãos para o mercado interno Zulmira Macamo (MIC) 
09:00 Grãos para exportação Guillermo Machado (ETG) 
09:30 Assistência veterinária, produção 

e comercialização de carnes 
Américo da Conceição (MASA) 

10:00 Hortícolas e frutas Adelino Buque 
10:30 Debate 
11:00 Intervalo - lanche 

MECANIZAÇÃO Arnaldo 
Ribeiro 11:30 Mecanização António Fagilde 

12:00 Debate  
12:30 Intervalo - almoço ligeiro 

INSUMOS AGRÁRIOS 

Rui Ribeiro 14:00 Sementes e químicos Ricardo Sequeira (Agrifocus) 
14:30 Sementes e químicos Rui Santos (Soluções Rurais) 
15:00 Debate  

CRÉDITO RURAL 
Cerina Mussa 

(OMR) 
15:30 Rede de serviços financeiros  Anabela Mucavele (Gapi) 
16:00 "Capital paciente" Santana Afonso (AgDevCo) 
16:30 Debate  
17:00 Encerramento João Carrilho (OMR)  

Conferência
Agro-negócio: serviços à agricultura
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