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Reagindo aos números 

detalhados apresenta-

dos pela Renamo em 

torno da expurgação 

dos seus homens nas fileiras das 

FADM, Edgar Cossa, Director 

Nacional dos Recursos Huma-

nos, no Ministério da Defesa 

Nacional (MDN), referiu que as 

FADM foram compostas à luz 

do Acordo Geral de Paz (AGP) 

e em observância da Constituição 

da República passaram a ser um 

instrumento do Estado, ou seja 

são apartidárias.

Deste modo, Cossa aponta que 

os argumentos apresentados pela 

Renamo não fazem sentido nos 

dias de hoje, porque não se olha 

para as cores partidárias para pro-

moção ou desvinculação dos ele-

mentos das FADM, mas tem-se 

em observância o estatuto militar 

que elenca os requisitos, direitos 

e formas de ingresso ou de passa-

gem à reserva.

A título elucidativo, referiu que 

nas FADM havia cinco órgãos 

dirigidos por generais, mas devido 

à reestruturação do sector foram 

instintos: Trata-se dos serviços 

sociais, tribunal supremo militar, 

comando de logística, polícia ju-

dicial militar e a procuradoria mi-

litar, sendo que os dois últimos foi 

por força da constituição enquan-

to que os restantes sectores foi no 

âmbito do redimensionamento 

das FADM para responder aos 

desafios da actualidade. 

Com este cenário, Cossa explica que 

de acordo com o estatuto militar, se 

há um general sem efectivo por co-

mandar passa de imediato à reserva 

e posteriormente desmobilizado, foi 

assim que alguns oficiais tanto os 

provenientes da Renamo bem como 

os provenientes das antigas FPLM 

foram desvinculados das fileiras.

“As reivindicações da Renamo são 

infundadas, tendenciosas e movidas 

por interesses estranhos, pois os que 

se deveriam queixar são efectivos 

provenientes das antigas FPLM, pois 

a maior parte deles passou à reforma. 

As antigas FPLM tinham um efec-

tivo correspondente a uma quota de 

92% contra 8% provenientes da Re-

namo”, disse, tendo acrescentado que 

não houve e não há espaço para dis-

criminação, pois nos postos onde há 

rotação de quadros é normal que uns 

passem à reserva e outros a dispo-

nibilidade em função da aptidão 

física e competências.

Cossa, que preferiu não entrar em 

detalhes em tono do debate dos 

números de afectação dos quadros 

da Renamo, acrescentou que é inú-

til levantar este debate hoje, passa-

dos 22 anos da vigência do AGP, 

visto que mesmo em 1992 não se 

observou o princípio da paridade. 

E destaca o facto de que os efec-

tivos das FADM não pertencem a 

nenhuma cor partidária. 

No que toca à representação da 

Renamo em instituições de ensino 

superior, como adidos militares ou 

em missões internacionais, o nosso 

interlocutor apontou que estes são 

nomeados em função do grau de 

cumprimento dos requisitos esta-

belecidos pela lei. 

 “As reivindicações da Renamo são infundadas”

O 
ânimo insuflado nas 

negociações entre o 

Governo e a Renamo, 

com a aprovação de 

emendas à Lei Eleitoral, visan-

do pôr cobro à mais grave tensão 

política e militar em Moçambi-

que desde a assinatura do Acor-

do Geral de Paz (AGP) em 1992, 

encalhou na sensível questão da 

paridade nas Forças de Defesa 

e Segurança, exigida pelo maior 

partido da oposição.

Enquanto o Governo exige o que 

considera de “desmilitarização” 

da Renamo para a “cessação das 

hostilidades”, o principal parti-

do da oposição contrapõe com 

a exigência da “reintegração” dos 

membros do seu braço armado 

nas Forças de Defesa e Segu-

rança, como fórmula para a res-

tauração da paridade celebrada 

no quadro do AGP. A Renamo 

já fez saber que não tem novos 

homens para integrar, mas sim 

os mesmos que estavam lá desde 

1992 e que agora foram reforma-

dos compulsivamente. A maioria 

foi transformada em assessores e 

adjuntos, enquanto outros estão 

simplesmente a aguardar pela 

idade da reforma.

O movimento liderado por 

Afonso Dhlakama sustenta a 

sua reivindicação no entendi-

mento de que a paridade previs-

ta no pacto assinado em 1992, 

visando a formação do exército 

único, foi sendo paulatinamente 

desmantelada, com a ascensão 

de Armando Guebuza à chefia 

do Estado moçambicano  (e por 

inerência à chefia do comando 

das Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique), em 2005.

Negociador-chefe do Governo 

com a Renamo para o fim dos 16 

anos de  “guerra de desestabiliza-

ção”, na semântica oficial, ou da 

“guerra civil ou pela democracia”, 

no léxico do antigo movimento 

de guerrilha moçambicano, Ar-

mando Guebuza não terá pou-

pado o aparato de defesa e segu-

rança do país do selo partidário, 

que cunhou às instituições do 

Estado, retomando o espírito de 

uma “Frelimo força da vanguar-

da”, muito corrente nos anos em 

que o partido era o único com 

existência legalmente autorizada.   

“Desrenamização” pós-AGP
Dados em poder do SAVANA 

consubstanciam a ideia de que, 

com Armando Guebuza ao leme 

das FADM, o topo da institui-

ção castrense moçambicana foi 

sendo progressivamente mono-

polizado por oficiais oriundos 

das forças governamentais ante 

a menorização dos efectivos pro-

venientes da antiga guerrilha da 

A “limpeza” que levou o país à guerra

Renamo.

Na sequência das “purgas” pro-

movidas desde 2005, dos 39 ge-

nerais em efectividade, apenas 

quatro são da Renamo, enquanto 

35 são do ex-exército governa-

mental da Frelimo, o equivalente 

a 89,7 por cento.

Desse total de generais, “os da 

Frelimo” estão em 27 unidades 

activas, dois na casa militar, cinco 

adidos militares e um em comis-

são de serviço no Ministério da 

Defesa Nacional.

Por seu turno, os quatro generais 

da Renamo estão em algumas 

das 27 unidades activas.

Dos 30 postos de comandos, 

direcções e chefias das FADM, 

a Renamo está representada em 

apenas três “assentos”, nomeada-

mente, através de um comandan-

te de ramo, um vice-inspector 

e Chefe de Estado-Maior de 

Ramo.

Todos os três oficiais do serviço 

cívico e no Instituto Nacional 

de Gestão das Calamidades Na-

turais (INGC) são provenientes 

das Forças Armadas de Moçam-

bique e não está lá nenhum da 

antiga guerrilha, acontecendo o 

mesmo em relação aos estabele-

cimentos de ensino militares, em 

que a Renamo não tem nenhum 

a representá-lo nas seis institui-

ções.

A ausência de membros indica-

dos pela “perdiz” nota-se igual-

mente nos chamados órgãos de 

apoio comandados ou chefiados 

por coronéis, uma vez que a for-

ça política de Afonso Dhlakama 

não tem nenhum oficial nas cin-

co vagas em causa.

Ao nível de coronéis afectos 

aos departamentos do Estado-

-Maior General, 29 são do Go-

verno e quatro são provenientes 

da Renamo.

Mas a situação mais gritante lo-

caliza-se no conjunto dos 38 co-

ronéis afectos aos comandos dos 

ramos. Todos os 38 são oriundos 

do Governo e nenhum da Rena-

mo.

A “miséria” da Renamo estende-

-se igualmente às promoções, 

uma vez que dos pouco mais de 

1.500 oficiais promovidos, entre 

generais, superiores e subalter-

nos, apenas 15 são da Renamo, 

incluindo um Vice-Chefe do 

Estado-Maior General, um Co-

mandante da Força Aérea, que 

exerce o posto actualmente, e o 

actual Chefe do Estado-Maior 

do Ramo do Exército.

Recentemente, mais de 40 ofi-

ciais superiores, entre coronéis, 

tenentes-coronéis e majores fo-

ram promovidos, mas apenas 

dois vieram da Renamo.
Números apresentados pela Renamo que estão no centro de debate no centro de conferências Joaquim 

Chissano no ponto referente a questões militares 
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O 
líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, disse na Go-

rongosa que ele e o pre-

sidente da República, Ar-

mando Guebuza, são por enquanto 

os líderes que poderão pôr fim à 

tensão política que se vive no país. 

Falando momentos após se recen-

sear nas matas adstritas ao povoado 

de Nhadue, nas faldas da serra da 

Gorongosa, Dhlakama admitiu, no 

penúltimo dia do recenseamento, 

que o actual ambiente político não 

abona à boa imagem de Moçam-

bique, e que para se resolver tais 

problemas não é necessária a in-

tervenção de europeus, nem figuras 

de outras nacionalidades, mas que 

tudo depende de boa-fé entre as 

partes. 
Dhlakama, que desta vez falava de 

forma moderada e sem demonstrar 

nervosismo, referiu que se tudo de-

pendesse de si a tranquilidade seria 

reactivada no dia seguinte. Disse que 

a outra parte (a governamental) deve 

mostrar o interesse. 

“Nós somos líderes e temos capacida-

des de dar esperança aos moçambica-

nos. Apesar destes problemas, somos 

moçambicanos e podemos buscar so-

luções”, disse Dhlakama.

Tais declarações foram feitas em tor-

no das questões levantadas pelos jor-

nalistas se o recenseamento marcava 

o fim da tensão política, ao que res-

pondeu: “recenseamento é uma coisa 

e tensão política é outra”. 

Esclareceu que as negociações feitas 

no âmbito do recenseamento nas oito 

zonas anteriormente impenetráveis 

surtiram efeitos desejáveis porque as 

duas partes demonstraram que po-

diam cumprir com os seus compro-

missos. 

Quanto ao cessar-fogo, Dhlaka-

ma disse: “pode ser até amanhã. Por 

exemplo, sobre o recenseamento, 

porque havia a necessidade, mandei 

parar as hostilidades a partir do sába-

do e, por minha iniciativa, cessámos 

unilateralmente. Cumpri com o meu 

papel. Este pequeno exemplo poderia 

ser replicado para todo o país”. 

Afonso Dhlakama, que na ocasião 

estava sob forte cordão de segurança 

dos seus guerrilheiros, disse que Ar-

mando Guebuza não é seu inimigo, 

mas apenas têm ideologias diferentes.

“Eu sou Dhlakama da direita e Gue-

buza é da esquerda (sic), somos dife-

rentes nas ideologias, nisso tudo tem 

de haver alguma saída para evitar 

conflitos tal como está a acontecer 

noutros países. Quero paz”. 

Exemplo em África 
Ainda na sua explanação mencio-

nou países em conflito por falta de 

entendimentos entre líderes políti-

cos, a exemplo de Guiné-Bissau e de 

Zimbabwe, onde Tsvangirai está em 

decadência. Afonso Dhlakama disse 

que é possível fazer com que Mo-

çambique se torne um exemplo para 

África. “Gostaria que déssemos um 

exemplo em África sobre a maneira 

como ultrapassamos as nossas dife-

renças. Têm que aparecer mais Man-

delas aqui em África, num exemplo 

que vem de Moçambique? Não são 

O SAVANA no recenseamento de Dhlakama

observadores europeus que vão resol-

ver os nossos problemas. Temos que 

pensar profundamente nesta possibi-

lidade. Eu estou aberto e deve haver  

boa-fé da outra parte”.   

Presidenciais 
Questionado se vai concorrer  às pre-

sidenciais, Afonso Dhlakama respon-

deu que tudo depende do seu partido 

porque é “soberano”. Na tarde desta 

quarta-feira, a Renamo submeteu a 

sua candidatura partidária na Co-

missão Nacional de Eleições (CNE). 

Fica apenas a faltar a candidatura às 

presidenciais.

Dhlakama referiu igualmente que 

vai acontecer nos próximos dias uma 

conferência nacional para escolher a 

figura que vai concorrer pela Rena-

mo. “Neste encontro vai ser legitima-

da a figura a candidatar para as pre-

sidenciais. Até porque os membros 

podem querer escolher sangue novo”.

Dhlakama informou aos moçambi-

canos que cessaram os ataques. Este 

posicionamento, segundo explicou, 

visa aferir se da parte governamental 

haverá um sinal de cessar as hostili-

dades ou não. “Se houver problemas 

os moçambicanos serão informados e 

voltaremos à carga. Eu vou continuar 

na minha base”. 

Caminhada estoica para 
encontrar Dhlakama
O caminho trilhado para testemu-

nhar a emissão do cartão de eleitor 

número 07049101001/07049101 

atribuído ao líder da Renamo foi 

marcado por muito suspense e batota 

à mistura. 

Previa-se que quinta-feira, o penúlti-

mo dia do censo, o grupo constituído 

por jornalistas, brigadistas e elemen-

tos de brigada central dos órgãos elei-

torais partisse às oito horas da manhã 

por forma a permitir que as 16 mil 

pessoas esperançosas de se recense-

ar em oito povoados o fizessem sem 

demora. 

Chegada a hora marcada por ambas 

partes, designadamente órgãos elei-

Somos líderes e temos capacidade de elevar Moçambique
-recado para Guebuza do líder da Renamo

torais e a Renamo, encontravam um 

embaraço. Ninguém se predispôs a 

explicar aos jornalistas o que se estava 

a passar. Só o semblante dos vários 

intervenientes é que demonstrava 

preocupação. 

Foram horas a fio de negociações en-

tre dirigentes das Forças de Defesa 
e Segurança e dos órgãos eleitorais. 
Todos estavam mudos e ninguém 
ousava falar com os jornalistas. 
Porque um chifre não pode ser guar-
dado por muito tempo e o mesmo 
fura o que o envolve, fontes da Re-
namo asseveraram ao SAVANA que 
o líder Afonso Dhlakama teria-se-ia 
apercebido de que havia infiltrados 
nas brigadas e “mandou parar com 
a brincadeira”. Ao que tudo indica, 
mesmo do seu esconderijo, Dhlaka-
ma tinha o controlo sobre toda a 
operação que estava a ser imprimida 
dentro das forças de segurança com 
todos os pormenores. A ideia das for-
ças governamentais era “infiltrar” ele-
mentos dos GOE (Grupos de opera-
ções especiais da polícia treinados na 
Índia) na coluna de recenseamento, 
vestidos a civil. Na noite de véspera, 
elementos das “informações da Re-
namo”, posicionados na vila da Go-
rongosa, garantiam que a coluna não 
sairia enquanto não fossem afastados 
os GOE.
Na semana anterior não foi possível o 
recenseamento devido a bombardea-
mentos intensos das forças governa-
mentais e subsequentes escaramuças 
com grupos irregulares da Renamo, 
deitando por terra um primeiro en-
tendimento de as brigadas avançarem 
para o interior da Gorongosa sem es-
colta policial. Para tal, ao que o SA-
VANA apurou, foram manuscritos 
três “cartas de compromisso” sob égi-
de da ministra da Administração Es-
tatal, Carmelita Namashulua. Quan-
do a solução de compromisso foi 
abortada (levando ao prolongamento 

do recenseamento), fontes governa-

mentais fizeram chegar aos media 

por si controlados apenas o manus-

crito assinado por Brás Meque, o 

vice-presidente da CNE (Comissão 

Nacional de Eleições) apontado pela 

Renamo e feito “bode expiatório” do 

fracasso da primeira tentativa de re-

censeamento.

Na “segunda iniciativa” só por volta 

das 14 horas é que se começou a par-

tir para diferentes pontos da região 

da serra da Gorongosa. O ponto de 

eleição era Vunduzi, onde se esperava 

que o líder da Renamo fosse recen-

seado. 

Jornalistas, brigadistas,  elementos da 

“Polícia de Protecção” (vulgo “cin-

zentinhos”) e membros seniores dos 

órgãos eleitorais centrais faziam-se 

transportar em seis viaturas. Chega-

dos a Vunduzi, Afonso Dhlakama 

não estava. Talvez tivesse informa-

ção de que seria emboscado, porque 

na silenciosa zona e agora inabitada, 

despontavam alguns homens com 

suas espingardas. Eram Forças de 

Defesa e Segurança governamen-

tais. Mais uma vez as “informações 

da Renamo” goraram a tentativa do 

exército “enquadrar” o recenseamento 

de Dhlakama. A visão conspirativa da 

Renamo para influenciar os jornalis-

tas sugeria mesmo um atentado.

Tendo permanecido uns 20 minutos 

no local aguardando pelo sinal de 

Dhlakama, o comando dos órgãos 

eleitorais decidiu mandar avançar a 

coluna. 

Dez quilómetros depois de Vundu-

zi, eis que o carro de jornalistas, que 

se encontrava na frente, é solicitado 

a parar por indivíduos que surgiram 

inesperadamente do mato. Eram ho-

mens vestidos a rigor, com um certo 

aprumo e usando o fardamento das 

FADM. Francisco Raiva, jornalista 

da STV que seguia ao volante e já um 

veterano nas andanças pela Goron-

gosa, imobiliza a viatura e responde 

a algumas questões que lhe foram co-

locadas, tais como “quem são vocês e 

onde vão?” 

Outras viaturas que vinham atrás 

também foram imobilizadas. Afinal 

os homens das FADM que ordena-

ram que as viaturas parassem eram 

os “comandos” de Afonso Dhlakama. 

Todos ficaram a saber disso porque 

momentos depois os homens da 

farda verde e boinas pretas, que é o 

fardamento oficial da Renamo, cerca-

ram as viaturas. 

Desceram jornalistas, brigadistas, ho-

mens da Renamo ao nível de Sofala 

e dirigentes dos órgãos eleitorais. Fo-

ram cumpridos os primeiros rituais 

da revista forçada. 

No processo das revistas, os homens 

não escapam ser apalpados os testí-

culos, com a justificação de que por 

ser um lugar onde repousa “algum 

material pesado”, poderia ser usado 

para esconder uma arma. 

Abraços entre polícias e 

Quando a comitiva foi cercada, os 

doze homens da “lei e ordem” desta-

cados para acompanhar os brigadistas 

mudaram de humor. O semblante era 

de preocupação. Os homens da Re-

namo foram os primeiros a acalmar 

os seus visitantes. Houve uma voz 

de comando que disse: “fiquem com 

vossas armas pois tudo vai correr 

bem. Fiquem à vontade”. 

Porque encurralados, dentro das via-

turas ligeiras, os homens da Polícia da 

República de Moçambique entreo-

lhavam-se com cara de preocupação. 

De repente, um dos elementos da 

Renamo pediu para que descessem 

das viaturas “para poderem esticar os 

pés”. Ordens prontamente obedeci-

das, logo seguidas de abraços, trocas 

de fotografias de grupo e muitos ri-
sos descontraídos no meio da selva. 
Num dos carros, “civis armados” tam-
bém receberam ordens para deixarem 
os “equipamentos” bélicos dentro da 
viatura. 
Os polícias permaneceram no local 
onde as viaturas foram interceptadas 
e os jornalistas, brigadistas, dirigentes 
eleitorais e da Renamo, dirigiram-
-se para “parte incerta” ao encontro 
de Afonso Dhlakama. A Renamo 
aquiesceu à presença de polícia, mas 
na “hora h”, trocou a volta ao governo 
e bloqueou as forças de lei e ordem 
no acesso ao líder, afiançando que, 
entre os “cinzentinhos” havia vários 
elementos dos GOE. 
Quinhentos metros depois da es-
trada, a comitiva de civis encontrou 
um outro grupo da Renamo que 
não estava a par da confraternização 
que houvera na estrada. Aí iniciou-
-se mais outra revista, desta vez mais 
pormenorizada. Tinha que se descal-
çar, tirar tudo o que estava na carteira 
e nos bolsos. Tinha que se transpor 
uma barreira com as mãos no ar. Tal 
ritual não escolheu sequer uma pes-
soa, inclusive o delegado político da 
Renamo em Sofala, Albano Bulaun-
de e Manuel Lole, membro sénior 
daquele partido. 
A marcha continuou entre subidas 
e descidas. Os visitantes corriam, os 
guerrilheiros andavam.  Foi preciso 
marchar  um quilómetro e meio para 
encontrar Dhlakama. 
O grupo permaneceu numa pequena 
clareira e teve que aguardar uns cinco 
minutos, para ver descer o líder da 
Renamo de um plano mais elevado, 
sorrindo e dizendo: “ meus filhos jor-
nalistas, todos sejam bem-vindos”. 
De passos cadenciados e seguido da 
sua segurança composta por mulhe-
res fardadas, Dhlakama avançou com 
questionamentos: “Quem sou eu 
para vocês deixarem vossos afazeres 
em Maputo, outros na Beira, muito 
obrigado por virem”. Dhlakama não 
usava a sua preferida camisa xadrez. 
Vestia casaco azul-escuro sobre uma 
camisa branca, calça cinzenta e sapa-
to preto. Como se fosse a um evento 
na capital.
Dhlakama recenseou-se depois, 
não sem mais um contratempo das 
máquinas do Sr. Naife, o director 
do STAE. Uma vez que a primeira 
máquina não funcionou, teve que se 
mandar vir a outra que tinha ficado 
com outras brigadas a cerca de um 
quilómetro e meio. Eram 15 horas e 
35 minutos quando lhe foi entregue 
o seu cartão de eleitor, depois de se 
identificar mediante a apresenta-
ção de um passaporte diplomático 
moçambicano. “Já tenho o cartão 
que deu que falar”, disse Dhlaka-
ma. Depois de se recensear, fez uma 
declaração à imprensa e regressou à 
proveniência por entre árvores nati-
vas frondosas e vegetação luxuriante, 
própria do final da época das chuvas. 
A comitiva já sem o stress inicial re-
gressou à vila da Gorongosa (ex-vila 
Paiva) e outra avançou para Casa Ba-
nana, onde Dhlakama, a cumprirem-

-se os formalismos, irá votar no pró-

ximo dia 15 de Outubro. 

Afonso Dhlakama exibindo o cartão de eleitor
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Por Ricardo Mudaukane

Fernando GonçalvesTomás Vieira Mário

Moçambique perdeu, 

nos últimos oito anos, 

cerca de USD1,7 bi-

lião em receitas fiscais, 

devido à facturação fraudulenta 

de transacções comerciais com o 

exterior, refere a Global Financial 

Integrity, uma ONG internacional 

vocacionada à promoção da trans-

parência nos fluxos financeiros in-

ternacionais.

A dimensão financeira de danos 

infligidos à economia moçambi-

cana pela fraude fiscal nos fluxos 

comerciais com o exterior é visada 

no estudo “Escondendo a Olhos 

Vistos”, na interpretação livre de 

“Hiding in Plan Sight”, que co-

bre igualmente a Tanzânia, Gana, 

Quénia e Uganda.

No total, indica a pesquisa, os cinco 

países analisados perderam mais de 

14,4 biliões de dólares, só na última 

década.

“É profundamente desconcertante 

que fluxos financeiros ilícitos reti-

rem tal somatório astronómico nas 

economias do Gana, Quénia, Mo-

çambique, Tanzânia e Uganda”, diz 

Mogens Jensen, ministro dinamar-

quês para o Comércio e Coopera-

ção para o Desenvolvimento, cujo 

país financiou o estudo.

Sobre Moçambique, a avaliação 

refere que, de 2002 a 2010, as po-

tenciais perdas totais em receitas 

fiscais, devido à facturação frau-

dulenta, totalizaram 1,68 bilião de 

dólares, o equivalente a 10,4 por 

cento das receitas do Estado arre-

cadadas nesse período.

Em termos médios, os danos fiscais 

para Moçambique ascendem a 187 

milhões de dólares por ano.

De acordo com o Global Financial 

Integrity, 2,33 biliões de dólares sa-

íram ilegalmente do país devido à 

facturação fraudulenta e 2,99 bili-

ões de dólares fizeram o movimen-

to inverso, em cerca de uma década.

Por outro lado, 5,27 biliões de dó-

lares em capital ilícito entraram ou 

saíram de Moçambique, entre 2008 

e 2010, como resultado de factura-

ção fraudulenta.

Ainda segundo o estudo “Escon-

dendo a Olhos Vistos”, as expor-

tações a coberto de subfacturação 

ascenderam a 1,26 bilião de dólares 

e as importações atingiram 2,2 bi-

liões de dólares, sendo esta a forma 

mais usada no contrabando de ca-

pital.

Áreas vitais penalizadas
Para o presidente do GFI, Ray-

mond Baker, um especialista em 

crimes financeiros, a facturação 

fraudulenta está a obstaculizar o 

crescimento económico dos países 

analisados na pesquisa e a dizimar 

as receitas do Estado.

“As consequências são simples-

mente devastadoras. O capital 

drenado dos recursos resultantes 

da facturação fraudulenta no co-

mércio é uma sangria para os negó-

cios”, refere Baker.

Por outro lado, diz o presidente da 

GFI, o potencial de receitas per-

dido priva os países de recursos 

necessários para investimentos em 

áreas vitais como a saúde e infra-

-estruturas.

Para estancar o flagelo, a organiza-

ção defende que os serviços adu-

aneiros devem ser mais actuantes, 

aproveitando os mecanismos de 

facturação electrónica para seguir 

pistas de operações ilícitas.

Uma maior transparência é a chave 

para desenhar novas políticas ou 

melhorar as que já existem como 

forma de combater a transferência 

ilícita de capitais. Os governos têm 

de ter capacidade para onde, como 

e a que custo as transacções de flu-

xos se movimentam nos seus países 

e responsabilizar qualquer tipo de 

abuso neste tipo de movimentos. 

“Não está claro se os governos es-

tão a aproveitar a oportunidade 

fornecida pelo sistema electrónico 

para combater a facturação fraudu-

lenta”, refere o estudo.
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Com requintes de barbarida-

de que bastem, o assassina-

to de Dinis Silica, o juiz de 

instrução criminal do Tri-

bunal Judicial da Cidade de Maputo 

(TJCM), na passada quarta-feira, a 

escassos metros da 6a esquadra da 

capital, foi a todos os títulos mais 

uma acção – até agora impune – do 

comando invisível do crime organi-

zado. De acordo com várias fontes 

cruzadas, aquele dia, foi dos mais 

difíceis nas relações entre a Procu-

radoria Geral da República (ao nível 

da cidade de Maputo), e a Polícia da 

República de Moçambique (PRM) 

que disputavam a guarda dos per-

tences do finado, desde o valor su-

postamente encontrado na viatura, 

telemóvel e documentos. A PGR 

da cidade acabou sendo a “guardiã” 

dos pertences daquele, facto descrito 

de bizarro nos meios forenses. Nes-

te trabalho, trazemos um pouco dos 

casos, que em vida o juiz Dinis Silica 

tratou, todos eles ligados aos raptos.

O fenómeno dos raptos que tem 

abalado as principais cidades capi-

tais do País (Maputo, Beira e Nam-

pula) tem o seu início em meados de 

2011. Em profusão, este crime com 

contornos milionários no processo 

de resgate não tem encontrado, por 

parte das autoridades competentes, 

respostas convincentes que deixem 

descansados os moçambicanos e os 

estrangeiros residentes no país. É 

forte a percepção de que os mesmos 

só acontecem sob forte complacên-

cia de sectores corruptos estabeleci-

dos na corporação policial. Para lidar 

com os mesmos, as várias forças dos 

sectores de defesa e segurança foram 

accionadas para colocarem cobro aos 

sequestros, tendo como aparentes 

resultados, as detenções de alguns 

envolvidos que foram parar na barra 

da justiça. O Presidente da Repúbli-

ca chegou a receber nacionais pre-

ocupados com o fenómeno. O líder 

da comunidade ismaelita, do Aga 

Khan, também falou com Arman-

do Guebuza sobre os raptos, que 

tinham atingido aquele grupo social.

E vieram as primeiras detenções e os 

respectivos julgamentos. O recluso 

Nini Satar, a cumprir pena de prisão 

maior na cadeia de Máxima Segu-

rança, reclamou parte dos ‘louros’ da 

polícia de Jorge Khalau num extenso 

dossier que fez chegar ao Procurador 

Geral da República, Augusto Pauli-

no, curiosamente o juiz que o julgou 

no “Caso Carlos Cardoso”!

Detenções sob chancela 
de Dinis Silica...  
A primeira detenção preventiva sob 

assinatura do finado Juiz ocorreu 

em 14 de Julho de 2012, quando 

se determinou um grupo de ele-

mentos executores de sequestros. 

Foram detidos Bendene Arnaldo 

Chissano “Angolano”, 41, natural 

de Luanda-Angola, Dominique 

Simão Mendes Queias, 38, natural 

de Maputo (entretanto absolvido), 

Hélder Afonso Naene, 35, natural 

de Maputo, Ilídio Rafael Manicua, 

31, natural de Maputo; João Horá-

cio da Conceição, Arsénio António 

Joaquim Chitsotso, Albino Daniel 

Primeiro, Joaquim Gabriel Chit-

sotso, Xadreque dos Anjos Guerra 

e Sérgio Madalane. Em Agosto do 

mesmo ano, teve lugar a segunda 

detenção de indivíduos suspeitos de 

fornecimento da logística dos raptos 

e também a apreensão de viaturas e 

cheques. Com efeito, foram detidos 

Rachida Abdul Satar (irmã de Nini 

Satar), Danish Abdul Satar (sobri-

nho de Nini Satar), Sérgio Chaúque 

e Fernando Uamusse por alegado 

envolvimento nos sequestros. Refi-

ra-se que na mesma ocasião foram 

apreendidas (24) viaturas diversas 

que supostamente eram usadas nas 

acções dos raptores. Contudo, em 

Outubro de 2012, Dinis Silica chan-

celou a devolução das viaturas da 

empresa REMIX e a libertação de 

Rachida e Danish Satar; por falta de 

provas concludentes do uso das mes-

mas nas referidas acções. A REMIX 

era uma sociedade participada pela 

família Satar. Danish Satar, filho de 

Asslam Satar, acabou por abandonar 

o país, quando parte das hostes da 

polícia era pela sua manutenção nos 
calabouços.

Bakir Ayoob, o genro de 
MBS...
Silica, de acordo com as fontes e 

documentos nos dados a ver, orde-

nou a detenção de Bakir Mohamed 

Ayoob, ocorrida no dia 21 de Setem-

bro de 2012. A detenção do genro 

de Mohamed Bashir Suleimane, o 

patriarca do poderoso grupo MBS, 

não foi fácil. A polícia teve sérias di-

ficuldades para fazer valer a ordem 

assinada pelo juiz e, só ao final de 

várias horas de negociação entre as 

autoridades e os advogados de Bakir, 

a mesma foi cumprida. Formalmen-

te, Bakir era acusado de ser o man-

dante da onda de raptos na capital. 

Mas por despacho da juíza de ins-

trução ao nível do Tribunal Judicial 

da Machava, Amélia Mateus Khida, 

de 2 de Setembro de 2012, Bakir foi 

restituído à liberdade sob termo de 

identidade e residência. Mohamed 

Bashir Suleimane (MBS) é o único 

empresário moçambicano na lista 

negra do governo americano por 

supostas ligações ao narcotráfico de 

grande escala na África Austral.

Bernardo Timana: preso, 
solto e baleado...    
A saga do juiz atingiu um outro 

nome sonante nos meados do crime, 

ao mandar deter – após evidências 

da investigação criminal –  Bernardo 

Dinis Silica (1963-2014)

Por Luís Nhachote*

Dinis Silica
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Excelentíssimo
Senhor Editor do Jornal SAVANA

No uso do direito de resposta que me assiste nos termos do disposto 
no artigo 33 da Lei 18/91, de 10 de Agosto, solicito a publicação do 
texto que se segue:
Na edição No.1061, de 9 de Maio corrente, o Jornal “SAVANA” 

insere na página 5, um artigo, no qual o autor cita-me como tendo dito que 
muitos dos novos membros da instituição que eu dirijo, indicados pelos par-
tidos políticos, não têm qualificações para trabalhar na instituição, por isso 
está a ser difícil enquadrá-los. Que muitos não têm ideia do processo, até do 
uso da informática.
Estas afirmações além de inverídicas e tendenciosas atentam o bom nome, 
respeito e consideração devidos ao signatário e podem confundir a opinião 
pública. Em face disso, sinto-me no dever de esclarecer aos leitores desse 
jornal e, em geral, a opinião pública o seguinte:
Fui convidado ao seminário sobre a Legislação Eleitoral sob a égide do 
MISA- Moçambique realizado de 6 a 7 de Maio corrente, na Cidade de 
Maputo. No referido encontro abordei sobre a legislação eleitoral e os De-
safios da Gestão Eleitoral na perspectiva do Secretariado Técnico de Admi-
nistração Eleitoral.
Quanto à integração dos técnicos dos partidos políticos coloquei como desa-
fio o facto de o pessoal seleccionado para o STAE responder às qualificações, 
ou pelo menos, ter perfil para desenvolver as actividades técnicos-adminis-
trativas dos recenseamentos e processos eleitorais. Todavia, nota-se que nem 
sempre as organizações políticas conseguem apresentar pessoal com o nível 
técnico razoável para realizar tais acções, o que de alguma forma coloca o 
STAE num desafio.
No mais, distancio-me das afirmações inverídicas e ofensivas aos técnicos 
integrados no STAE publicadas no artigo pelo facto de não ter proferido 
acerca de acomodação de incompetentes e outros factos conexos imputando 
deste modo as tais afirmações que o autor se habilitou a escrever.

Maputo, 14 de Maio de 2014
Felisberto Herinque Naife

Timana. Volvidos 15 dias, Timana 

foi solto por despacho do juiz de 

instrução Dinis Francisco Nhavot-

so Silica mediante o pagamento de 

uma caução no valor de 30 mil me-

ticais. Bernardo Timana foi regado 

de balas no início deste ano na zona 

de Romão, num crime até agora não 

esclarecido pela polícia.

Outras detenções com a 
marca de Silica...
Aos 21 dias do mês de Novembro 

de 2012, Dinis Silica mandou para 

os calabouços José Mises Gujamo 

(faleceu a caminho do Hospital 

uma vez alvejado durante a operação 

policial); Óscar Leonardo Lombe; 

Ismael António Novela e Maposse 

Carlos Mugabe, todos eles indicia-

dos no rapto do director financeiro 

do hotel AFRIN. Silica também 

mandou para a prisão, no dia 21 de 

Dezembro 2012, um indivíduo de 

nome Luís Carlos. A 4 de Janeiro 

de 2013, em momentos diferentes, 

Dinis Silica mandou recolher aos 

calabouços Nasser Abdul que alega-

va trabalhar com Nini Satar, mas que 

na ocasião operava com Bernardo 

Timana porque supostamente pa-

gava melhor. Foram recuperados em 

sua posse 58 mil dólares americanos, 

duas pistolas de 9 mm e uma viatura. 

Também foram detidos no mesmo 

dia Romano Abdul Remane Dando 

e Luís Manuel. 

Detenção de Manish
A oitava e última detenção ocorreu 

num sábado, 12 de Abril. O detido 

foi o empresário Moniz Carsane, 

mais conhecido nos meandros só-

cio-familiares por Manish Cantilal, 

indiciado de ser o mandante de qua-

tro sequestros na capital do país. No 

dia em que Silica foi morto, segun-

do fontes ouvidas neste trabalho, o 

juiz deveria decidir sobre o destino 

do empresário ora nos calabouços da 

cadeia central, depois de uma passa-

gem pelas celas da esquadra do Por-

to de Pesca. 

*Jornalista freelancer e membro-

-fundador do Ikweli – Centro de 

Jornalismo Investigativo.

O 
assassinato bárbaro do juiz de instrução do Tribunal Judi-

cial da Cidade de Maputo, Dinis Silica, na quinta-feira da 

semana passada (8 de Maio) levantou uma série de questões 

na imprensa. Certa imprensa revelou que Silica investigava o 

fenómeno dos raptos que assola o país. Com efeito, procurámos saber o 

que, de facto, faz um juiz de instrução e concluímos que não faz parte 

das competências de um juiz investigar.

Efectivamente, o juiz de instrução criminal toma conhecimento 

das detenções para a respectiva legalização. Ou seja, analisa os con-

tornos da prisão para posterior pronunciamento (manutenção ou 

soltura mediante termo de identidade e residência, caução, etc) 

dos indiciados do cometimento de crime passível de acção penal.   

Até que o processo chegue à instrução contraditória, ele está nas mãos 

do juiz de instrução criminal. Portanto, vários desenvolvimentos têm 

lugar nessa fase - uma série de requerimentos por parte dos detidos 

visando a sua soltura. Refira-se que durante o período da instrução 

preparatória o juiz da instrução tem poderes para realizar as diligências 

que achar necessárias para a sua decisão.

De acordo com a definição avançada pela juíza Vitalina do Carmo Pa-

padakis - num trabalho cujo título é “Instrução preparatória: Noção, 

direcção, finalidade, características, auxiliares, modos, prazos e pode-

res dos advogados -   “Instrução é uma actividade de averiguação da 

competência do Ministério Público, em que se procura, de forma mi-

nuciosa e profunda, ‘reunir elementos de indiciação necessários para 

fundamentar a acusação”. Ou seja, “a instrução do processo penal tem 

por fim verificar a existência de infracções, determinar os seus agen-

tes e averiguar a sua responsabilidade”. De acordo com o documento 

em causa, nesta fase, devem-se efectuar “não só as diligências con-

ducentes a provar a culpabilidade dos arguidos, mas também aquelas 

que possam concorrer para demonstrar a sua inocência e irresponsa-

bilidade”. Com efeito, “a sua finalidade é pois, como sucede em rela-

ção às fases ulteriores do processo, a descoberta da verdade material.   

Com efeito, na qualidade de juiz de instrução, Silica tinha, certamente, 

na sua posse, casos que envolviam raptores.

O que faz um juiz de instrução? 

-Reacção do Director Geral do STAE
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A 
delegação da Universidade Pedagógica (UP) em Gaza 

comemora, este sábado, o nono aniversário da sua insta-

lação naquela província, com a realização de uma série de 

actividades designadas como “Dia das Portas Abertas”. 

As actividades comemorativas tiveram início no dia 12, devendo 

terminar amanhã, dia 17. Elas incluem exposições temáticas sobre 

Física, Educação Visual e Ensino Básico, para além de palestras e 

um seminário sobre línguas Bantu. 

Outras actividades incluem um workshop dedicado ao empreende-

dorismo e a  apresentação de um relatório de pesquisa científica.

O ponto máximo desta semana comemorativa será amanhã, com o 

lançamento da Copa UP para a zona sul, uma actividade desportiva 

envolvendo os estudantes daquela instituição de ensino superior. 

A Copa terá início em Dezembro, e conta com o apadrinhamento 

do futebolista moçambicano mais conhecido por Tico-Tico.

Em declarações ao SAVANA, a Directora da UP em Gaza, Zulmi-

ra Francisco, disse que a escolha de Tico-Tico também se deve ao 

seu exemplo de ter aliado a formação académica com a actividade 

desportiva, nesta última onde chegou a ser capitão da Selecção Na-

cional de Futebol. 

Nesta questão, a Directora lançou um apelo à comunidade empre-

sarial e outros interessados para que prestem o apoio que estiver ao 

seu alcance para o sucesso da iniciativa. 

“Estamos de portas abertas, como forma de comemorar o aniver-

sário da instalação da UP aqui em Gaza”, disse Zulmira Francisco, 

sublinhando que o maior desafio para a instituição neste momen-

to, “ultrapassados alguns, é o de promover uma pesquisa orientada 

para resultados que possam trazer benefícios práticos para a comu-

nidade”. 

O 
presidente da Frelimo, 

Armando Guebuza, afir-

mou esta terça-feira, na 

Matola, que o seu partido 

é que é o “pai” da democracia no 

país e é o único que cultiva “boas 

práticas democráticas”. Para ele, a 

democracia não é algo que o seu 

partido inscreve em notas de roda-

pé das suas práticas quotidianas e 

nem a assume ao jeito de encena-

ção política ensaiada para terceiros; 

pelo contrário, assenta na sua ma-

triz cultural, facto que justifica a 

coesão partidária da Frelimo. Gue-

buza traçou este perfil no encerra-

mento da reunião extraordinária 

do Comité Central do partido no 

poder deste 1975, esta terça-feira 

na Matola. A reunião serviu para 

o partido aprovar o seu manifesto 

eleitoral.

Segundo Armando Guebuza, a de-

mocracia é uma prática que caracte-

riza a Frelimo desde a sua fundação 

em 1962, e nunca foi abandona-

da. Como exemplo, indicou que o 

partido realiza eleições internas de 

forma regular e promove espaço de 

debates abertos, frontais e francos 

onde tudo termina em consensos.

Uma das acções claras do espírito 

democrático, de acordo com Gue-

buza, foi a eleição do candidato da 

Frelimo às eleições presidenciais de 

Outubro, Filipe Nyusi, acto que, 

nas suas palavras, tornou o partido 

mais coeso ainda.

“Os que vaticinavam o fim ou cisão 

da nossa gloriosa Frelimo, porque 

não nos conhecem nas nossas pro-

fundezas, ficaram surpreendidos 

com a imagem que todos projectá-

mos, no fim dos nossos acesos de-

bates, uma imagem de uma Frelimo 

coesa e à volta do seu candidato, Fi-

lipe Nyusi”, disse Guebuza. “Só um 

partido com princípios e práticas 

democráticas do quilate dos que 

nos caracterizam coloca-se volun-

tariamente à frente da lupa crítica 

do nosso povo, de forma regular e 

sistemática” frisou.  

Frelimo aprova manifesto 
A primeira sessão extraordinária do 

CC da Frelimo, que terminou esta 

terça-feira, aprovou um manifesto 

eleitoral que assenta basicamente 

em seis princípios: 

A consolidação da unidade nacio-

nal, do estado de direito democráti-
co, unitário e de justiça social;
Reforço da capacidade do Estado 
de continuar a responder com efi-
cácia aos anseios do povo;
Promoção do desenvolvimento 
económico e social sustentável e 
criação da riqueza e combate à po-
breza;
Consolidação da cultura de paz e 
da democracia no país, na região e 
no mundo e;
Reafirmação da posição de Mo-
çambique no contexto regional, 
continental e no mundo;
O CC também aprovou as direc-
tivas sobre a eleição de candidatos 
a deputados da Assembleia da Re-
pública (AR) e sobre a eleição de 
candidatos a membros das Assem-
bleias provinciais, nesta matéria. E 
acordou que o princípio de reno-
vação e continuidade deverá pre-

valecer na eleição dos deputados. 

Assim, nas eleições internas, 60% 

de quota serão para continuidade 

enquanto 40% serão para renova-

ção. Por outro lado, os deputados da 

Por Argunaldo Nhampossa

AR e os membros das Assembleias 

Provinciais passarão a ser eleitos 

pelas conferências provinciais e não 

pelos comités provinciais tal como 

acontecia no passado. O porta-voz 

do Partido, Damião José, apon-

ta que este modelo vai permitir a 

participação de mais membros no 

processo eleitoral. 
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Andrea Carollo, o CEO da 

Orlean Invest, o parceiro 

estratégico nigeriano na 

subconcessionária que 

irá construir, operar e gerir a Base 

Logística de Pemba, garante que a 

sua companhia tem músculo técnico 

e financeiro para levar o projecto 

a um bom porto e quer replicar o 

mesmo modelo em Moçambique, 

mas o conceito pode chocar com o 

velho debate sobre a necessidade de 

suspensão dos benefícios fiscais aos 

mega-projetos. O conceito de zona 

franca desenvolvido na Nigéria e 

que Orlean Invest pretende repli-

car em Pemba é um autêntico par-

aíso fiscal, com benefícios altamente 

generosos. Mas a Sociedade Portos 

de Cabo Delgado (PCD), dona do 

projecto, tem um discurso tranquili-

zador e diz que “tudo será feito res-

peitando a legislação moçambicana”

Há um mês, a PCD (ENH + CFM), 

concessionária dos Terminais Por-

tuários e Logísticos de Pemba e 

Palma, anunciou a subconcessão 

do projecto a ENH Integrated Lo-

gistics Services (ENHILS), um 

consórcio formado pela nigeriana 

Orlean Invest (49%) e ENHLogis-

tics (51%), uma subsidiária da estatal 

Empresa Nacional de Hidrocarbon-

etos (ENH). 

A indicação da ENHILS suscitou 

um coro de protestos e indignação 

por parte de alguns sectores políti-

cos-económicos da nomenklatura 

ligados ao ramo da indústria de 

petróleo e gás pelo facto de enten-

derem que a PCD comportou-se 

como um juiz em causa própria.

Basicamente, o debate não se cen-

trava na capacidade dos nigerianos 

em construir e gerir uma base logís-

tica, mas na forma pouco clara como 

foi sub-concessionado o milionário 

projecto, concebido para responder 

às necessidades logísticas do desen-

volvimento da indústria de hidro-

carbonetos na Bacia do Rovuma.

Entre os que submeteram propostas 

para entrarem na Base Logística de 

Pemba destacam-se, para além na 

própria ENHL, o Consórcio Nor-

sea, em parceria com a Associação 

Cabo Delgado em Movimento, a 

API Investimentos, a GASOIL, a 

COGS Maersk e a BlueGreen. 

A PCD justificou a adjudicação di-

recta com o argumento de que era 

a única via para permitir o arranque 

dos trabalhos preparatórios de con-

strução de forma a cumprir-se com 

as metas exigidas pelos operadores 

para a utilização da infra-estrutura. 

Prevê-se que a primeira exportação 

de gás natural tenha lugar em 2018. 

A Orlean Invest é maioritariamente 

controlada pelo empresário italiano 

Gabriele Volpi (71 anos de idade) e 

tem como sócio de referência Atiku 

Abubakar, vice-presidente da Nigé-

ria entre 1999-2007, no Governo 

de Olusegun Obasanjo. Recorde-

se que um relatório produzido pela 

Subcomissão Permanente de Inves-

tigações, subordinada à Comissão 

de Segurança Interna e Assuntos 

Governamentais do Senado norte-

americano, é referenciada a Orlean 

Invest, como tendo sido utilizada 

por Abubakar para exportação ilegal 

de dinheiro de corrupção de offshore 

da Nigéria. Abordados pelo SA-

VANA na Nigéria, alguns gestores 

da Orlean minimizaram o relatório, 

sobretudo, pelo facto de terem na 

sua vasta carteira de clientes, empre-

detida em partes iguais (50%) pela 

ENH e os CFM.

“Estamos preparados para 
avançar” 
Depois da polémica gerada em Ma-

puto com o anúncio da adjudicação 

directa do projecto da base logística 

de Pemba a ENHILS, gestores da 

Orlean Invest abriram as portas da 

sede na Nigéria (Estado de Riv-

ers), a jornalistas moçambicanos, 

mostrando que têm capacidades téc-

nicas e financeiras para encabeçarem 

a operação Pemba. Proporcionaram 

uma visita guiada e pormenorizada 

aos terminais sob sua gestão e am-

biciosos projectos imobiliários em 

Vitória Island, em Lagos.

Estabelecida na Nigéria há 30 anos, 

a Orlean Invest está a gerir o gi-

gantesco porto de Onne, no Sudeste 

do país, considerado por Andrea 

Carollo, o CEO da companhia, 

como o maior da zona franca dedi-

cado ao petróleo e gás no mundo. 

Propriedade da Autoridade Por-

tuária da Nigéria, o Porto de Onne 

(Federal Lighter Terminal e Fed-

eral Acean Terminal), e os portos de 

Warri e Calabar foram concessiona-

dos a Orlean Invest por um período 

de até 50 anos. A área total da zona 

franca explorada pela Orlean Invest 

é de 35 km2. 

O Porto de Onne possui dois termi-

nais, com 5.060 mil metros quadra-

dos de cais, armazéns e escritórios. 

A Federal Lighter Terminal é maior 

com cerca de 3.933 metros de cais 

e outro em construção com 5. 711 

metros e possui entre 11-12 metros 

de profundidade de canal. Apesar 

de possuir um cais relativamente 

pequeno (1.677m), a Federal Acean 

Terminal tem uma área industrial 

(2.290,894 m2). A Orlean, que se 

orgulha de ter desenvolvido portos 

de classe mundial e instalações de 

apoio logístico, arrenda espaços para 

operadores de petróleo e gás e em-

presas de prestação de serviços. 

Segundo Andrea Carollo, a Orlean 

Invest oferece toda a logística para 

a indústria de hidrocarbonetos a 

pouco mais de 150 clientes, onde 

se destacam a ExxonMobil, Petro-

bras, Oando, Statoil, Eni Total e 

a Chevron. A Total, por exemplo, 

ocupa um espaço de 160 mil m2. 

As infra-estruturas são construídas 

pela Prodeco, uma empresa 100% 

Orlean Invest, respeitando as es-

pecificações exigidas pelos clientes. 

Segundo Carollo, nas quatro insta-

lações portuárias concessionadas à 

Orlean Invest estão empregados 20 

mil postos de trabalho directos e 50 

mil indirectos. Afirma igualmente 

que a companhia tem um volume de 

negócios acima de dois mil milhões 

de dólares norte-americanos/ano. 

Na Nigéria são abertos uma média 

de 200 poços por ano, contra 150 em 

Angola e 20 em Moçambique.  

Carollo lembrou que a firma que 

dirige participou em 1995, con-

juntamente com a petrolífera an-

golana Sonangol, na constituição 

da Sonangol Integrated Logistic 

Services (SONILS), empresa ango-

lana de apoio à logística de petróleo, 

frisando que é o mesmo modelo que 

se pretende replicar em Pemba. A 

SONILS será o parceiro técnico da 

ENHILS em Pemba.

A fase inicial da edificação das in-

fra-estruturas portuárias, na enseada 

“Queremos replicar o nosso modelo em Pemba”
-Andrea Carollo, CEO da Orlean Invest

sas norte-americanas, com destaque 

para a ExxonMobil, que exploram 

petróleo naquele país americano.  

“Se estivéssemos na lista negra dos 

americanos, não teríamos empresas 

americanas a trabalharem connosco. 

Eles são rigorosos nisso”, frisou um 

destacado quadro da Orlean na sede 

na Nigéria.   

Antes de ser nomeado vice-presi-

dente, Abubakar operou no sector 

privado, na indústria de petróleo e 

gás, durante dez anos, onde forjou 

parcerias com Gabriele Volpi, que 

também é dono de um clube de 

futebol e é conhecido no seu país 

de origem (Itália) como “o Abram-

ovich italiano” por comparação com 

o patrão do Chelsea, um clube de 

futebol inglês. 

Volpi entrou no negócio de logís-

tica de petróleo e gás na Nigéria 

nos anos 80. Expandiu depois para 

Angola em parceria com a Sonan-

gol, onde criou a SONILS, seguindo 

o mesmo conceito utilizado na Ni-

géria e agora entra em Moçambique 

pela porta da PCD, uma sociedade 

junto ao actual Aeroporto de Pemba 

e ao longo da linha costeira com vis-

ta para Pemba Metuge, compreende 

a construção de uma base logística 

e das instalações para a produção e 

montagem de equipamento subma-

rino usado na indústria petrolífera. 

A primeira fase da base logística de 

Pemba, que deverá estar operacional 

até ao II trimestre de 2016, terá um 

cais multi-uso de 300m com uma 

profundidade mínima de 12 metros, 

vias de acesso e drenagem, oficinas e 

armazéns, assim como áreas residen-

ciais e comerciais. 

“Este (Nigéria) é um país que está 

a mudar. Vimos que as infra-estru-

turas que estão a ser construídas são 

de reconhecida qualidade e espera-

mos ver este projecto replicado em 

Moçambique”, sublinhou Tavares 

Martinho, um dos administradores 

da ENHILS.

 Questionado sobre o arranque dos 

trabalhos em Pemba, Martinho pre-

cisou que tudo está ainda depend-

ente do fim do estudo de avaliação 

do impacto ambiental, que está a ser 

desenvolvido pelo consórcio WST 

Group/Impacto, Lda.  

“Os estudos geotécnicos e de bati-

metria já foram concluídos. Aguar-

damos a licença ambiental e se tudo 

correr como previsto até princípios 

do próximo ano vamos arrancar”

O CEO da Orlean Invest fez no-

tar que, entre 2006 e 2013, a base 

logística de Onne gerou receitas 

para o governo nigeriano de cerca de 

USD7.7 mil milhões. No exercício 

2014-2020, prevê gerar receitas para 

o Governo avaliadas em USD9.6 

biliões.

Carollo nota que o conceito da 

Orlean Invest de ter zonas francas 

foi vital para o desenvolvimento do 

grupo, tornando-se num canaliza-

dor para atrair investimento directo 

estrangeiro na Nigéria. Carollo 

orgulha-se igualmente pelo facto de 

o governo nigeriano ter aprovado a 

criação de duas novas zonas francas 

de petróleo e gás em Warri e Apapa 

Porto, Lagos, depois de “histórias de 

sucesso” da Onne e Calabar.

 “Queremos replicar o nosso modelo 

de investimento em Moçambique. 

Eu acredito que o projecto vai vingar 

e estamos preparados para avançar”, 

frisou Andrea Carollo. 

O conceito de zonas francas conce-

bidas pela Orlean Invest na Nigé-

ria para atrair investimento directo 

estrangeiro é um autêntico paraíso 

fiscal e ao ser aplicado em Pemba 

poderá ir em contra-mão com as vel-

has pressões da necessidade de sus-

pensão de benefícios fiscais aos me-

ga-projectos. As empresas baseadas 

na Zona Franca têm 100% de isen-

ção de taxas no acto de importação e 

exportação, podem repatriar capital 

e lucros sem custos, não há limites 

para contratar estrangeiros e não pa-

gam o Imposto de Rendimento so-

bre Pessoas Colectivas (IRPC).

Mas a Sociedade Portos de Cabo 

Delgado (PCD), dona do projecto, 

tem um discurso tranquilizador e 

diz que “tudo será feito respeitando 

a legislação moçambicana”.

Por Francisco Carmona (texto e fotos)

Vista aérea da base logística de Onne na Nigéria

Andrea Carollo, CEO da Orlean Invest

Tavares Martinho, administrador da 
ENHILS
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A 
subconcessão da Base Logística de Pemba, 

por adjudicação directa decidida pela em-

presa Portos de Cabo Delgado, dirigida por 

John Kachamila, ao consórcio onde a Orlean 

Invest aparece como o parceiro da ENHLS com ro-

bustez  tecnológica e financeira para dar andamento 

ao projecto, para além dos considerandos de transpar-

ência, levanta outro debate que, eventualmente, não 

interessa aos promotores desta empreitada, mas diz 

respeito a todos os moçambicanos: a questão dos in-

centivos fiscais que o grupo vai exigir para dar corpo 

ao investimento. 

 Se a Orlean argumenta que o seu projecto só tem 

viabilidade no quadro de um paraíso fiscal, então o 

Governo deve desde já dizer “Não” e relançar nego-

ciações na busca de parcerias mais alinhadas com a 

evolução do pensamento nacional sobre os regimes 

fiscais atribuídos ao investimento estrangeiro, no 

geral, e aos mega-projectos, em particular. E, sobr-

etudo, com o desiderato nacional de redução da de-

pendência e de combate à pobreza. O alargamento 

da base tributária em Moçambique não pode ser 

feito à custa do trabalhador moçambicano, ofer-

ecendo-se ao investidor estrangeiro todo um con-

junto de isenções que as nossas empresas não têm.

 O relançamento desse processo deve ser já e público. 

A Base Logística de Pemba é uma infra-estrutura 

de vital importância para o futuro das exportações 

do gás de Rovuma e uma decisão sobre o modelo 

do negócio não deve ser da responsabilidade única 

da Portos de Cabo Delgado, mas do Conselho de 

Ministros.

 O facto de só agora a Orlean ter deixado claro, de-

pois de consumada a subconcessão, de que vai exigir 

um regime fiscal especial é uma oportunidade de 

ouro para o Governo devolver a transparência que 

se exige à concessão de negócios públicos no geral e 

a este negócio em particular. 

E deve também deixar claro à Orlean que Moçam-

bique não é Nigéria nem Angola. Por outro lado, 

não é o facto de o país estar a correr contra o relógio 
no processo de implantação de condições para que 
a Fábrica de Gás Liquefeito de Palma seja uma re-
alidade em 2018 que nos podemos dar ao luxo de 
aceitar um negócio ruinoso para o Estado do ponto 
de vista fiscal.
 Nos últimos tempos, a opinião pública tem vindo 
a lutar para que o Governo remova as facilidades 
fiscais que dá ao IDE ligado à indústria extractiva. 
Com muita relutância, o Governo tem cedido nessa 
luta, aceitando, finalmente, o argumento de que o 
que atrai os mega-projectos a Moçambique não são 
regimes fiscais perniciosos, mas o facto de o país ter 
recursos naturais ainda com grande demanda na 
economia mundial. Por exemplo, o início da trib-
utação de mais-valias sobre ganhos de capital no 
sector (incluindo a elevação da taxa para 32%) foi 
fruto da pressão que a opinião pública fez.

 A revelação da Orlean, no quadro da sua enorme 

operação de marketing, é uma oportunidade para 

o Governo avaliar todas as propostas na mesa. 

Se isso não for feito, vai adensar a nossa suspeita 

(e plasmada em várias avaliações) de que decisões 

importantes sobre negócios do Estado neste sector 

nevrálgico para o futuro do país estão a ser tomadas 

por políticos e tecnocratas que não têm em conta o 

interesse nacional mas os seus pessoais.

Marcelo Mosse

A 
generalidade das avaliações 
que se fazem sobre a eco-
nomia política da indústria 
extractiva em Moçambique 

pinta um quadro negro no que diz 
respeito à transparência: os actores 
políticos entrincheiraram-se no sec-
tor com o fito de capturarem as ren-
das inerentes às várias oportunidades 
de negócios. 
Um relatório recente da Universi-
dade de Oxford (datado de Abril de 
2014) explora esses contornos e lança 
também o alerta de que o país ainda 
não tem fundações políticas, legais e 
institucionais para proteger os inves-
timentos de riscos políticos típicos 
como a expropriação, as nacionali-
zações e as punições fiscais.
Sobre a corrupção, o relatório par-
tilha o entendimento geral segundo 
o qual Moçambique ainda não tem 
anticorpos sólidos que possam deter 
as práticas, apesar do quadro legal 
estar lentamente a ser alterado para 
se equiparar aos de democracias 
consolidadas, onde os pilares de in-
tegridade sustentam todo o edifício 
institucional, de forma equilibrada, 
numa imagem resgatada do antigo 
templo romano.
Amplificando percepções de fun-
cionários de agências de cooperação 
baseadas em Maputo, o relatório diz 
que Moçambique, na melhor das 
hipóteses, vai ser uma “Angola lite”, 
ou seja, as práticas de corrupção, trá-
fico de influências e conflito de inter-
esses vão acontecer, mas de uma for-
ma menos devastadora  como na terra 
dos kambas. Serão ligeiras, para usar 
uma expressão da língua que falamos. 
Porquê “lite”? Porque, lê-se no doc-
umento, “os interesses políticos e 
comerciais estão distribuídos de uma 
forma mais ou menos extensa na so-
ciedade” e porque “aqui tudo corre 
de um modo muito lento”. O docu-
mento destaca também o facto de 
Moçambique ter “algumas fundações 
básicas” em termos de transparência, 
que colocam o país num estágio rela-
tivamente mais avançado que Ango-
la, embora lembra que continuamos a 
ter instituições fracas e um sector de 
justiça inoperante e corrupto.
Nesta comparação com Angola, o 
relatório agarra-se apenas a um indi-
cador, nomeadamente o CPI (Índice 
de Percepção de Corrupção) que a 
Transparência Internacional, baseada 
em Berlim, divulga todos os anos e 
onde o nosso país tem tido melhores 
classificações que Angola. Mas uma 
comparação na base do CPI é profun-
damente enviesada pois a construção 
de rankings com base em percepções 
é uma empreitada susceptível de ruir 
dado que as fontes das percepções são 
sempre imprecisas e inconsistentes.
Seja como for, a ideia da distribuição 
de interesses políticos e comerciais 
em torno da sociedade sugere uma 
partilha, entre as elites, das oportuni-
dades de corrupção e seus proventos 
(por exemplo, o procurement público, 
as parcerias público-privadas e as 
grandes concessões de exploração de 
recursos minerais) e uma permissão 
estatal para que a pequena corrupção 
continue a florir, de certo modo im-
punemente.
Um dos aspectos tidos como posi-
tivos no caso da gestão da indústria 
extractiva é o facto de que, segundo 
o relatório, a corrupção ainda não at-
ingiu os processos de licenciamento 

de concessões na área dos hidrocar-
bonetos. “Quatro sucessivas rondas 
de licenciamento foram altamente 
competitivas e bem geridas. E não 
há alegações de corrupção ligadas a 
qualquer das rondas de licenciamen-
to geridas pelo Instituto Nacional 
de Petróleos e um sistema de licen-
ciamentos competitivo parece estar 
salvaguardado na nova legislação de 
petróleo”, lê-se no documento.
Também se destaca o facto de que, 
enquanto Angola torceu o nariz à 
Iniciativa de Transparência na Indús-
tria Extractiva (ITIE), Moçambique 
aderiu imediatamente ao processo, 
apresentando relatórios onde os pa-
gamentos pelas empresas do sector 
coincidem, em geral, com os valores 
recebidos pelo Governo. O ITIE 
fornece, no entanto, uma perspec-
tiva muito limitada sobre transpar-
ência pois apenas olha para aqueles 
dois aspectos (pagamentos e recebi-
mentos), deixando de lado todo um 
conjunto de práticas potencialmente 
não transparentes em toda a cadeia 
de valor da indústria, mas também 
outros pagamentos como os que têm 
origem nos ganhos de capital decor-
rentes da transacção de direitos de 
concessão e fundos sociais.
Apesar de Moçambique possuir esse 
quadro legal e institucional razoável, 
o relatório não deixa de frisar que a 
corrupção e os conflitos de interesse 
poderão ter efeitos perversos sobre 
alguns projectos, não havendo ainda 
uma certeza sobre se a Lei da Pro-
bidade Pública (que tem em vista 
regular e prevenir os conflitos de in-
teresse) vai moralizar as práticas de 
gestão ao nível do sector tecnocrático 
do Estado, onde gestores que detêm 
informação privilegiada sobre poten-
ciais negócios públicos são os princi-
pais beneficiários desses negócios.
Por outro lado, espera-se que práti-
cas menos transparentes continuem a 
marcar a concessão de alguns negóci-
os na cadeia de fornecimento de bens 
e serviços (incluindo a construção de 
infra-estruturas) à indústria extrac-
tiva. A concessão da Base Logística 
de Pemba e de projectos de infra-es-
truturas como a Central Termo-Elé-
trica de Moatize e a Linha de Férrea 
de Macuze), em forma de parcerias 

público-privada, são exemplos de 
negócios recentes onde os interesses 
comerciais das elites políticas falaram 
mais alto.

Outros riscos que podem 
comprometer 2018
Como se sabe, 2018 é o deadline para 
Moçambique exportar o primeiro 
navio com gás, sob pena de perder o 
barco num mercado de grande con-
corrência mundial. Mas, para que isso 
aconteça, muita coisa tem de ser feita 
sobretudo em termos de infra-estru-
turas. Uma dessas infra-estruturas é 
a Base Logística de Pemba, que foi 

concessionada à ENILS (veja peça 
relevante nesta edição). A concessão 
do negócio à ENILS levantou vários 
debates em Moçambique, destacan-
do-se uma “guerra” dentro da Fre-
limo entre algumas alas empresariais 
(o grupo económico ligado a Alberto 
Chipande e a Quionga Investimen-
tos) que esperavam capturar as opor-
tunidades de renda inerentes.
A ENHILS foi criada em 2012 como 
uma subsidiária da ENH para par-
ticipação no fornecimento de bens e 
serviços à indústria relacionada mas 
é vista como tendo sido uma decisão 
meramente política do Governo para 

acomodar interesses empresarias dal-
guma elite política - a estabilidade 
interna da Frelimo depende de uma 
distribuição mais ou menos alargada 
das rendas que o sector extractivo 
pode gerar. 
O relatório da Universidade de Ox-
ford diz mesmo que a criação da 
ENHILS  acarreta muitos riscos para 
aquilo que se espera seja o papel da 
ENH no negócio do gás: o foco no 
desenvolvimento da sua participação 
nas concessões no Rovuma, que pas-
sam pela criação da sua capacidade 
operacional, o que acarreta desafios 
de ordem estratégica, técnica e finan-
ceira.
Ou seja, a ENHILS pode desviar o 
foco da ENH do seu core business. 
Outro risco destacado são as dificul-
dades da Empresa Portos e Camin-
hos de Ferro (CFM) em se mostrar 
eficiente, como se viu com a opera-
cionalidade da linha de Sena, muitas 
vezes criticada pela Vale e pela Rio 
Tinto e ditou o afastamento do ante-
rior PCA Rosário Mualeia. 
Os CFM têm o direito de partici-
par no desenvolvimento de infra-
estruturas portuárias, incluindo as 
instalações dos portos de Pemba e 
Palma, em colaboração com a ENH. 
Aliás, em 2014, as duas estatais con-
stituíram a empresa Portos de Cabo 
Delgado, liderada por John Kachami-
la, antigo Ministro dos Recursos 
Minerais e empresário no sector dos 
hidrocarbonetos. Mas a ineficiên-
cia dos CFM, como referimos, não 
deixa alguns operadores descansados. 
Como se sabe, a construção da Fá-
brica de Gás Liquefeito em Pemba 
vai depender essencialmente de os 
portos de Pemba e Palma e a Base 
Logística de Cabo Delgado estarem 
operacionais a 100%.

 

Cuidado com os argumentos da Orlean Invest

Transparência e Corrupção na indústria extractiva

Moçambique vai ser uma Angola em versão “lite”?
Marcelo Mosse

continuam a marcar os negócios do sector.
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Embaixada dos EstadosUnidos

LEILÃO – Sistema de Hasta 
Publica

Local: Terreno Baldio a norte do Casino Polana, en-
trada pelo lado oposto à Av. da Marginal.
Data e horário do leilão: Inicia às 11 horas do dia 
17 de Maio 2014
Dias de exposição: 16 de Maio 2014 (9:00 – 16:30), e 
17 de Maio 2014 (8:30-10:30)
Inscrição: No local do Leilão, no dia 16 de Maio 
2014, entre as 9:00 e 16:30 horas e no dia 17 de Maio 
2014, entre as 8:30 e 10:30
Artigos a serem leiloados: Geradores, ar condicio-
nados, electrodomésticos, bombas de água, mobí-
lias de quarto e sala, colchões, materiais de cons-
trução e de escritório, 2 viaturas Toyota Hiace, 1 
Toyota Land Cruiser, 1 Mitsubichi Galant, 1 Merce-
des Benz OM646, e 1 Toyota Hilux.
  
Para mais informação consulte  o nosso site: http://
maputo.usembassy.gov/about-us/auction.html
http://portuguese.maputo.usembassy.gov/leilao.html

Aproveite e Participe!
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Contemplada na última vaga de 
vilas que subiram ao estatuto 
de município em 2013, a Vila 
de Boane, na província de Ma-

puto, sul de Moçambique, ainda vive os 
momentos de estreia nessa categoria, 
uma vez que o seu presidente, Jacinto 
Loureiro, tomou posse a 07 de Fevereiro 
passado. 
Apesar de completar 100 dias no próxi-

mo dia 17 como edil da Vila de Boane, 

Joaquim Loureiro diz que não teve a fa-

mosa “lua-de-mel” de que os políticos 

gozam nesse período. A enormidade 

das expectativas dos novos munícipes e 

as exigências próprias de uma autarquia 

nova obrigaram a que os órgãos muni-

cipais começassem em passo acelerado.

Loureiro está, porém, confiante, e diz, 

em entrevista ao SAVANA, que os cerca 

de 100 dias que já tem como presiden-

te do Município da Vila de Boane lhe 

permitiram ver que há ali um potencial 

para que a autarquia venha a tornar-se 

num modelo de autarcização. “Boane 

tem de ser destino e não corredor”.

Tomou posse a 07 de Fevereiro e vai 

dentro de pouco tempo completar os 

famosos primeiros 100 dias de mandato 

como presidente do município de Bo-

ane. Encontrou condições favoráveis 

para instalar o “governo” numa vila que 

é estreante como município?

Creio que sim, encontrei condições, den-

tro das circunstâncias em que estão a ser 

implantados os municípios no país, são 

sempre desejáveis melhores condições, 

mas encontrei, sobretudo, um aconche-

go dos camaradas, de pessoas que rece-

beram bem a ideia da municipalização e 

até mesmo da população. Desde que, for-

malmente, a Vila de Boane passou a mu-

nicípio, por lei aprovada em 2013, houve 

uma grande expectativa no seio da popu-

lação, que já viu as melhorias registadas 

noutras vilas que passaram a município. 

Posso, com segurança, afirmar que ti-

vemos uma boa aceitação, tanto a nível 

popular como a nível do governo local, 

dos empresários, bem como do Governo 

central, na medida do possível. Tivemos 

um bom arranque, dentro de grandes 

dificuldades, é certo, visto ser a primeira 

experiência de municipalização da Vila 

de Boane, mas não sentimos dificuldades 

além daquelas que esperávamos, foram 

dificuldades previstas.

Há que ter em conta que o próprio mu-

nicípio é uma vila pequena, sem grandes 

condições, e foi dentro dessas limitações 

que o governo distrital cedeu-nos o que 

poderia ceder, o melhor que tinha, dois 

edifícios, com quatro compartimentos, 

para podermos funcionar. Alguns verea-

dores ainda não têm onde trabalhar, mas 

há um esforço para que, gradualmente, 

possamos ultrapassar os constrangimen-

tos, para entrarmos, definitivamente, 

num ritmo desejável.

Quais foram as prioridades do início do 

mandato?

Para um município novo, estamos no 

bom caminho, pelo que fizemos em 90 

dias, considerando que iniciámos sem 

nenhuma estrutura orgânica montada 

nem organização interna definida. O 

desafio é ir resolvendo questões de capa-

cidade interna, paulatinamente, porque 

partimos de zero, uma vez que a Vila de 

Boane é município pelo primeiro ano, 

mas também entendemos que, paralela-

mente à capacitação interna, temos de 

atacar igualmente os problemas com que 

os munícipes de Boane se debatem, por-

“Boane deve ser destino e não apenas corredor” 
– diz o edil, Jacinto Loureiro

que eles têm enormes expectativas nos 

novos órgãos municipais.

Seria normal que, dentro dos primeiros 

100 dias, nos dedicássemos apenas à or-

ganização interna e criação das estruturas 

municipais, mas tivemos, de início, que 

tentar fazer algumas acções que vão de 

encontro às preocupações dos munícipes, 

para que os munícipes nos aceitassem 

com maior facilidade e isso aconteceu.

Tivemos a preocupação de, logo que 

entrámos, fazer a limpeza da cidade, re-

tirámos quase 27 camiões de lixo, insta-

lámos, logo, uma empresa privada espe-

cializada, que hoje já retira o lixo de uma 

forma mais sistemática e organizada. 

Para um município com apenas 90 dias, 

ter já uma empresa privada montada para 

recolha de lixo é um grande passo. O que 

agora está a ser feito é usar os tractores 

que temos para abranger os bairros afas-

tados do centro da vila com o trabalho 

de limpeza, entrando no interior da vila; 

conseguimos pavimentar, com pedra cal-

cada, cerca de oito ruas, pequenas ruas, 

é certo, mas são cerca de cinco a sete 

quilómetros de oito ruas. Esse esforço 

melhorou a transitabilidade dos automó-

veis dos particulares, mas também dos 

autocarros dos TPM, que já não entra-

vam, devido ao mau estado dos acessos; 

melhorámos o sistema de água na sede 

da vila, cooperando no projecto já inicia-

do pelo FIPAG, e hoje já temos água na 

vila, coisa que não tínhamos, há um ano 

nem uma gota de água saía. Com esta 

iniciativa, cerca de 380 famílias já têm 

uma torneira no quintal. Neste aspecto, 

o Conselho Municipal da Vila de Boane 

inovou, porque convidámos as popula-

ções a fazer as valetas.

Já lançámos um concurso para a cons-

trução de um cemitério novo, visto que 

o antigo não tem dignidade nenhuma, 

está totalmente desorganizado, nunca 

teve uma estrutura de cemitério, estamos 

também a reabilitar de “raiz” o actual 

mercado municipal, para que as cerca 

de 400 a 500 bancas permitam que os 

vendedores de rua desenvolvam a sua 

actividade no mercado. Estamos a lançar 

um concurso para que as ruas do Impala, 

Belo Horizonte e Picoco, que atravessam 

vários bairros, tenham transitabilidade 

melhorada e que os chapas cheguem; 

temos também a rua de Campoane, que 

está a precisar de uma intervenção.

Também já temos a nossa bandeira mu-

nicipal e os nossos símbolos aprovados. 

Todas essas acções, as de grande impacto 

e as mais discretas, foram realizadas nos 

tais 100 dias. 

Com as iniciativas realizadas e outras 

em curso, quer dizer que já entrou na 

execução do seu manifesto eleitoral? 

Várias destas acções estão inscritas no 

manifesto, praticamente todas, sentimos, 

logo, que tínhamos de entrar a acelerar o 

passo, para ir de encontro às expectativas 

dos munícipes, que são enormes. Numa 

semana de exercício de governo muni-

cipal, algumas pessoas já estavam a per-

guntar onde é que está a água que pro-

meteram, mas conseguimos empreender 

uma série de acções que nos dão fôlego 

e oxigénio, que nos dão uma margem de 

progressão rumo ao cumprimento dos 

nossos objectivos.

Pelo conhecimento que tinha antes de 

assumir o poder autárquico em Boane e 

o contacto com a realidade nos primei-

ros cerca de quatro meses de mandato, 

acha que o seu projecto é exequível, 

tendo em conta o orçamento que terá 

em mãos?

Está a entrar numa questão um bocado 

delicada, fizemos o nosso plano conso-

ante o orçamento que nos foi disponibi-

lizado, e é um orçamento bastante exíguo 

e isso é público. Repare que com uma as-

sembleia municipal com 31 membros, no 

primeiro ano de município, Boane recebe 

menos que outros municípios com me-

nos membros de assembleia municipal e 

população. Achamos que é uma situação 

que poderá ser corrigida. Por outro lado, 

as nossas primeiras acções não foram 

suportadas pelos fundos que devem ser 

canalizados pelo Estado, porque ainda 

não foram disponibilizados. Estamos a 

trabalhar com o sector privado, que nos 

tem ajudado bastante, estamos a traba-

lhar contraindo algumas dívidas, natural-

mente, já prevendo o orçamento, quando 

vier. Trabalhamos também com as nossas 

próprias receitas. 

No capítulo das receitas, temos estado a 

fazer um grande trabalho, dado que con-

seguimos que, logo no primeiro mês do 

mandato, fosse possível cobrar o imposto 

de veículos, pressionados pela exiguidade 

do nosso orçamento.

Quanto é que caberá ao município de 

Boane no âmbito das ajudas do Estado?

Temos cinco milhões de meticais de 

fundo de investimento e 11 milhões da 

Compensação Autárquica. São valores 

já aprovados e já ao nosso dispor desde 

semana passada, além dos recursos pro-

venientes de receitas próprias. 

Qual é a previsão de receitas próprias 

do município?

É muito difícil fazer essa previsão, por-

que temos que fazer levantamentos das 

bancas de venda, barracas e vendedores 

de rua, que operam no município. O que 

pretendemos é futuramente alargar esse 

leque de contribuições fiscais. Por exem-

plo, Boane é um polo de abastecimento 

de areia de construção, cal e pedra, mas 

essa actividade não deixa nada para o 

município. Estamos a falar de cerca de 

seis milhões de metros cúbicos de areia, 

mas o que fica em Boane é poeira e bura-

cos resultantes da extracção. Precisamos 

de rentabilizar esse potencial.

Outra área com potencial para a tributa-

ção é a ocupação territorial, precisamos 

de organizarmo-nos para cobrar o Im-

posto Predial Autárquico e o Imposto 

Pessoal Autárquico, o que deverá aconte-

cer logo que os instrumentos regulatórios 

dessas taxas e impostos forem aprovados.

Penso que há no município de Boane um 

enorme potencial fiscal, mas inexplorado, 

que rende zero, neste momento, mas que, 

dentro de dois a três anos, pode conferir-

-nos uma razoável sustentabilidade fi-

nanceira. 

Há unanimidade com a as-
sembleia municipal
Durante a sua campanha eleitoral, en-

fatizou a necessidade de unidade entre 

todos os actores políticos do municí-

pio. Se a consonância pode ser natural 

com a Frelimo, que tem a maioria de 24 

membros na assembleia municipal, é 

também natural que a sociedade fique 

expectante em relação ao MDM, que 

é oposição, com sete membros. Como 

é que tem sido a cooperação com a as-

sembleia municipal, sobretudo, com a 

oposição? 

Eu diria que a relação com a assembleia 

municipal é muito boa, pelo menos no 

início do mandato, o MDM tem cor-

respondido aos objectivos comuns que 

traçámos. Todas as matérias foram apro-

vadas por unanimidade. O MDM tem 

contribuído com ideias, apesar de ser 

um processo de aprendizagem para to-

dos nós, dado que é a primeira vez que 

estamos nesta empreitada, apesar de eu 

já ter sido parte do elenco do Conselho 

Municipal da Cidade de Maputo, no 

tempo em que o Dr. Eneias Comiche era 

o presidente. 

Não temos nenhum complexo em copiar 

as práticas de cidades ou vilas com mais 

tradição e tempo de governação munici-

pal. O que importa salientar é este espí-

rito de grande unidade que até agora tem 

prevalecido no objectivo de trazer desen-

volvimento e prosperidade para Boane.

Quando se falou da ideia de a vila de 

Boane vir a ser município saltou logo à 

tona a questão da indefinição dos limi-

tes territoriais do novo município. Essa 

imprecisão já está ultrapassada?

É público que não está ultrapassada. 

Deve estar a acompanhar que houve 

uma sessão da assembleia provincial de 

Maputo que deliberou no sentido de que 

os limites do município da vila de Boane 

fossem até às áreas habitadas pela popu-

lação que se recenseou para as eleições 

autárquicas de 2013. Essa decisão teve 

por base o facto de o recenseamento ter 

abrangido áreas não coincidentes com o 

mapa do Ministério da Administração 

Estatal. Parece-me lógico que os ha-

bitantes de Boane que votaram para os 

órgãos autárquicos em exercício tenham 

o estatuto de munícipe, uma vez que foi 

nessa presunção que votaram.

Boane tem sido notícia por conflitos de 

terra. É esse o cenário que encontrou?

Na área territorial coberta pelo municí-

pio da vila de Boane, não temos gran-

des casos de conflitos de terra. Esse 

problema é mais agudo na Matola Rio, 

por causa da explosão demográfica que 

aconteceu ali. De toda a maneira, es-

tamos a trabalhar a ideia de um plano 

director, aproveitando este momento de 

menor conflitualidade em relação à terra 

no município de Boane. Vamos conceber 

um plano de pormenor, para começar a 

responder aos pedidos de terrenos, esta-
mos a organizar-nos, para que não haja 

conflitos.

Como a maioria dos municípios, Boane 

também não escapa ao cancro da falta 

de transporte. Que pode o município 

fazer para tentar mitigar a situação?

Temos estado a negociar com os TPM 

para alargar as carreiras para o interior, 

aumentar o percurso em cinco, seis qui-

lómetros. Essa cooperação permitiu, por 

exemplo, passar a ter uma carreira que vai 

até à Rádio Marconi e projectar a possi-

bilidade de alargamento de mais trajec-

tos. É uma parceria importante, porque 

antes de a Rádio Marconi ser um destino 

para os TPM, os alunos do curso noctur-

no que vivem nessa zona eram obriga-

dos a percorrer cerca de seis quilómetros, 

levando com todas as consequências que 

se podem imaginar, sobretudo para as 

raparigas, que têm sido sujeitas a boleias 

indevidas.

“Temos condições para o 
agro-turismo”
Boane é atravessado por uma das prin-

cipais estradas do país, que liga a ca-

pital, a cidade industrial da Matola, a 

maior potência económica da região, 

que é a África do Sul, e a Suazilândia. 

Como é que o município pensa capita-

lizar essa geografia?

A nossa ideia é justamente transformar 

Boane num destino e que não continue 

apenas um corredor, porque hoje se passa 

de Boane para chegar a vários destinos, 

mas não se vai a Boane, tirando os habi-

tantes locais. Não temos cá restaurantes 

quase nenhuns, que são empreendimen-

tos necessários para que Boane seja um 

destino e não passagem. Devido ao in-

tenso tráfego de pesados, temos a ideia 

de encontrar uma rua alternativa, para 

que a que atravessa a sede da vila seja 

descongestionada e se crie um ambien-

te aprazível. É uma alternativa de longo 

prazo, mas necessária, para tornar Boane 

mais atraente. 

Boane não tem nenhum hotel nem em-

preendimentos turísticos de vulto nas 

zonas do interior, mas tem um enorme 

potencial turístico. Tem condições para 

um autódromo, para aquaparques, por 

ser uma zona abençoada por vários rios, 

e é possível também pensar no agro-tu-

rismo, como faz o Brasil e a África do 

Sul, em Nelspruit.

De que forma pretendem capitalizar o 

potencial agrícola do município?

O sector agrícola é, seguramente, um dos 

motores da economia de Boane, pelas ca-

racterísticas agro-ecológicas e empreen-

dimentos agrários que detém. Já fomos o 

maior produtor de citrinos e somos hoje 

um dos maiores produtores de banana e 

manga. Temos igualmente a sorte de es-

tar ao lado de um grande mercado, que é 

a capital do país. Os nossos produtores 

têm de saber aproveitar isso. 

O outro forte de Boane são os centros de 

pesquisa agrícola que possui, são três no 

total, incluindo o que foi recentemente 

criado numa parceria com a China. São 

facilidades importantes para maximizar 

o potencial agrícola de Boane, porque 

até agora os produtores locais têm tirado 

fraco benefício disso.

Está a ser projectada uma indústria de 

processamento de fruta, para aproveitar 

a riqueza de Boane na fruta. Com a aber-

tura da indústria, os produtores terão a 

quem vender a sua colheita de fruta. 

O município tem também uma vizi-

nhança privilegiada com Matola, que 

possui um dos maiores parques indus-

triais do país. Como é que pode tirar 

partido dessa proximidade?

Grande parte dos operários residentes 

no município de Boane trabalha em 

indústrias instaladas na Matola. Mato-

la só se pode desenvolver em direcção 

a Boane, como se vê com a localização 

da Mozal, que está na fronteira entre os 

dois municípios. Esse privilégio coloca 

Boane na posição de beneficiar de toda 

a infra-estruturação desenvolvida em 

torno da Mozal, como, nomeadamente, 

a rede eléctrica. Também por causa des-

sa vizinhança privilegiada, Boane estará 

contemplado pelo projecto de desenvol-

vimento de transportes de Maputo.

Portanto, neste momento, penso na lo-

calização estratégica de Boane, perto de 

Maputo e Matola e a caminho da África 

do Sul e da Suazilândia. Em termos ge-

ográficos, Boane está super-bem e é um 

parceiro natural para todos esses desti-

nos, tanto é que, mesmo sem uma geme-

lagem formal, já coopera com Maputo, 

em áreas como a formação.

Que ideias há para a promoção do em-

prego, visto ser um município maiori-

tariamente jovem, em termos demo-

gráficos?

Desde o primeiro momento que estamos 

a tentar trazer investimento privado para 

o município, porque vai ser uma alavanca 

para o desenvolvimento e promoção do 

emprego. Há indústrias que estão a re-

meter pedidos para abrirem em Boane, 

a nós resta facilitar o ambiente de negó-

cios, porque sabemos que essa abertura 

vai criar emprego. Também estamos a 

apostar no auto-emprego, porque te-

mos várias organizações vocacionadas 

ao incentivo ao auto-emprego, além das 

potencialidades agro-pecuárias que já 

mencionei.

Todas essas apostas estão ligadas aos 

serviços financeiros…

Diria, com sinceridade, que ainda é mui-

to cedo para fazer uma avaliação sobre 

a adequação dos serviços financeiros 

disponíveis às necessidades, mas temos 

quatro bancos que, em concorrência, vão 

se sentir desafiados a incrementar a ofer-

ta das suas soluções financeiras. Só esse 

cenário já é um bom indício e espero que, 

a cada dia que passa, os munícipes sejam 

melhor servidos nas suas necessidades 

bancárias e financeiras. 

Por Ricardo Mudaukane

Durante a sua campa-
nha, enfatizou o ob-
jectivo de uma gover-
nação transparente e 

participativa. Como pensa em 
conseguir esse propósito?
Já iniciámos com essa metodolo-

gia, vamos aos bairros e consul-

tamos sobre as necessidades dos 

munícipes, sensibilizando-os das 

nossas limitações. Sabemos que 

eles enfrentam muitas carências, 

mas a exiguidade de recursos im-

põe-nos escolhas. Das cinco ne-

cessidades com que o bairro se de-

bate, os moradores podem indicar 

a prioritária e isso é tido em conta, 

dentro do espírito de transparên-

cia e participação. O munícipe é 

que deve decidir que intervenções 

têm de ser feitas ao nível de infra-

-estruturas. O Conselho Muni-

cipal pode entender que o enfoque é o 

furo de água, mas se os moradores de 

um determinado bairro apontarem para 

uma estrada, a aposta tem de ser essa.

A localização do município, num cor-

redor bastante movimentado, expõe-

-no à criminalidade. Que acções para 

estancar esse mal?

Temos coordenado semanalmente com 

a Polícia da República, mas está previs-

ta a formação de uma polícia municipal. 

Levará o seu tempo, porque há trâmites 

e regras que devem ser seguidos, como 

concurso público e formação, pelo que, 

talvez no próximo ano, possamos ter a 

nossa própria força policial.

De momento, é importante incentivar a 

polícia comunitária, que até existe, mas 

é incipiente, por falta de estímulos. De-

fendo que algum dinheiro, fardamento 

e garantias de segurança podem ser 

dados aos membros da polícia comuni-

tária, esse gesto pode gerar um maior 

compromisso com um policiamento 

comunitário mais eficiente.

Uma das linhas de força do seu mani-

festo era a saúde, mas essa área é pri-

mordialmente do Governo central.

Tal como a educação é da competên-

cia do Governo central, mas o muni-

cípio tem um espaço de intervenção. 

Por exemplo, em relação à malária e ao 

HIV/SIDA, nada impede que o muni-

cípio se empenhe na educação cívica e 

na mobilização para campanhas de va-

cinação.

Boane está também perto de uma 

zona franca, por força da Mozal. Que 

pode ser feito para que os operadores 

económicos do município aproveitem 

esse benefício?

A proximidade já gera o benefício da 

criação do emprego e tem dado mais-

-valias importantes ao município. Be-

neficiámos, recentemente, de uma 

doação de 350 cabritos da Mozal 

para o fomento da produção de 

caprinos, temos recebido apoios so-

ciais e a empresa já nos contactou, 

para, juntos, desenharmos projectos.

Por tudo o que relatou, conside-

ra acertada a elevação de Boane a 

município. Há condições para ser 

uma autarquia exemplar?

Em cerca de 100 dias, confirma-

ram-se as expectativas que eu tinha 

de que o município de Boane tem 

um grande potencial para se tornar 

numa referência em termos de mu-

nicipalização, para ser um grande 

modelo. Os resultados que conse-

guimos em tão pouco tempo dão-

-nos indicações de que este municí-

pio terá sucessos. Se continuarmos 

neste ritmo, Boane será um grande 

município.

“Seremos um município modelo”

Jacinto Loureiro, edil de Boane

Reabilitação de uma das principais ruas da Vila de Boane
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UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é 
uma agência internacional de desenvolvimento que tra-
balha em prol de um mundo onde cada gravidez é de-
sejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem 
é realizado. 

Pretende fazer uma pesquisa sobre Pesquisa sobre os de-
terminantes para o acesso e uso das casas de espera na 
Província de Zambézia, pelo que convidamos a empre-
sas vocacionadas na área de pesquisa a submeter pro-
postas

Os Termos de Referência detalhados estão disponíveis 
na recepção do UNFPA ou no site www.ungm.org ou 
www.mz.one.un.org até  día 2 de Junho de 2014. As em-

-
rado, indicado o período de conclusão do trabalho e ou-
tros termos e condições para o endereço abaixo indicado 
até 10h00 de Segunda-Feira 9 de Junho de 2014. O UN-
FPA reserva-se ao direito de aceitar ou rejeitar parte ou 
todas as propostas sem necessidade de apresentar qual-

Representação do UNFPA
UNFPA, (Fundo das Nações Unidas para a População)

Av. Julius Nyerere 1419, Maputo

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A PESQUISA 
SOBRE OS DETERMINANTES PARA O ACESSO E 
USO DAS CASAS DE ESPERA NA PROVÍNCIA DE 

ZAMBÉZIA.

UNFPA, the United Nations Population Fund, is an 
international development agency that promotes the 
right of every woman, man and child to enjoy a life of 
health and equal opportunity. 

UNFPA would like to invite research companies to 
submit proposal for Research on access and utilization 
determinants of Maternity Waiting Homes in Zambé-
zia Province.

Detailed Terms of Reference are available at the UNFPA 

organizations are requested to submit their technical 

work completion time and other terms and condi-
tions to the following address by 10h00 of Monday 9 
June 2014.  UNFPA reserves the rights to accept and 
reject any or whole bids without assigning any reasons 
thereof.
.

The UNFPA Representative
UNFPA, (United Nations Population Fund)
Av. Julius Nyerere 1419, Maputo

REQUEST FOR PROPOSAL FOR RESEARCH ON AC-

CESS AND UTILIZATION OF MATERNITY WAITING 

HOMES IN ZAMBEZIA PROVINCE

O Instituto de Estudos 

Sociais e Económicos 

(IESE) acaba de receber 

uma ordem de despejo 

das instalações onde funciona, 

na avenida Patrice Lumumba em 

Maputo, que ocupa desde a sua 

fundação em 2007. O IESE é 

uma das mais reputadas institui-

ções de investigação científica em 

Moçambique e dele fazem parte 

o economista Carlos Nuno Cas-

tel-Branco e o antropólogo polí-

tico Luís de Brito, actual director.

 

Aparentemente, a ordem de 

despejo resulta de uma disputa 

entre duas instituições, nomeada-

mente a Socimo, que arrendou 

as instalações ao IESE, e APIE 

(Administração do Parque Imo-

biliário do Estado). Fontes do 

nosso jornal informaram que a 

APIE acaba de concluir que a 

Socimo não tem direitos sobre o 

imóvel e pretende reavê-lo. Sobre 

este assunto, o IESE prometeu 

reagir em comunicado de imp-

rensa nos próximos dias, depois 

O 
Congresso Nacional Africano (ANC) conseguiu uma clara 

vitória nas eleições gerais da semana passada com 62,15% 

dos votos. A segunda força mais votada foi a Aliança De-

mocrática (AD), que se tornou o principal partido de opo-

sição após um crescimento de quase seis pontos percentuais e obter 

22,23% dos votos.

O ANC alcançou assim sua quinta maioria absoluta consecutiva no 

Parlamento, o que permitirá escolher o líder e actual chefe de Es-

tado, Jacob Zuma, como presidente para os próximos cinco anos. 

A grande novidade no parlamento será a presença dos Lutadores 

pela Liberdade Económica (EFF, sigla em inglês), do populista de 

esquerda Julius Malema, de apenas 32 anos e ex-líder das Juventudes 

do ANC. Com um discurso agressivo a favor da nacionalização das 

minas e da reforma agrária, os EFF entram com força no parlamento 

com 6,35%, quando ainda não completaram um ano de fundação. 

Atrás do partido de Malema ficou o partido tradicionalista da mino-

ria zulu, Partido da Liberdade Inkhata, com 2,4% dos votos.

O ANC manteve a província de Gauteng – motor económi-

co da África do Sul e onde se encontram Johanesburgo e 

Pretória – e as outras sete províncias que controlava, com maio-

rias próximas de 80% em regiões como Limpopo e Mpumalanga. 

Por sua vez, a AD confirmou sua maioria na única provín-

cia que governava, a do Cabo Ocidental (cuja capi-

tal é Cidade do Cabo), ao obter 59,3% dos votos. 

Mais de 73% dos 25 milhões de cidadãos registados para votar com-

pareceram às urnas na quarta-feira, um dia marcado pela calma e 

pelo ambiente festivo, apesar de poucos distúrbios violentos ocor-

ridos em algumas regiões do país. 

(Redacção)

ANC vence, Malema 
surpreendeSimango é uma formalidade que, 

em muitos casos, é executada em 

poucas semanas. Há também ale-

gações segundo as quais Simango 

tem se furtado a insistentes pedi-

dos do IESE para um encontro.

Nalguns círculos da opinião 

pública estranha-se o facto de 

uma ordem de despejo ter sido 

dada a uma instituição académica 

com reputação internacional e 

prestigiante para Moçambique, 

a qual tem pago as suas rendas 

prontamente. Há quem também 

veja este caso no quadro duma 

aparente acção da actual liderança 

política que visa coarctar a liber-

dade de pensamento e expressão 

em Moçambique, marcada nos 

últimos meses pela apetência do 

regime de Guebuza em controlar 

os meios de comunicação so-

cial através da compra de alguns 

títulos e de arregimentação de 

comentadores cujas intervenções 

exaltam sem limites a figura do 

actual presidente.

 

(M.M.)

IESE ameaçado de despejo
de uma análise do caso pela sua 

Assembleia Geral.

Uma teoria está a ser levantada 

para explicar este caso, nomeada-

mente a de que o IESE está a ser 

vítima de uma conspiração de al-

guns sectores governamentais por 

causa do carácter independente 

das suas pesquisas, mas também 

porque em 2013 o antigo direc-

tor Castel-Branco escreveu uma 

violenta carta aberta criticando 

a postura de liderança do Presi-

dente Armando Guebuza. Na se-

quência dessa carta, recorde-se, a 

Procuradoria Geral da República 

abriu um processo crime contra 

Castel-Branco.

Sabe-se que o IESE tem a pre-

tensão de erguer instalações 

próprias e para tal adquiriu uma 

licença de uso e aproveitamento 

de terra algures na cidade, mas 

o processo de construção está 

“encalhado” há mais de sete me-

ses à espera de uma autorização 

de David Simango, Presidente 

do Conselho Municipal da Ci-

dade de Maputo. A assinatura de 
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Electricidade para todos, é até 

esta linha um enigma, pois o 

significado desta expressão não 

é só um. Se não, vejamos.

Pode ser o nome de um programa 

do governo, mas pode também ser 

um slogan de uma campanha, com 

cunhos de reivindicação, ou de cam-

panha eleitoral, ou de um slogan com 

cariz de apelo.

Na primeira de todas estas hipóte-

ses, que se traduz no estabelecimento 

como meta, da cobertura de todos os 

distritos com electricidade de Cahora 

Bassa, no chamado, mas já terminado 

projecto  credrelec, a prática tem sido 

a abertura de novas extensões da rede 

eléctrica da companhia distribuidora 

que todos conhecemos. No entanto, 

a abertura destas novas linhas de for-

necimento de electricidade tem só em 

conta as necessidades em electricida-

de, mais correctamente dito, apenas o 

entusiasmo das centenas ou milhares 

de pessoas que pela primeira vez na 

vida terão electricidade instalada em 

suas casas, as quais nada entendem 

de preservação do ambiente, ou das 

consequências  de uma certa forma de 

ocupação do solo.

O impacto, só visível para observa-

dores atentos, é algo que conduz a 

uma redução das áreas agrícolas dis-

poníveis em geral, e particularmen-

te, extinção das áreas agrícolas na 

vizinhança dos povoados, sejam eles 

grandes como a cidade de Maputo, se-

jam pequenos como a vila de Marra-

cuene, ou Boane, sejam vilas próximas 

das grandes cidades, sejam vilas bem 

afastadas de cidades como Maputo, 

Beira ou Nampula. E, as vilas próxi-

mas das grandes cidades, sofrem de 

Electricidade para todos
Por Wazir Aly

forma duplicada ou triplicada, a pres-

são que traz estes efeitos devastado-

res, pois para além da população local 

que acorre a uma área até aí agrícola, 

mas fazendo já uma ocupação de tipo 

suburbano, isto é uma ocupação e uso 

de tipo urbano feito da pior manei-

ra, sofrem a pressão devido à procura 

de espaços da população proveniente 

dessas grandes cidades, que já não en-

contra espaço nas mesmas, ou que por 

força do já tradicional reassentamento  

são colocadas em qualquer sítio con-

tra a sua vontade, por culpa de alguns, 

entre os reassentados, que se instala-

ram nos bairros donde são removidos, 

numa situação em que o espaço já não 

existia, e para isso destruíam valas de 

drenagem enchendo-as com terra ou 

lixo, para sobre elas construírem, sen-

do a destruição dessa vala que acaba 

por obrigar à retirada de toda a gente 

incluindo os que já lá viviam antes do 

tapamento da vala, ao invés de apenas 

retirar os que taparam as valas e rea-

bri-las. Ou por reassentamentos que 

têm origem nas várias obras que estão 

a ter lugar nas cidades e sua periferia.

No meio de tudo isto, quem esque-

ce ou ignora, é quem os retira e re-

assenta. E o que é que afinal esquece 

ou ignora? Esquece ou ignora que 

esses munícipes apenas precisam de 

habitação e não de um terreno ou ta-

lhão, termos que se tornaram de uso 

frequente entre a população destes 

extractos, do que precisam estas po-

pulações é habitação, e habitação não 

tem de ser um talhão porque o cha-

mado crescimento vertical da cidade 

nem sempre tem de significar prédios 

de luxo, ou mesmo de classe média. 

Do mesmo modo, do que precisam 

as populações rurais que já habitam 

as áreas alvo da pressão reassentado-

ra, é electricidade para seu consumo 

doméstico e não extensão das linhas 

de cabos de distribuição de electrici-

dade, porque estes retiram-lhes a área 

agrícola de que precisam para si e para 

continuar a alimentar as cidades e po-

voados que estão à sua volta, porque 

é impensável apesar de Moçambique 

ser todo nosso, que a cidade de Ma-

puto, tenha de receber de Angónia 

ou da África do Sul, produtos que se 

cultivavam nas vilas vizinhas onde o 

clima e o solo são favoráveis, porque 

os terrenos onde se cultivavam fo-

ram todos ocupados por habitação. 

Por isso, as populações que perdem 

as suas terras a favor da urbanização, 

não têm que agradecer a extensão de 

electricidade por cabo, nas suas zonas 

rurais que devem permanecer como 

tal, porque esta não é a única forma 

de obter electricidade e sair do isola-

mento, bem pelo contrário, devem de-

fender-se dessa invasão porque basta 

a instalação de postes numa área rural, 

mesmo com a população rural como 

alvo a beneficiar, para que essa zona 

sofra uma invasão de gente que lá não 

ia porque não havia electricidade, e 

com isso perde a área agrícola que a 

sustentava e à cidade, uma área agrí-

cola que tem de continuar a existir. A 

electrificação sem regras do sector do 

ambiente que definam as áreas agrí-

colas que se tem de manter, e por isso 

não podem ser invadidas por reassen-

tamentos ou parcelamentos, acaba 

com as áreas agrícolas que muita falta 

fazem e sempre farão.

-
o 
-

O 
entendimento que conduziu à cessação das hosti-

lidades para permitir o recenseamento de Afonso 

Dhlakama, na semana passada, veio provar como 

é possível, entre os moçambicanos, resolver pro-

blemas que à priori podem parecer intragáveis, sem neces-

sidade de uma única gota de sangue. 

Sem a pompa e o cerimonial que geralmente acompanham 

cerimónias formais de assinatura de acordos de paz, o lí-

der da Renamo, unilateralmente decidiu parar com os ata-

ques militares, permitiu que as brigadas do STAE fossem 

acompanhadas pela polícia, e sem necessidade de qualquer 

força de interposição, desceu da montanha para se fazer 

recensear. E fê-lo com alguma dignidade, exibindo o seu 

passaporte diplomático, documento emitido pelas auto-

ridades moçambicanas, acto que o porta-voz da Frelimo, 

Damião José, por ignorância legislativa, teima em insinu-

ar como demonstração da condição “não moçambicana e 

anti-patriótica” de Dhlakama.

Depois de exibir o seu cartão de eleitor, e falando para a 

imprensa, Dhlakama disse que iria votar no dia 15 de Ou-

tubro, numa mesa de voto da circunscrição onde se recen-

seou. Assim manda a lei. 

Mas das declarações de Dhlakama, aquela que deve ter 

soado como música para os ouvidos dos moçambicanos 

amantes da paz foi quando ele disse que o cessar-fogo uni-

lateral era definitivo, e que a sua manutenção dependerá 

da atitude que for tomada pelo governo nas negociações 

que decorrem entre as duas partes. Há gente que considere 

Dhlakama como errático, um homem sem palavra, pro-

penso a furtar-se aos seus compromissos. Talvez Dhlaka-

ma, ele próprio, não faça muito esforço para afastar esta 

ideia que se tem de si. Mas se o país conseguiu assegurar 

a paz durante 20 anos, depois de uma guerra em que pra-

ticamente ele saiu com as mãos a abanar, é preciso procu-

rar, objectivamente, encontrar onde reside o mérito desse 

sucesso.     

E daí procurar encontrar as possíveis causas para a situação 

de instabilidade político-militar em que o país se encontra 

actualmente. Talvez não se seja demasiado cáustico con-

cluir que pouco tenha sido feito para acarinhar este patri-

mónio comum, que é um direito humano e fundamental 

para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A noção 

reiterada no discurso político, de que há moçambicanos 

patriotas e outros que não o são, pode ter propiciado as 

condições para que tivéssemos que chegar a este ponto.

Desde 1992 que sempre vivemos numa paz precária, com 

dois exércitos armados, e numa democracia multipartidá-

ria em que o opositor ideológico muitas vezes se confun-

diu com um inimigo a abater com todos os meios à nossa 

disposição. 

Mas os grandes sucessos que todos desejamos na manu-

tenção de uma paz mais significativa e genuína devem 

começar com uma mudança positiva no paradigma discur-

sivo, onde palavras ou frases sonantes não podem parecer 

estarmos a afiar as baionetas e os canos das espingardas, 

prontos para uma batalha infernal. E nessas condições, cla-

ro que o sol de Junho sempre brilhará. E para todos.

Para que o sol de Junho 
continue a brilhar

Saída Entrada

Um mestre 
em adminis-
tração 
pública

23 mestres 
em caos público
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Eis uma preposição que 

surge: “Eles aspiram ao 

poder”. Nos casos mais 

extremos, diz-se “Eles 

aspiram ao poder a todo o cus-

to”. 
Não poucas vezes, a acusação 

(porque é uma acusção) tem 

um valor moral muito forte, 

um valor moral negativo, no 

sentido de que B não deve as-

pirar ao poder que já pertence a 

A - típica acusação de pecado.

O que se esconde à retaguar-

da dessa posição acusatória? 

Esconde-se, oculta-se o facto 

de quem tem o poder de po-

der gerir o Estado tem tanta 

ou mais apetência pelo “poder 

político de poder”. Por isso o 

mantém e por isso o defende a 

todo o custo. Só que o trans-

figura, o camufla, dotando-o 

de características meramente 

técnicas, de características neu-

tralmente assistenciais, como 

se fosse algo estrangeiro a uma 

entidade política concreta. 

“Eles aspiram ao 
poder a todo o custo”

375

As negociações de paz há 

muito esperadas entre a 

Índia e o Paquistão pare-

cem ter sido adiadas para 

depois das eleições parlamentares 

indianas de Maio, e as perspectivas 

de conversações posteriores não são 

claras.

A vitória do partido nacionalista 

Bharatiya Janata (BJP), de Naren-

dra Modi, o ressurgimento dos ta-

libãs na sequência da retirada imi-

nente das tropas norte-americanas 

do Afeganistão, e a persistente 

incapacidade do Paquistão para 

negociar com os talibãs paquistane-

ses, ou para os neutralizar, apontam 

para um período de intensa incer-

teza e potencial conflito. Mas não 

é razão para se desistir de tentar 

alcançar a paz.

É certo que, como pacificador, 

Modi tem credenciais muito ques-

tionáveis, tanto no seu país como 

no Paquistão. Aquando dos violen-

tos distúrbios de 2002 que provoca-

ram a morte de mais de mil muçul-

manos, Modi era ministro-chefe do 

Estado indiano de Gujarat. Muitos 

temem que, enquanto primeiro-

-ministro, polarize as comunidades 

de todo o país em divisões interco-

munitárias. Além disso, até agora, 

revelou uma posição intransigente 

quanto à questão do Paquistão, e 

provavelmente não irá moderar o 

seu discurso, pelo menos de mo-

mento.

Mas é provável que Modi se inspi-

re no último primeiro-ministro do 

BJP, Atal Bihari Vajpayee, que visi-

tou Lahore em 1999 para falar de 

paz com o seu homólogo paquis-

tanês Nawaz Sharif (que regressou 

Vencer quem não quer a paz na Ásia do Sul
Por T.V. Paul 

ao poder em 2013). Existem bons 

motivos para Modi o fazer. A paz 

com o Paquistão fortaleceria a sua 

imagem pessoal, na Índia e no resto 

do mundo, e seria um avanço para 

a concretização das ambições do 

BJP de transformar a Índia numa 

grande potência. Também ajudaria 

a revitalizar a debilitada economia 

indiana, já que fomentaria o in-

vestimento estrangeiro, cujos be-

nefícios Modi já testemunhou em 

Gujarat.

 Sharif, por seu lado, já deu indica-

ções à Índia de que deseja a paz, e 

por boas razões: uma aproximação 

à Índia é essencial para reforçar a 

sua posição no Afeganistão e me-

lhorar a sua capacidade de reprimir 

a violência interna. A paz com a 

Índia permitir-lhe-ia também reti-

rar poder ao exército paquistanês e 

ao seu serviço de inteligência ISI. 

Apesar de o início das conversações 

de paz com um futuro governo li-

derado por Modi poder provocar 

uma violenta oposição interna, 

Sharif está disposto a quebrar o 

gelo se os principais partidos polí-

ticos lhe derem apoio.

Lamentavelmente, são muitos os 

Estados da Ásia meridional que 

não desejam paz. As inúmeras ten-

tativas do actual primeiro-ministro 

indiano, Manmohan Singh, no 

sentido de reiniciar conversações 

com o Paquistão, viram-se frus-

tradas por violações da linha de 

controlo de Caxemira ou por in-

cidentes fronteiriços, com tiros de 

artilharia – episódios que parecem 

ocorrer à mais pequena provocação.

Por agora, os políticos indianos 

encaram as ofertas de Sharif com 

suspeita. Preocupam-se com o que 

possa sair das suas negociações 

com os talibans paquistaneses e 

duvidam da sua capacidade para 

manter sob controlo as políticas do 

Paquistão em relação a Caxemira 

ou ao Afeganistão.

 Com efeito, o maior obstáculo às 

negociações de paz entre a Índia 

e o Paquistão está na sua vulnera-

bilidade face aos sabotadores. As-

sim que o processo tenha início, é 

muito provável que seja perturbado 

– violentamente – por poderosos 

interesses particulares, uma vez que 

um acordo de paz ameaçaria a base 

do seu poder, bem como o apoio 

político que esses interesses retiram 

da persistência do conflito.

 Há imensos precedentes nesta ma-

téria. Em 1999, o general paquista-

nês Pervez Musharraf desestabili-

zou o processo de paz de Lahore ao 

enviar tropas para ocuparem a Fai-

xa de Kargil, situada no lado india-

no de Caxemira. A reacção militar 

da Índia enterrou qualquer possibi-

lidade de diálogo. Em Dezembro 

de 2001, o atentado levado a cabo 

pelos grupos activistas paquistane-

ses Lashkar-e-Taiba (LeT) e Jaish-

-e-Mohammed ( JeM) contra o 

parlamento indiano também arrui-

nou as conversações oficiosas entre 

o governo BJP e o regime militar 

de Musharraf.

E a Índia também tem os seus sa-

botadores. O atentado à bomba de 

Fevereiro de 2007 – aparentemen-

te por parte de fundamentalistas 

hindus – contra o Samjhauta Ex-

press, um serviço ferroviário que 

liga Nova Deli a Lahore duas vezes 

por semana, ocorreu pouco antes 

da visita do ministro paquistanês 

das Relações Externas, matando 

68 pessoas, entre paquistaneses e 

indianos.

 O facto de estes dois países serem 

dirigidos por governos enfraqueci-

dos devido à falta de apoio popular 

reforça a posição dos sabotadores. 

Talvez a coligação governamental 

indiana, liderada pelo Congresso 

Nacional, considere que uma ati-

tude firme perante o Paquistão seja 

a única forma de repelir as críticas 

do BJP e de outros partidos na 

oposição. E muitos indianos duvi-

dam que faça sentido negociar com 

Sharif, quando nem sequer é certo 

que o governo cumpra todo o seu 

mandato, dadas as tensões entre ci-

vis e militares no Paquistão. A no-

meação do flexível general Raheel 

Sharif como chefe do exército aju-

dou a descomprimir a situação, mas 

como o Paquistão e a Índia apoiam 

lados opostos no Afeganistão, um 

aumento das tensões neste país po-

derá levar a que o exército paquis-

tanês e o ISI se reafirmem.

  Felizmente, por agora a violência 

em Caxemira está apaziguada, mas 

pode facilmente recrudescer se os 

talibans consolidarem o seu poder 

no Afeganistão e se o ISI começar 

a dar mais apoio a grupos como o 

LeT e o JeM.

Apesar de a actual incerteza polí-

tica, tanto na Índia como no Pa-

quistão constituir de momento um 

entrave a que se celebrem conversa-

ções de paz em toda a sua extensão, 

isso não impede que ambas as par-

tes comecem a tomar medidas de 

aproximação no sentido de resol-

verem diferendos de menor dimen-

são, como as disputas territoriais 

em torno do glaciar Siachen, do es-

tuário de Sir Creek e do projecto de 

navegação Tulbul/projecto de bar-

ragem de Wullar. Os diferendos em 

torno dos direitos relativos à água 

e à construção de barragens podem 

com efeito ser alvo de negociação, 

a nível diplomático ou através de 

canais oficiosos.

 Além disso, os dois países poderão 

também desenvolver uma coopera-

ção económica e comercial, traba-

lhar em conjunto para combater o 

terrorismo e o tráfico de droga, e 

promover intercâmbios amigáveis 

em diversos âmbitos sociais e cul-

turais. O fortalecimento das rela-

ções comerciais poderá igualmente 

criar interesses económicos que 

funcionem como contrapeso para 

as tensões e que contribuam para a 

procura de paz. Os recentes acor-

dos no sentido de estabelecer mais 

sucursais bancárias e entrepostos 

comerciais na fronteira constituem 

bons pontos de partida nesse senti-

do, e o Paquistão já deu alguns pas-

sos para retribuir a oferta indiana, 

que lhe concedeu o estatuto comer-

cial de “nação mais favorecida” (se 

bem que com outra designação).

Por si só, talvez isto não baste para 

garantir o êxito das negociações, se 

é que estas vão acontecer, mas tal-

vez possa pelo menos suscitar uma 

menor tentação de as sabotar. E se 

os dois países encontrarem forma 

de evitar o agravamento de dispu-

tas de menor escala, contribuirão 

para instaurar uma atmosfera mais 

propícia à resolução da questão de 

Caxemira, que é a principal fonte 

de conflito entre ambos.

 

T.V. Paul é professor de Relações 
Internacionais naUniversidade 

McGill e autor do livro intitulado 
“The Warrior State: Pakistan in the 

Contemporary World”.

Em 1776, um economista, 

político e filósofo escocês, 

de nome Adam Smith, pu-

blicou o seu livro intitulado 

“A Riqueza das Nações’. 

Neste trabalho, ele fez uma refle-

xão sobre o mercado livre e sobre 

o comércio internacional, onde o 

conceito de ‘vantagem absoluta’ é 

discutido em relação aos diferentes 

custos de produção, nas diferentes 

nações. Smith era de opinião de 

que as nações deviam se especiali-

zar na produção em que eram mais 

eficientes na utilização dos facto-

res de produção, de onde resultava 

preços mais baixos. Considerando 

que um mesmo produto era ma-

nufacturado com custos diferen-

ciados em cada uma das nações, 

devido à forma e à sua eficiência 

na utilização dos recursos naturais, 

então a exportação desse produ-

to devia ser confiado àquele país 

que apresentava menores custos 

de produção. Portanto, o conceito 

de vantagem absoluta aplica-se ao 

país que pode produzir uma uni-

dade de um determinado bem com 

menos recursos (trabalho, matéria-

-prima, capital, etc), do que outro país. 

Na época, esta teoria fazia sentido 

considerando que os mercados do-

mésticos e internacionais ainda eram 

incipientes. Com o advento da glo-

balização dos mercados das últimas 

décadas, esta teoria passou a ser ob-

jecto de crítica sobre diversos aspectos. 

Ou seja, assiste-se hoje a fenómenos 

inexistentes e quiçá impensáveis na 

época, nomeadamente a mobilidade 

de capitais e da mão-de-obra, investi-

mentos além fronteiras, etc. 

De igual modo, com o crescimento e 

aumento da eficiência dos mercados 

domésticos, surgiu uma nova teoria 

designada por ‘vantagem comparativa’ 

de David Ricardo (1831). Esta teoria 

sugeria que os países deviam se con-

centrar na produção de produtos em 

que eram mais eficientes e importar os 

bens onde a situação era oposta. Ricar-

do defendia assim que o comércio in-

ternacional devia se basear na produ-

tividade relativa da mão-de-obra, nas 

condições agro-ecológicas e no estágio 

de desenvolvimento industrial em que 

se encontravam.

Portanto, o conceito da vantagem 

comparativa está relacionado com o 

conceito de custo de oportunida-

de. Ou seja, para produzir mais e 

melhor um determinado produto, 

o país teria que deixar de produzir 

uma determinada quantidade de 
outro produto. Assim, um país tem 
vantagem comparativa num pro-
duto se o custo de oportunidade da 
sua produção em relação a outros 
for mais baixo do que noutros pa-
íses. 
Nalgumas nações, os respectivos 
governos chegaram a sugerir a ma-
nipulação da estrutura de custos 
das empresas como forma de com-
pensar a falta ou ineficiência da uti-
lização dos factores de produção e 
desta forma proteger as vantagens 
comparativas por via de subsídios 
à produção. Hoje, até que ponto é 
que essa ‘velha maneira de pensar’ 
– vantagem comparativa, pode aju-
dar Moçambique a se inserir no co-
mércio internacional, considerando 
as barreiras comerciais do nosso 
lado que longe de proteger a nos-

sa indústria transformadora, serve 

apenas para a captação de receitas 

para o Orçamento de Estado? Urge 

que encontremos formas realistas 

de ‘virar este jogo!’ 

Estratégia de Crescimento – 
‘a velha maneira de pensar’
Por Alberto da Barca
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

O 
recenseamento eleitoral terminou 

com Afonso Dhlakama recensea-

do. Duvidava-se, pelo forte cheiro 

à pólvora, lá nas matas de Goron-

gosa, que ele conseguisse fazer parte do 

processo eleitoral. Pela mediatização que 

teve na imprensa pública e privada deu 

para perceber que era de toda a importân-

cia que ele fosse recenseado.

O seu reaparecimento deixou muitos mo-

çambicanos aliviados. É que o seu silêncio 

suscitou, durante largos meses, muitas dú-

vidas. A principal delas era se, de facto, ele 

estava vivo. Outra dúvida era tentar perce-

ber como a Renamo conseguia fazer frente 

às forças governamentais se ela estava sem 

nenhum comando e totalmente desorga-

Espaço de entendimento
nizada. Como é que este partido militarizado, 

abandalhado e desnorteado conseguia pôr o 

governo a enveredar por uma série de cedên-

cias? O fio condutor dessas e de tantas outras 

dúvidas do mesmo género assentava no dese-

jo de que ele estivesse realmente morto. Esse 

sentimento/desejo é perceptível ainda que o 

mesmo seja inaceitável. Quer dizer: a intole-

rância cega quem mergulha nela.

No entanto, o momento actual vai-se assu-

mindo cada vez mais como o de tréguas; mo-

mento para ser dedicado a um entendimento 

saudável. A poeira vai tomando o seu lugar 

enquanto o cheiro à pólvora, paulatinamen-

te, vai-se desvanecendo. Muita poeira que 

um dia terá que baixar até ao ponto de per-

cebermos as reais motivações deste conflito 

político-militar que, oxalá, tenha terminado 

(ou esteja claramente em vias disso). Mas a 

poeira não está só aí. Está também em relação 

ao que se adivinha para os próximos tempos. 

É que as pretensões da Renamo relativamen-

te à questão da sua integração nas hierarquias 

das Forças Armadas, da Polícia e da Seguran-

ça do Estado criaram um posicionamento de 

repulsa por parte do governo. Irá a Renamo 

abandonar esta pretensão ou o Governo apre-

sentará uma solução que não reforce a parti-

darização desses órgãos? Haverá meio-termo, 

integrando-os com base num figurino que re-

sulte do consenso entre as partes? Como será 

isso resolvido?  

Esta pretensão da Renamo e consequente 

postura do Governo poderá ditar os novos 

níveis de stress não só por parte dos directa-

mente envolvidos como do cidadão amante 

da paz. Porém, uma vez que se evitou que o 

recenseamento fosse manchado com a au-

sência do maior partido da oposição, resta-

-nos esperar que haja, de facto, participação 

de todas as forças políticas interessadas no 

“Outubro eleitoral”. Até lá, a reconciliação, 

à moda moçambicana, terá espaço para 

paulatinamente concretizar-se.

Cá entre nós: o receio que pairava em Mo-
çambique sobre as prováveis consequências 
da intensificação do conflito político-militar 
como resultado da não participação da actual 
principal força política da oposição e seu líder 
dissipou-se. É importante que esta situação 
positiva seja acarinhada por todos no sentido 
de termos um “Outubro eleitoral” de festa, de 
reconciliação, e não de tensão e nem de sangue. 

Importações
O 

relatório que o Centro 

de Integridade Pública 

acaba de publicar so-

bre as importações de 

equipamento, feitas pelo partido 

Frelimo, isentas de direitos adu-

aneiros, é muito interessante. E 

mostra-nos alguns aspectos sobre 

o funcionamento interno daquele 

partido.

Tudo ao abrigo da Lei dos Parti-

dos Políticos, é claro.

Vou ficar-me apenas por dois dos 

equipamentos citados no relató-

rio: as motorizadas e os congela-

dores.

Em relação às motorizadas, o 

CIP encontrou evidências de 

que, só no período entre Junho de 

2012 e Outubro de 2013, aquela 

formação política importou 2981 

motorizadas.

Ora isto dá a entender que no 

partido Frelimo toda a gente 

anda de motorizada, a começar 

no Presidente do Partido e a 

acabar no militante menos gra-

duado. Porque se num período 

relativamente curto o CIP detec-

tou estes números, as importa-

ções totais devem ser muitíssimo 

maiores.

Imagino como o parque de es-

tacionamento da Escola Central 

do Partido, na Matola, deve ter 

estado apinhado de motorizadas 

durante as reuniões de Quadros e 

do Comité Central, recentemen-

te realizadas.

Quem diria que o partido Freli-

mo se transformaria num partido 

de “motards”?

Passemos agora aos congelado-

res: Entre Julho de 2012 e Fe-

vereiro de 2014  o partido do 

batuque e da maçaroca importou 

6669 congeladores.

E aqui a pergunta que se impõe 

é saber o que é que os camara-

das do partido Frelimo querem 

congelar em tão grandes quanti-

dades.

Alguns dirão que é para congelar 

a ideologia marxista que o parti-

do ostentava a partir do seu 3º. 

Congresso.

Outros defendem que deve estar 

guardada no intenso frio a ética 

revolucionária de Samora, que 

já ninguém vê a circular à luz do 

dia.

Há ainda quem diga que nas ar-

cas frigoríficas estão conservados 

alguns camaradas mais idosos 

que só saem em ocasiões festivas 

para dar um pé de dança.

Seja como for, 6669 congeladores 

é muito congelador e não me ad-

miraria que muitos deles estejam 

apenas a servir de armários para 

guardar os lucros fraudulentos de 

toda esta negociata.

De qualquer forma eu sugeria ao 

nosso Procurador Geral da Re-

pública uma deslocação às sedes 

do partido Frelimo para consta-

tar se, no seu interior e nos par-

ques de estacionamento, o senhor 

Filipe Paúnde pode exibir os tais 

congeladores e a frota de moto-

rizadas.

Porque tudo isto foi importado 

enquanto ele era Secretário Ge-

ral do partido.

Pequim passou a impor a reivindicação de so-

berania plena sobre praticamente a totalida-

de do Mar do Sul da China e vê chegada a 

hora de arredar a memória de todas as humi-

lhações impostas a partir de meados do século XIX. 
 A luz verde das autoridades de Hanói para greves e 

manifestações de protesto em fábricas de empresas da 

República Popular e de Taiwan no Vietname é o último 

sinal numa escalada de confronto nas disputas frontei-

riças no Mar do Sul da China.

  O envio por Pequim de uma plataforma petrolífera, 

escoltada pela marinha de guerra, para as Ilhas Para-

cel motivou protestos de Hanói, gerou espectaculares 

trocas de jactos de água pressurizada, e, sobretudo, de-

monstrou que a República Popular da China considera 

ter condições para impor unilateralmente as suas rei-

vindicações territoriais. 

 A chegada no início de Maio da plataforma e de um 

navio para instalação de dutos submarinos de testes 

sísmicos é sinal de que a CNOOC (a empresa estatal 

chinesa de exploração “off shore”)  passou a dispor de 

aptidão tecnológica para operar dispensando parcerias 

internacionais (em particular depois da aquisição em 

2012 da canadiana NEXEN por 15,1 mil milhões de 

dólares).

 Tal como no caso do submersível “Jiaolong”, que em 

2010 baixou a 3759 metros para colocar uma bandei-

ra chinesa no leito do Mar do Sul da China, as novas 

capacidades tecnológicas (a plataforma HD-981 foi 

previamente testada ao largo de Hong Kong na jazida 

de gás de Liwan) servem para marcar posição numa 

disputa política.

 

Tecnologia e política
 A colocação da plataforma em águas reclamadas pelo 

Vietname teve lugar logo após a visita a Tóquio, Seul, 

Manila e Kuala Lumpur de Obama para reiterar com-

promissos de segurança com os aliados regionais de 

Washington e coincidiu com uma cimeira na capital 

da Birmânia/Myanmar da “Associação das Nações do 

Sudeste Asiático” (ASEAN).   

 Os litígios fronteiriços que opõem Pequim (e por ar-

rasto Taiwan que partilha as mesmas reivindicações) ao 

Vietname, Filipinas, Malásia, Indonésia e Brunei racha 

ao meio a ASEAN, inoperante como fórum de media-

ção, e têm o seu contraponto nas disputas marítimas 

com a Coreia do Sul e o Japão.

  Pequim assume a iniciativa em matéria de imposi-

ções territoriais - ao invés de protestar contra alegadas 

afrontas como no caso da nacionalização pelo Japão 

em 2012 de três ilhas das Senkaku/Diaoyu na posse 

de particulares -  e exigiu, por exemplo, a partir de No-

vembro do ano passado, a identificação para sobrevoo 

civil numa “Zona de Identificação para Defesa Aérea” 

de áreas disputadas com Seul e Tóquio.

 Os incidentes com Manila sucedem-se, por seu turno, 

nas águas meridionais disputadas pelos dois estados, 

mas o conflito com Hanói (que não partilha tratado de 

defesa com Washington) assume contornos potencial-

mente mais virulentos.

 O Vietname assegurou historicamente a sua indepen-

dência em oposição à China e as ilhas que o então go-

verno de Saigão, aliado de Washington, controlava nas 

Paracel (Xisha em chinês e Hoang Sa em vietnamita) 

foram ocupadas pela China após um confronto militar 

em Janeiro de 1974.

 Hanói depois da reunificação e do avolumar das ten-

sões com Pequim que se saldaram por uma guerra em 

1979 e novos confrontos militares em 1988 nas Paracel 

passou a reclamar a soberania, mas a China controla de 

facto a área que desde Julho de 2012 está sob a juris-

dição da prefeitura de Sansha (englobando também as 

Ilhas Spratly) da província de Ainão.

Comércio, pesca e hidrocarbonetos
  A resolução pacífica das reivindicações nacionais ao 

abrigo da “Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar”, de 1982 - cujo respeito os Estados 

Unidos advogam a todos os protagonistas dos conflitos 

fronteiriços apesar do Congresso norte-americano não 

ter ratificado o tratado - mostra-se cada vez mais difícil 

em águas de intenso tráfico comercial.

 A exploração de reservas de gás que poderão cifrar-

-se em 190 triliões de metros cúbicos e 11 mil milhões 

de barris de petróleo, de acordo com estimativas da 

“Agência de Energia” dos Estados Unidos, tem vindo 

a intensificar-se em águas de ilhas e recifes onde eram 

tradicionais as escaramuças envolvendo pesqueiros de 

toda a região.

 A “ExxonMobile” opera desde 2011 em Blocos conce-

didos por Hanói sob protesto de Pequim que já vinha 

a efectuar testes sísmicos no Bloco 143 reivindicado 

pelo Vietname e para onde enviou agora a plataforma 

HD-981.

 A China cedera, por sua vez, em 1992 direitos de ex-

ploração à norte-americana “Crestone” em zonas alega-

damente de águas territoriais vietnamitas.

 Pequim passou a impor a reivindicação de soberania 

plena sobre praticamente a totalidade do Mar do Sul 

da China e vê chegada a hora de arredar a memória de 

todas as humilhações impostas a partir de meados do 

século XIX por ocidentais e japoneses e repor a devida 

hierarquia em que a hegemonia da China deve ser res-

peitada em toda a região.

 Dois milénios de relações estreitas e frequentemente 

conflituais entre vietnamitas e chineses chegam agora 

a uma fase de confronto que mostra, essencialmente, 

a manifesta determinação da liderança de Pequim em 

fazer valer uma nova hegemonia. 

 

Jornalista

O mar chinês 
por João Carlos Barradas 
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1. O Estado Moçambicano, representado pela Autori-
dade Tributária de Moçambique (AT), e a empresa 
“OpSec Consórcio” assinaram, no passado dia 18 de 
Dezembro de 2013, a Escritura Pública Notarial do 
Contrato de Concessão dos serviços de produção e 
distribuição do selo de controlo de bebidas alcoóli-
cas e tabaco manufacturado sujeitos ao pagamento 

 
2. O Contrato de Concessão foi visado pelo Tribunal 

Administrativo a 28 de Janeiro de 2014.

3. Recordamos que o Concurso Público Internacional 
para Concessão nº. 19/AT/2010, lançado pelo Go-
verno, foi ganho pelo “OpSec Consórcio”, com sede 
social na Av. de Angola nº 1700, em Maputo.

4. O Consórcio é constituído pelas empresas “OpSec Se-
curity Mozambique, Limitada” (moçambicana), com 
sede em Maputo, e “OpSec Security Group, PCL” e 
“OpSec Security, Limited” (britânicas), ostentando a 
primeira a qualidade de representante do Consórcio 
em Moçambique.

5. O Contrato de Concessão em apreço enquadra-se no 
âmbito do disposto no artigo 2 da Lei nº 17/2009, de 
10 de Setembro, que aprova o Código do Imposto 

o artigo 6 do Regulamento do CICE, aprovado pelo 
Decreto Nº 69/2009, de 11 de Dezembro, que esta-
belecem que a selagem de bebidas alcoólicas e de 
tabaco manufacturado sujeitos ao ICE, tanto de fa-
brico nacional como importados, é de carácter obri-
gatório.

6. Em termos práticos, a selagem de bebidas alcoólicas 
e tabaco manufacturado sujeitos ao ICE consistirá na 
aposição física sobre os produtos dum selo de con-
trolo, e cingir-se-á aos produtos compreendidos nas 
posições pautais 22.03 (cerveja), excluindo os de pro-
dução e incorporação nacional; 22.04 e 22.05 (vinhos 
de uvas), e 22.08 (aguardentes, licores, uísques, runs 
e outras bebidas espirituosas e equiparadas) e 24.02 

(charutos, cigarrilhas e cigarros de tabaco e seus su-
cedâneos).

-
te o comércio ilícito de bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado e seus derivados em Moçambique, 
prevenindo-se o contrabando e descaminho, assim 
como a introdução, no consumo interno, de produtos 
falsos ou contrafeitos, o que contribuirá sobremanei-
ra para o incremento dos níveis de arrecadação do 
ICE.

8. Assim, com vista à efectivação da selagem, o “OpSec 
Consórcio”, em coordenação com a Direcção Geral 
das Alfândegas, está a contactar, por email e outros 
meios de comunicação, todos os produtores e impor-
tadores das mercadorias acima mencionadas, para o 
preenchimento dum questionário de recolha de da-
dos.

9. Os dados recolhidos permitirão que a Concessionária 
ajuste as dimensões dos selos desenhados e o respec-
tivo processo de produção, e estime as necessidades 
dos produtores e importadores em termos de selos 
de controlo, por um lado. Por outro lado, os produ-

selagem melhor ajustadas ao seu processo de produ-
ção.

10. Nesta conformidade, a Autoridade Tributária de 
Moçambique apela à colaboração de todos os produ-
tores, importadores e demais interessados, não só na 
rápida resposta ao questionário, como, também, na 
mobilização dos demais actores do negócio, visando 
a conformação com os requisitos de lei, em prol da 
salvaguarda dos interesses superiores do Estado e da 
sociedade Moçambicanos. 

Todos Juntos Fazemos Moçambique.

Maputo, aos 12 de Maio de 2014
O Director  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério das Finanças

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
Gabinete de Comunicação e Imagem

____________
Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado em Moçambique

COMUNICADO Nº. 01
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A 
selecção nacional defronta 

neste domingo, no Está-

dio Nacional do Zimpeto, 

a partir das 15 horas, a sua 

congénere do Sudão do Sul, em jogo 

da primeira mão da pré-eliminatória 

de acesso à fase de grupos das quali-

ficações à Copa Africana das Nações 

(CAN-2015), a decorrer no Marro-

cos. Trata-se de um jogo em que os 

pupilos de João Chissano são obri-

gados a ganhar, tal como o próprio 

admitiu, ainda que ciente das difi-

culdades que irão encontrar. Mas, de 

forma unânime, treinadores e público 

em geral entrevistados pelo SAVA-

NA afirmam categoricamente que 

Moçambique vai ganhar. 

O seleccionador nacional alerta: 

“o adversário não é uma pera doce, 

quanto como se pensa” e acrescenta: 

“o objectivo é passar a eliminatória”. 

Aos críticos alerta: “eliminámos a 

Angola sem vencer, mas a nossa am-

bição é vencer o jogo”.

O jogo Moçambique-Sudão do Sul 

será o primeiro jogo oficial da selec-

ção nacional, em casa, neste ano. O 

último jogo oficial foi realizado no 

Estádio da Machava diante da An-

gola e terminou empatado sem go-

los. Sendo assim, reina uma grande 

expectativa no seio dos amantes da 

selecção nacional que anseiam uma 

vitória.

“Temos uma equipa forte”
O treinador da Liga Muçulmana e 

Moçambique vai vencer o Sudão do Sul
-Sentimento de treinadores e adeptos ouvidos pelo SAVANA
Por Paulo Mubalo e Abílio Maolela (texto) e Ilec Vilanculo (fotos)

resultado positivo”.

O técnico muçulmano evita fazer um 

prognóstico e explica que tendo sido 

jogador sabe que os jogos são impre-

visíveis. “Futebol é uma caixinha de 

surpresas, mas caso consigamos ga-

nhar, tem de ser no mínimo por três 

bolas a zero para irmos para a segun-

da mão com certa tranquilidade”.

“Já joguei contra o Sudão, mas ago-

ra fica difícil saber se parte daqueles 

jogadores eram do Sudão do Sul ou 

não. Sei também que há equipas do 

Sudão que chegam à fase de grupos 

na liga dos campeões. De qualquer 

das formas, o apelo que faço é que 

o público deve acorrer em massa ao 

Estádio Nacional de Zimpeto para 

constituir o 12º jogador como eu o 

farei”, acrescentou Faife.

especialmente em Portugal, o que é 

salutar. Temos também o Jumisse que 

milita num campeonato competitivo, 

para além de que internamente há 

jogadores com muito potencial, tudo 

isso nos leva a sonharmos alto”, frisa 

Osman.

Observou, ainda, que o facto de o 

jogo da segunda mão realizar-se num 

outro país, devido à situação política 

que o Sudão do Sul atravessa, faz com 

que em caso da vitória dos Mambas 

abram-se mais possibilidades para se 

passar à eliminatória seguinte. “Por 

isso, quero desejar boa sorte à nossa 

selecção”, afirmou.

“Temos chances de 
ganhar”
Por sua vez, o ex-treinador do Des-

mais de um golo”, sentenciou.

“Temos que ganhar por mais de 3-0”

O técnico do Costa do Sol e anti-

go seleccionador nacional, Arnaldo 

Salvado, diz que Moçambique tem 

a obrigação de ganhar, ainda que in-

felizmente “faltem alguns jogadores” 

pelo facto de não se tratar de uma 

data-FIFA mas sim data-CAF, o que 

faz com que nem todos os jogadores 

que alinham no estrangeiro possam 

ser  dispensados  para representar as 

suas selecções.

Mesmo assim, Salvado sustenta: “um 

bom resultado para os Mambas seria 

uma vitória por mais de três bolas 

sem concorrência por forma a encarar 

o jogo da segunda mão sem stress”.

“O jogo da segunda mão será no Su-

dão e nunca se sabe se eles terão o 

apoio do público, mas o mais impor-

tante é ganhar, até porque o adversá-

rio é bastante fraco. Mas penso que 

seria um escândalo a nossa selecção 

não ganhar, em função do plantel que 

tem”, afirmou Arnaldo Salvado.

Plena confiança pelos Mambas

A par dos treinadores, o público em 

geral está muito expectante em rela-

ção à partida. 

Fabian Silimani aposta na vitória 

dos Mambas por duas bolas a zero. 

A confiança de Silimani deve-se “às 

boas prestações da selecção no CAN-

-Interno” e afirma: “só não ganhámos 

porque a arbitragem não quis”.

Em relação ao estágio actual da se-

lecção, João Muchanga afirma: “está 

num bom caminho” e acredita que 

do Sol); Diogo e Pinto (Ferroviário 

de Maputo); Reinildo, Mário e Ma-

ninho (Ferroviário da Beira); e Moniz 

e Isac (Maxaquene). Do estrangeiro, 

João Chissano chamou: Dominguez 

(Mamelod Sundowns-África do 

Sul); Miro, Josemar e Sonito (Bravos 

do Maquis-Angola); Faisal Bangal 

(Atalanta-Itália); Ricardo Campos 

(Torriense-Portugal); e Reginaldo e 

Mexer (Nacional-Portugal).

Nesta eliminatória ficam de fora Si-

mão Mathe Júnior, Hélder Pelembe 

e Paíto devido aos compromissos 

inadiáveis com os seus clubes e Zai-

nadine Júnior e Telinho devido a le-

sões.

Até ao fecho desta edição estava em 

dúvida a utilização dos jogadores 

Mário Sinamunda e Ricardo Campos 

devido a lesões e com maior gravida-

de para o primeiro.

Para esta partida, a Federação Mo-

çambicana de Futebol (FMF) colo-

cou à disposição do público 20 mil 

ingressos.

Segundo o secretário-geral da FMF, 

Filipe Johane, a sua instituição colo-

cou este número “devido à fraca aflu-

ência, nos últimos jogos, do público 

aos jogos da selecção nacional”. Por-

tanto, Johane afirma: “seria um gasto 

imprimir 40 mil bilhetes”, para não 

serem comprados todos. De referir 

que este será o primeiro encontro 

entre as duas equipas na história do 

futebol continental.

Breve historial 
O que é hoje o Sudão do Sul era parte 
do Sudão Anglo-Egípcio e tornou-se 
parte da República do Sudão, quan-
do ocorreu a independência deste em 
1956. Após a Primeira Guerra Civil 
Sudanesa, o sul do Sudão tornou-
-se numa região autônoma em 1972. 
Esta autonomia durou até 1983, pois 
com a Segunda Guerra Civil Sudane-
sa, resultou novamente na autonomia 
desta região, através do Tratado de 
Naivasha, assinado em 9 de Janeiro 
de 2005 no Quênia, com o Exército 
Popular de Libertação do Sudão. Em 
9 de Julho de 2011, o Sudão do Sul 
tornou-se um Estado independente e 
em Julho de 2011 tornou-se membro 
das Nações Unidas.
A Federação de Futebol do Sudão do 
Sul tornou-se na mais nova a filiar-se 
à Federação Internacional de Futebol 
(FIFA), como a 209ª, em 2012 e a 54ª 
filiada na Confederação Africana de 
Futebol (CAF) e tem como alcunha 
“Estrelas Brilhantes”.
A selecção sul-sudanesa realizou sua 
primeira partida internacional em 10 
de Julho de 2011, um dia após a in-
dependência do país, na capital Juba, 
em um amistoso não-oficial contra o 
Tusker FC (clube do Quênia), e per-
deu por 3 a 1.
Posteriormente, no dia 3 de Agos-
to de 2011, também em Juba, o país 
empatou a um golo com o SC Villa 
(clube de Uganda) em sua segunda 
partida não-oficial.
Em 10 de Julho de 2012, um dia após 
o primeiro aniversário de autonomia, 
o Sudão do Sul alcançou outro gran-
de marco em sua curta trajectória, 
realizando o primeiro jogo oficial de 
sua selecção nacional. Dessa vez, o 
adversário seria a vizinha Uganda, no 
Estádio de Juba, e o jogo, que termi-
nou empatado a um golo, foi presen-

ciado por 22 mil pessoas.

Os Mambas procuram um lugar em Marrocos

“Estamos em crescendo”
Para  o técnico do Textáfrica do Chi-

moio, Mussá Osman, os Mambas  

“reúnem todas as possibilidades” de 

baterem o seu adversário tendo em 

conta o desempenho da  nossa se-

lecção, particularmente nos últimos 

tempos.

“As últimas selecções sob a condu-

ção de João Chissano estão em cres-

cimento, para além de que o país já 

conta com um leque de jogadores de 

gabarito a militarem no  estrangeiro, 

portivo de Maputo, Artur Semedo, 

crê que “é suposto termos chances 

enormes para ganhar”. 

Semedo explica que o adversário “é 

fraco” quando comparado com os 

Mambas o que “se alia à crise polí-

tica que assola aquele país”, situação, 

sem dúvidas, que traz repercussões a 

vários níveis.

Artur Semedo destacou o factor casa 

como outro aspecto que joga a favor 

da nossa selecção daí que seja “im-

perioso que Moçambique ganhe por 

os Mambas podem qualificar-se, 

mas frisa: “será possível se trabalhar-

mos para tal”. Muchanga aponta 2-1 

como sendo o resultado melhor por-

que “o adversário também não veio 

para passear”. 

Por sua vez, Saide Binali diz que 

“Moçambique é favorito” e adian-

ta que temos a obrigação de ganhar 

porque “o adversário é inferior”. Bi-

nali congratula o trabalho de João 

Chissano e explica: “com ele, a selec-

ção ganhou muita confiança, por isso 

estou confiante”.

Edmundo Lissenga espera que o 

jogo seja bem disputado porque “no 

CAN-interno a nossa selecção de-

monstrou que tem capacidade para 

jogar com qualquer uma”. Lissenga 

diz que a selecção “está num nível 

aceitável”, mas alerta: “é preciso que 

tenhamos mais rodagem de modo a 

ganharmos experiência”.     

Para esta partida, João Chissano con-

vocou 21 jogadores, dos quais oito 

internacionais. Dos que actuam in-

ternamente, o seleccionador nacional 

convocou os seguintes: Kito, Milagre 

e Nando (Liga Muçulmana); Dito, 

Dário Khan e Manuelito II (Costa 

Mussá OsmanSérgio Faife Artur SemedoArnaldo Salvado

Fabian Silimani Edmundo Lissenga João Muchanga

antigo jogador dos Mambas, Sérgio 

Faife,  asseverou que Moçambique 

tem uma equipa “bastante forte”, mas 

faz suas as palavras do seleccionador 

nacional, João Chissano: “não pode-

mos dizer que o jogo será pera doce” e 

explica: “primeiro teremos que prová-

-la para ver se realmente será doce ou 

não”.

Faife observou ainda que é em função 

dessa qualidade que “a equipa tem a 

obrigação de não perder, aliás, tem a 

obrigação de jogar para conseguir um 
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Por Abdul Sulemane

AEditora Ndjira, em parceria 

com a mCel e BCI, apre-

sentou nesta terça-feira, 

13 de Maio, no Centro 

Cultural Português: Camões – Ins-

tituto de Cooperação e da Língua, 

duas obras de ensaios do académi-

co moçambicano Francisco Noa, 

o inédito Perto do Fragmento, a 

Totalidade – ensaios sobre Lite-

ratura e o mundo e a reedição de  

A Escrita Infinita – ensaios sobre 

literatura moçambicana. As obras 

foram apresentadas pelo académico 

Gilberto Matusse. 

Noa é um intelectual desassosse-

gado no que diz respeito à dinâmi-

ca social do mundo, consequente-

mente transportada para literatura. 

Em Perto do Fragamento, a Tota-

lidade confirma-se esse desiderato, 

de modo bastante evidenciado. 

Ei-lo, em discurso directo: “O que  

efectivamente me move são as mi-

nhas próprias incertezas e os ques-

tionamentos que faço, bem como 

as que ficaram por fazer. E, é pois, 

por detrás deles onde encontro o 

sentido das coisas, das palavras 

e da existência, sobretudo neste 

tempo, cada vez mais difuso e am-

bíguo (...)”

Depois da edição inicial em 1998, 

A Escrita Infinita regressa ao con-

vívio dos leitores. Esta obra eviden-

cia um jogo paradoxal quase infer-

nal pela indeterminação dos limites 

em que se espraia. Isto é, a escrita 

que lê ou, por outra, a leitura que 

escreve numa interacção perma-

“Os gigantes nunca morrem”

nente. 

É por isso que esta obra gravita à 

volta de leituras diversas, sobre o 

largo horizonte da interpretação, 

principalmente, entre outros textos 

de Noémia de Sousa, José Cravei-

rinha, Rui Knopfli, Luís Carlos 

Patraquim, Aldino Muianga, Mia 

Couto, Filimone Meigos, Ungulani 

Ba Ka Khosa, Eduardo White.

Francisno Noa, de nacionalida-

de moçambicana, é doutorado em 

Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa pela Universidade 

Nova de Lisboa (2001). Professor 

de Literatura Moçambicana, Li-

teratura Geral e Comparada, Po-

ética e Retórica na Universidade 

Eduardo Mondlane, desde 1992. 

Pesquisador e director executivo do 

Centro de Estudos Sociais Aquino 

de Bragança (CESAB). Professor 

convidado e orientador de teses de 

licenciatura, mestrado e doutora-

mento, em universidades nacionais 

e no estrangeiro. 

Participa em projectos de pesquisa, 

na área de literatura, e em congres-

sos e seminários científicos no país 

e no estrangeiro. Já teve experiência 

de cargos de gestão em institui-

ções de ensino superior. Consultor 

na área de leitura e escrita, ensino 

básico, ensino superior e comuni-

cação. Membro de vários júris na-

cionais e no exterior. Ensaísta, com 

inúmeros artigos em publicações 

nacionais e estrangeiras. Autor dos 

seguintes livros: Literatura Mo-

çambicana; Memória e Conflito 

(Imprensa Universitária, 1997); A 

Escrita Infinita – ensaios sobre li-

teratura moçambicana (Imprensa 

Universitária, 1998), Império, Mito 

e Miopia. Moçambique Como In-

venção Literária (Caminho, 2002); 

e A Letra, a Sombra e a Água (Tex-

to Editores, 2009).

Francisco Noa lança dois ensaios

Já foram seleccionados os 18 

grupos que farão parte da XI 

Edição do Festival de Teatro 

de Inverno, que decorre de 

24 deste mês a 29 do próximo, no 

Teatro Mapiko, Cine Teatro Gil-

berto Mendes e Teatro Avenida, 

em Maputo.

A escolha, que decorreu entre os 

dias 21 e 27 do mês passado e que 

envolveu 28 grupos, entre nacio-

nais e estrangeiros, apurou grupos 

de teatro das províncias de Mapu-

to, Sofala, Tete e Zambézia, e os 

internacionais Ombaka e Serpente 

de Angola.

Ao contrário do que acontecia 

nas anteriores edições, em que o 

festival decorria aos sábados e do-

mingos, este ano os organizadores 

estão a trabalhar no sentido de este 

começar na sexta-feira, de modo 

a permitir que mais grupos ama-

dores participem, e que se possa 

alargar o número de grupos parti-

cipantes de 18 para 21.       

O festival contará também com a 

participação dos grupos veteranos 

da capital do país Gungu, com a 

peça “A Minha Nora Odeia-me”, 

e Mutumbela Gogo, com “Os Me-

ninos de Ninguém”.

XI edição do Teatro de inverno 

À semelhança das anteriores edi-

ções, a nossa fonte informa que 

estão também agendados eventos 

paralelos tais como seminários, 

oficinas de teatro e workshops que 

irão envolver os grupos participan-

tes e convidados.

O evento, que se internacionalizou 

Francisco Noa exibindo detalhes de um dos livros ao escritor Mia couto

Moçambique vai 

entregar durante 

o próximo Con-

selho Científico 

do Instituto Internacional da 

Língua Portuguesa (IILP) o 

seu Vocabulário Ortográfico 

Nacional, que constitui a sua 

contribuição para o vocabulá-

rio comum deste idioma que 

está em processo de revisão e 

unificação ortográfica.

Segundo o académico Lou-

renço do Rosário, presiden-

te da Comissão Nacional do 

IILP, este será mais um pas-

so no processo de adesão do 

nosso país ao Acordo Orto-

gráfico da Língua Portuguesa, 

que o Governo já aprovou e 

já submeteu para ratificação 

à Assembleia da República. A 

par de Angola, Moçambique 

ainda não ratificou a adesão ao 

acordo, que entretanto já vigo-

ra no Brasil, Cabo Verde, Por-

tugal e São Tomé e Príncipe.

O também presidente do Fun-

do Bibliográfico da Língua 

Portuguesa (FBLP) e reitor 

da Universidade A Politécnica 

vai a Cabo Verde credenciado 

pelo Governo moçambicano 

para proceder à entrega do 

Vocabulário Ortográfico Na-

cional, que, por um lado, en-

riquecerá a língua portuguesa 

em cerca de 40 mil entradas 

que constarão do dicionário.

O documento, segundo Lou-

renço do Rosário, é um tra-

balho científico levado a cabo 

por especialistas da Faculdade 

de Letras e Ciências (FLCS) 

Moçambique entrega 
Vocabulário Ortográfico

da Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM), que inte-

gra linguistas lexicográficos 

e liderados pelas professoras 

Inês Machungo e Perpétua 

Gonçalves. “É um trabalho 

científico seguro e terá mais de 

40 mil entradas, o que significa 

que estamos perfeitamente a 

par dos outros, quer dos portu-

gueses, quer dos brasileiros em 

termos de trabalho científico”, 

sublinhou.

O Vocabulário Ortográfico 

Nacional enriquecerá os dicio-

nários, prontuários e gramáti-

cas da língua portuguesa, pos-

sibilitando a produção destes 

materiais sem que se recorra a 

outros especialistas e países.

O Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa, que data 

de 1990, é um tratado assina-

do pelos países da CPLP com 

o objectivo de criar e adoptar 

uma ortografia unificada a ser 

usada por todos os países de 

língua oficial portuguesa.

Este acordo pretende pôr fim 

à existência de duas normas 

ortográficas divergentes, uma 

no Brasil e outra nos restantes 

países de língua portuguesa, 

contribuindo assim para o au-

mento do prestígio internacio-

nal do português e para a sua 

expansão e afirmação.

A valorização do critério foné-

tico em detrimento do critério 

etimológico pretende aproxi-

mar a escrita da forma falada 

das palavras (é exemplo disso 

a supressão gráfica das conso-

antes mudas em palavras como 

Baptista ou Egipto). A.S

consecutivos
pela primeira vez no ano passado, 

com a participação de Pitabel de 

Angola e Mundo Teatro do Brasil, 

terá pela 11ª vez o Teatro Mapiko 

como palco principal durante cin-

co fins-de-semana consecutivos, 

mantendo assim a tradição que já 

dura há 10 anos. A.S

Vevula é o título escolhido 

para o novo CD da banda 

Timbila Muzimba a ser 

apresentado em breve aos 

fãs e amantes da música e dança 

de Moçambique.

No novo disco, por sinal o terceiro 

da banda, pretende-se reunir te-

mas musicais, cantados em língua 

chope, português, e entre outras 

línguas nacionais e conta com a 

participação de músicos convida-

dos.   

Para a materialização da apresen-

tação do terceiro CD, intitulado 

Vevula, a banda carece de fundos 

que possam arcar com as despesas 

que contribuem para colocação do 

mesmo no mercado nacional.

Vevula, que na língua chope signi-

fica soltar-se, é uma exaltação que 

Timbila Muzimba 
prepara novo CD

convida toda a sociedade a usufruir 

do som das Timbilas, tema este 

que se junta ao Djembulane o que 

na língua portuguesa significa Es-

banjar. Este tema retrata o clamor 

e a solidariedade da crise interna-

cional.

O trabalho da banda Timbila Mu-

zimba visa manter a harmonia en-

tre a parte estética e temática das 

suas composições, atravessando as 

vias da inovação no que liga as vá-

rias gerações.

Actualmente constituída por oito 

elementos, nomeadamente Lucas 

Macuácua, Tinoca Zimba, Cel-

so Durão, Osório Mahule, Alex 

Pedro, Matchume Zango, Arlin-

do Chissano e Cheny Wa Gune, 

a banda surgiu nos arredores do 

bairro de Jardim, Unidade 7, na 

cidade de Maputo. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

O 
dia 1 de Maio é feriado internacional e para outros calha também 

como um dia especial porque são aniversariantes nesta data. Eu 

sou um deles. Nasci a 1 de Maio. Muitos chamam-me grande 

trabalhador.

Realmente sou um grande trabalhador. Digo isso porque a senhora minha 

mãe sempre disse que nunca tive problemas em fazer qualquer tipo de 

trabalho. Qualquer coisa que eu pegasse para reparar saía sempre certa.

O dia primeiro de Maio recorda-me uma frase de Karl Marx que dizia que 

o trabalhador deve ser pago antes do suor secar. Muitas vezes assistimos 

trabalhadores que ficam meses sem salário. O nosso patronato ainda está 

longe de pagar um salário que dignifique os trabalhadores. 

Na manifestação que podemos relacionar com o primeiro de Maio, no 

Zimbabwe, os manifestantes levantam um dístico curioso que diz: se nos 

pagas com amendoim nós vamos nos comportar como macacos. Quem é 

inteligente percebe o que isto quer dizer. Sem tratamento digno, uma pes-

soa não pode ter um comportamento digno. Um aviso que tem de ser bem 

visto por aqueles que não cuidam dos seus trabalhadores com dignidade. 

Até os partidos políticos aproveitaram para exibirem a sua classe. Os par-

tidos políticos também têm trabalhadores. Neste desfile, vemos o partido 

Frelimo a desfilar a sua classe na marcha do primeiro de Maio enquanto os 

trabalhadores do MDM levantam as suas bandeiras. Aqui até comportam-

-se bem. Noutros quadrantes, só reclamações. Alguns podem questionar 

o que os partidos políticos fazem numa marcha do dia dos trabalhadores.

Filipe Mabutana, jornalista da Rádio Moçambique, agora administrador 

delegado, usufruindo das novas tecnologias de informação e comunicação 

para fazer o seu trabalho, ficou por cima do carro. Para chegar ao lugar de 

administrador, Mabutana disputou as eleições com Farida Costa. Houve 

duas festas dos candidatos e os trabalhadores entravam numa das festas, 

bebiam, comiam e saíam para a festa de outro candidato, e vice-versa. Os 

trabalhadores só queriam curtir.

Outro jornalista que se tornou administrador delegado foi Bento Neves 

na TVM. Não digo que não possam almejar lugares melhores nas suas 

profissões. O que chateia é que deixam de ser jornalistas e comportam-se 

como políticos. Reparem como ele acena com a mão e de olhos fechados. 

Parece que está a sonhar com novos voos. Talvez como político num des-

ses partidos. Outros ficaram de um lado a rir. É o que fez o Sérgio Tique, 

humorista, maquetizador ao lado de Jorge Oliveira, ex-Secretário Geral 

da AEMO. Assim foi 1 de Maio. Alguns têm motivos para sorrir. Salário 

não satisfaz a maioria. Nunca chega. Não esperem que os moçambicanos 

tenham comportamento de macacos.  

Comportamento 
de macacos
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Diz-se.
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Foto de Naíta Ussene

Os embaixadores dos países 

nórdicos acreditados em 

Moçambique visitaram, esta 

quarta-feira, a mediacoop 

-

sua visita à empresa proprietária do 

-

importância duma imprensa indepen-

dente e crítica no país e o apoio à di-

da imprensa independente em Mo-

-

-

-

independente em Moçambique tem 

-

neste momento em que os assuntos 

económicos têm merecido destaque 

-

-

perspectivas em torno do assunto aos 

moçambicanos”,  disse a embaixadora 

-

ma perspectiva, o embaixador da Di-

-

-

-

da empresa e os principais desafios que 

-

-

-

-

-

-

-

(Redacção) 

Delegação nórdica  visita mediacoop

-

em transferências bancárias suspeitas  

-

-

-

-

um importante cluster

-

-

-

freli 

-

-

-

telelé

Em voz baixa

pole position para ficar 

Ga Famba Gona
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O 
Millennium bim pro-

cedeu na última quar-

ta-feira, no Distrito 

de Marracuene, junto 

da Seguradora Ímpar, ao lan-

çamento de mais uma edição 

da campanha de Segurança 

Rodoviária. Este projecto que 

se enquadra no programa de 

responsabilidade social deste 

banco foi lançado na Esco-

la Primária Completa Guaza 

Muthini, na semana Global 

das Nações Unidas para a Se-

gurança Rodoviária, em par-

ceria com a Polícia da Repú-

blica de Moçambique (PRM) 

– Departamento de Trânsito 

Bim lança campanha de 
Segurança Rodoviária 2014

do Comando Geral da Polícia 

e INATTER.

Estiveram presentes neste lan-

çamento a Directora da Esco-

la Primária Completa Guaza 

Muthini,  Suzana Mandingue, 

Directora distrital de Edu-

cação - Cremilde Nuvunga, 

representante do INATTER, 

Manuel António, e o repre-

sentante da Ímpar Momade 

Ali Mucusse. O objectivo deste  

projecto é sensibilizar princi-

palmente os mais novos, que 

estão em fase de adquirir no-

vos conhecimentos, para além 

de serem um dos grupos mais 

afectados pelos acidentes ro-

doviários, para o conhecimento 

de boas práticas rodoviárias.

Por seu turno, Suzana Man-

dingue agradeceu a escolha 

da sua escola para o lança-

mento deste projecto e referiu 

que esta será uma prioridade 

na sua escola. Desde a sua 1ª 

edição, em 2010, a Campa-

nha de Segurança Rodoviária 

já abrangeu cerca de 35.000 

alunos de 70 escolas primárias 

das províncias de Maputo e 

Matola. Este ano, o projecto 

irá abranger mais de 20 esco-

las primárias da província de 

Maputo.  

Momade Ali Macusse, repre-

sentante da Ímpar, afirmou: 

“para a Ímpar, a segurança e 

prevenção rodoviária são áreas 

de importância estratégica. É 

fundamental contribuir de for-

ma activa para promover uma 

verdadeira cultura de seguran-

ça, incutindo nos jovens com-

portamentos responsáveis que 

podem salvar vidas. É impor-

tante formar e consciencializar 

os mais jovens para a necessi-

dade de adoptarem comporta-

mentos correctos e serem eles a 

dar exemplo”.

O Millennium bim pretende, 

com o seu projecto de respon-

sabilidade social “Mais Mo-

çambique Pra Mim”, contri-

buir para o desenvolvimento 

de Moçambique, apostando 

sempre em projectos contínuos 

e sustentáveis por todo o terri-

tório nacional, de forma a po-

tenciar o seu papel no domínio 

da acção social, focando-se na-

quilo que é realmente impor-

tante e onde pode fazer a dife-

rença, levar a cabo um projecto 

meritório que sirva de exemplo 

para a sociedade civil, como 

algo positivo, útil e necessário, 

cativar, atrair e envolver no 

projecto todos os parceiros que 

nele se revejam, valorizar a vida 

e estimular nos moçambicanos 

a capacidade de sonharem, re-

alizarem e superarem os seus 

sonhos. 

 Por Edson Bernardo
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As Linhas Aéreas de Mo-

çambique (LAM) deve-

rão adquirir três aeronaves 

da marca Boeing do tipo 

B737 da fabricante de origem ame-

ricana que leva o mesmo nome, um 

exercício que visa reforçar a frota da 

companhia de bandeira. Estes da-

dos foram avançados durante a as-

sinatura de oficialização do contra-

to entre as duas partes, na manhã 

desta quarta-feira, em Maputo. Ao 

que apurámos, cada aeronave custa 

entre 75 a 90 milhões de dólares.

Os B737 fazem parte da nova ge-

ração de aviões. Possuem cento e 

vinte seis lugares e têm capacidade 

de voar durante cinco horas e com 

menor consumo de combustível em 

mais de 20%. Assim que começar 

a operar com as recém-adquiridas 

aeronaves, a LAM vai poder me-

lhorar ainda mais e atender de for-

LAM regressa a Boeing
Por Nélia Jamaldine

ma eficiente a procura emergente 

pelo serviço de transporte aéreo. 

Na ocasião, a Administradora De-

legada da LAM, Marlene Manave, 

fez saber que face a esta nova em-

preitada a companhia aérea adop-

tou medidas que visam um novo 

plano estratégico de expansão e 

reforço de frota com finalidade de 

obter em certa medida uma racio-

nalização de recursos, introdução 

de plataformas informáticas, gestão 

eficiente dos voos, alargamento da 

rede, assim como estreitamento de 

parcerias. “Reiteramos que a LAM 

manterá firme o compromisso de 

servir a nação através do alinha-

mento da sua estratégia com a de 

desenvolvimento integrado do sis-

tema de transportes e comunica-

ções, optimizando a consolidação 

das rotas para todas as capitais pro-

vinciais, bem como sedes de distri-

tos de importância económica, po-

lítica e social”, referiu Manave.

Por seu turno, o representante da 

Boeing, Miguel Santos, referiu que 

a relação entre a sua empresa e a 

LAM é antiga, pois, desde 1981, 

aquando da entrega do avião DC-

10-30 e alguns anos mais tarde 

dos 767 e 737, que estas institui-

ções sempre mantiveram contacto. 

“Com esta nova geração do Boeing, 

através do trabalho que fizemos em 

colaboração com os elementos da 

equipa da LAM durante meses e de 

acordo com o posicionamento da 

LAM, tentamos dentro das alter-

nativas possíveis encontrar melho-

res soluções de frota”, disse Santos.

Refira-se que os B737 chegarão a 

Moçambique faseadamente, sendo 

que a aterragem desta aeronave em 

solo nacional, está prevista para o 

mês de Maio de 2015 e as restantes 

para 2016 e 2017 respectivamente.

A 
MultiChoice, em parceria 

com a CNN International, 

deu o pontapé de partida 

para mais uma jornada do 

MultiChoice African Journalist 

Awards 2014, que distingue as me-

lhores peças jornalísticas elaboradas 

por profissionais pertencentes aos 

órgãos de informação do continen-

te africano.

Volvidos dezanove anos deste pres-

tigiado concurso, a grande novidade 

para a edição de 2014 é o acrés-

cimo de mais duas categorias de 

prémios, nomeadamente, Prémio 

GE Energia e Infra-estrutura e o 

Prémio Impacto das Notícias. Es-

tes prémios surgem como resposta 

àquilo que reflecte as tendências 

das temáticas actuais do jornalismo 

africano, ao mesmo tempo que pre-

tendem de forma clara, coerente e 

objectiva acompanhar o dinamismo 

do desenvolvimento das socieda-

des e vencer desafios impostos pelo 

mesmo.

Segundo o Director Geral da CNN 

International, Tony Maddox, o 

MultiChoice African Journalist 

Awards 2014 é uma forma de pres-

tigiar, incentivar e impulsionar os 

actores do melhor jornalismo do 

continente africano, nas categorias 

a que concorrem e, deste modo, 

mostrar a realidade dos meios de 

comunicação e trazer uma multi-

plataforma da África actual. 

Maddox referiu ainda que os fina-

listas de 2014 terão a oportunidade 

de participar num leque de progra-

mas a destacar, o fórum multimédia, 

o intercâmbio entre a classe jorna-

lística do mundo inteiro e a troca 

de experiências e com os represen-

Abertas as candidaturas 
ao MultiChoice African 
Journalist Awards 2014 

tantes dos órgãos de informação de 

África. 

Por seu turno, o Coordenador de 

Comunicação e Relações Públicas 

(CCRP) da MultiChoice Moçam-

bique, Pedro Langa, referiu que a 

parceria com o referido concurso 

tem trazido um grande destaque 

dos nossos profissionais de comuni-

cação além-fronteiras.

“Sem dúvidas que este é um grande 

contributo na evolução da imprensa 

e do jornalismo de qualidade e, con-

secutivamente, os actores desta área 

têm a possibilidade de se destacar e 

disputar por igual com os colegas de 

profissão de outras partes do mun-

do, destacando-se o melhor talento 

jornalístico de África”, terminou 

Langa. 

Lembrar que na edição anterior do 

Prémio CNN MultiChoice Afri-

can Awards 2013, os jornalistas 

moçambicanos Selma Inocência 

e Lázaro Mabunda receberam o 

grande prémio nas categorias de 

Língua Portuguesa em Televisão e 

Imprensa respectivamente. 

Referir que são convidados todos 

os jornalistas vinculados a qualquer 

meio de comunicação a compe-

tir com os trabalhos já publicados 

nas categorias acima referidas, as-

sim como nas seguintes categorias: 

Cultura, The Coca-Cola Company, 

Prémio de Economia e Negócios, 

Ambiente, MSD Saúde e Medici-

na, Prémio Fotográfico Mohamed 

Amin, Liberdade de Imprensa, 

Reportagem Desportiva, Prémios 

Notícias Generalistas Francófonas 

– Suporte Electrónico e Impresso 

e em Língua Portuguesa – Suporte 

Electrónico e Impresso. 

Nélia Jamaldine

O 
saxofonista moçambicano, 

Moreira Chonguiça, foi 

recentemente seleccionado 

pela União Africana a fa-

zer parte da próxima conferência de 

reflexão sobre as indústrias criativas 

e o continente africano até 2063. A 

conferência a realizar-se de 20 a 25 

de Maio próximo, em Addis Abeba, 

Etiópia, faz parte das celebrações 

agendadas na consagração da União 

Africana que foi fundada em 2002, 

para a promoção da Democracia, 

Direitos Humanos e Desenvolvi-

mento Económico em África. 

Numa conversa amena com o Sa-

vana Eventos e antes de fazer a sua 

contribuição num evento que vai  

juntar um número considerado de 

promotores culturais e diversos in-

telectuais, Chonguiça deixou fluir o 

seu pensamento sobre a importância 

desta conferência, assim como da 

União Africana, que tem como ob-

jectivo principal a unidade e solida-

riedade dos povos africanos.

“O objectivo desta conferência é 

pegar na nossa herança, criativida-

de, identidade cultural e torná-las 

um bem sustentável para os nossos 

povos. Para isso, é preciso que tra-

balhemos em conjunto para o bem 

do nosso continente que é rico em 

cultura”.

Segundo Chonguiça, até ao ano 

2063, vários projectos serão mate-

Moreira Chonguiça fala de 
sustentabilidade cultural

rializados para que assim como nos 

outros povos, a exemplo dos países 

europeus e americanos, a cultura 

africana seja ainda mais sustentável.

Apesar de ter sido convidado a par-

ticipar nesta conferência, Moreira 

acredita que para tornar a cultura 

moçambicana sustentável e que a 

mesma possa contribuir para o PIB 

nacional é preciso que um trabalho 

conjunto seja feito, não apenas pelo 

governo, mas por todos os promo-

tores da cultura, músicos, artistas, 

imprensa, governo e o povo moçam-

bicano em geral.

“Nós somos um povo especial, sofre-

mos influências e ainda sofremos de 

vários povos, o que torna a nossa cul-

tura rica e diferente. É desta influên-

cia que a música, a arte, o modus Vi-

vendi  nacional devem influenciar na 

sustentabilidade e desenvolvimento 

do nosso país”.

Edson Bernardo
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Administradora Delegada da LAM, Marlene Manave no acto da assinatura do 
contrato com representante da Boeing, Miguel Santos
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O 
bim acaba de criar serviços 

financeiros facilitados e 

privilegiados aos membros 

da Ordem dos Engenhei-

ros de Moçambique, ao abrigo de 

um acordo rubricado entre as par-

tes.

O protocolo foi rubricado quinta-

-feira, em Maputo, pelo adminis-

trador daquela instituição finan-

ceira, António Gomes Ferreira e 

o bastonário da Ordem dos Enge-

nheiros, Augusto Fernando.

O memorando de cooperação per-

mite que os membros da Ordem 

dos Engenheiros de Moçambique 

tenham acesso ao crédito para todas 

as necessidades e outros serviços fi-

nanceiros e facilidades de liquidez.

Bim cria novos serviços para Ordem dos Engenheiros
No âmbito do protocolo, os enge-

nheiros poderão ter acesso a cré-

ditos de consumo e de habitação, 

leasing automóvel e de mobiliário, 

entre outros serviços financeiros 

oferecidos pelo Millennium bim.

O administrador do Millennium 

bim disse que o acordo constitui 

uma mais-valia para a ordem uma 

vez que os seus membros e funcio-

nários poderão ter acesso ao crédito 

para todas as necessidades e outros 

serviços financeiros, facilidades de 

liquidez e adiantamento de salário. 

“É a pensar nisso que criamos um 

cartão de crédito exclusivo para 

criarmos mecanismos simples que 

permitem a facilitação do acesso a 

estes serviços”, disse António Go-

mes Ferreira.

Para Augusto Fernando, este acor-

do constitui um bom sinal para a 

Ordem dos Engenheiros porque 

vai permitir que os membros pas-

sem a canalizar as suas quotas 

àquela agremiação via banco. “Com 

este acordo poderemos aumentar o 

número de contribuintes das quo-

tas porque os descontos serão feitos 

directamente nas suas contas ban-

cárias através deste banco”.

Criada em 2004, a Ordem dos En-

genheiros de Moçambique conta 

com 1800 membros activos e ins-

critos. Destes, apenas uma parte 

paga ou canaliza as suas quotas 

àquela agremiação, facto que cria 

constrangimentos ou que fragiliza 

a capacidade de actuação e maior 

protecção dos direitos dos seus 

membros em situação de conflito.

No dia 17 de Maio de 1990 a 
OMS - organização mundial da 

de doenças mentais. Esta data 

luta pelos direitos das minorias 
sexuais, e foi adoptada pelo mo-

-

vários lugares do mundo, indi-
víduos de todas as idades, raças, 

-
-

tos, sua forma de estar, de amar 

muito enraizados. Vivemos em 

-
-

ma válida de orientação sexual.

-
-

-
mados na Constituição da Repú-

-

da Lei, fundamento primeiro do 

-

dele expressar-se de forma dife-

-
-

-
-
-

-

-

-
sarem livremente sua orientação 

personalidade. Todas as formas 

-

desrespeitam sua dignidade.

-

justa e igualitária, aonde os di-

LGBT sejam respeitados pelos 

assegurados pelo Estado.

a todos os homens e mulheres, 

-
nho. A todos o nosso grande 

17 de Maio de 2014

Declaração Dia mundial 
contra a homofobia
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A 
Comunidade Académica 

para o Desenvolvimento 

(CADE), no âmbito do 

cumprimento do seu pla-

no operacional, com o objectivo de 

promover a orientação vocacional e 

profissional dos jovens e estudantes, 

realiza na cidade de Maputo, entre 

os dias 15 a 18 do mês em curso, a 

sexta edição da Feira Internacional 

de Educação sob o lema “Educação 

de qualidade para um desenvolvi-

mento sustentável”. 

A Feira tem como objectivo princi-

pal promover a orientação vocacio-

nal e profissional dos jovens e estu-

dantes do ensino primário, médio, 

técnico profissional e universitário 

do país, da África e de outros con-

tinentes, a partir da criação de um 

espaço de intercâmbio científico - 

cultural e convivência com as novi-

dades tecnológicas.

A edição número seis da Feira In-

ternacional de Educação vai contar 

com a presença de mais de cem 

expositores, entre eles instituições 

de ensino nacionais e estrangeiras, 

empresas públicas e privadas li-

gadas ao sector de educação entre 

outros. Como convidados para par-

ticiparem no evento estão Angola, 

África do Sul, Portugal, Suécia, Su-

azilândia e Zimbabwe, este último 

Educação em 
exposição pela CADE

país que participa pela primeira vez.

Na ocasião, o Presidente da CADE, 

Cassamo Nuvunga, referiu que a 

Feira vai ter lugar na Praça da Inde-

pendência, com várias actividades 

durante os quatro dias, entre elas, 

testes psicotécnicos que permitem 

orientar o estudante na escolha da 

melhor profissão, no que se refere a 

sua formação superior, assim como 

serão debatidas as possíveis solu-

ções para os problemas no sector de 

educação. Haverá ainda workshops 

sobre os diferentes cursos superio-

res e técnico-profissionais lecciona-

dos nas várias instituições públicas 

e privadas nacionais.

Por seu turno, o Director-adjunto 

do ensino geral e secundário do 

Ministério da Educação, José Ma-

nuel Pereira, enalteceu a iniciativa 

da CADE, por entender que con-

tribui de forma significante para a 

conquista de soluções para a me-

lhoria da qualidade da educação no 

país.

Lembrar que a Feira da Educação 

é um evento social e sem fins lucra-

tivos, de referência entre os países 

de língua portuguesa, países latinos 

e da região austral de África, com 

destaque para Espanha, Brasil, An-

gola, Portugal, África do Sul e Sua-

zilândia. Nélia Jamaldine

Oportunidade de emprego

NB: Os 50 formandos com melhor nota terão a direito a emprego na MN consultoria e seus parceiros


