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O 
presidente da República, 
Filipe Nyusi, e o líder da 
Renamo, Afonso Dhlaka-
ma, acordaram no âmbito 

dos contactos telefónicos, que já re-

sultaram em duas tréguas, prescin-

dir dos mediadores internacionais e 

apostarem em equipas especializa-

das, num aparente esforço para im-

primir uma nova dinâmica e celeri-

dade ao processo de busca de paz. 

Depois de terem anunciado o ar-

ranque de uma nova etapa das ne-

gociações na passada sexta-feira, as 

partes deram o primeiro passo esta 

segunda-feira, com a divulgação da 

composição das novas equipas de 

trabalhos. No entanto, o início dos 

trabalhos desta nova equipa está re-

fém da indicação por consenso de 

especialistas em matérias de descen-

tralização e assuntos militares, bem 

como da indicação de um observador 

internacional em parceria com a co-

munidade internacional. 

O novo modelo das negociações, 

que passa a apostar em equipas tec-

nicamente especializadas e prescinde 

dos mediadores internacionais, surge 

depois do aparente fracasso de dois 

anteriores modelos. É nesta perspec-

tiva que se enquadra a justificação de 

Filipe Nyusi, segundo a qual não há 

fórmula única para resolver proble-

mas que à partida apresentam carac-

terísticas diferentes.  

O vincar deste formato é visto como 

uma conquista por parte de Filipe 

Nyusi, que desde a primeira hora 

mostrou aversão à mediação interna-

cional, destacando que os moçambi-

canos têm capacidade para resolver 

os seus problemas sem interferência 

externa. 

Na passada sexta-feira, Nyusi, na 

Praça dos Heróis, e Dhlakama em 

teleconferência, a partir da Serra da 

Gorongosa, para reunião de quadros 

do seu partido na Zambézia, anun-

ciaram o fim da era dos mediadores 

internacionais e o início para breve 

de uma nova etapa, na qual passam 

a apostar em equipas tecnicamente 

especializadas em matéria de descen-

tralização e questões militares. 

Este entendimento marca o culminar 

dos sucessivos contactos que o presi-

dente da República e o líder da Rena-

mo vêm mantendo com regularidade 

desde as vésperas do final do ano, que 

resultaram num primeiro momento 

na concessão de uma trégua de sete 

dias e depois prorrogada para mais 

60 dias. 

Na sua comunicação, o líder da Rena-

mo manifestou a vontade de regressar 

a Maputo, logo que o assunto estiver 

concluído e garantiu também a par-

ticipação do seu partido nas eleições 

autárquicas de próximo ano. Ao que o 

SAVANA apurou, Afonso Dhlaka-

ma deverá estar em Maputo em Abril 

próximo, mas, em entrevista ao Canal 

de Moçambique desta semana, o lí-

der da Renamo não confirmou.   

Porém, na teleconferência de sexta-

-feira, Dhlakama disse ter concor-

dado com a proposta de acelerar as 

negociações de modo que, até Mar-

ço ou  Abril, o documento sobre a 

descentralização possa dar entrada 

na Assembleia da República para 

a respectiva transformação em lei. 

Apurámos que o acordo prévio entre 

Nyusi e Dhlakama é de que a Frelimo 

Nyusi e Dhlakama ensaiam novo roteiro de paz 
Por Argunaldo Nhampossa

não recorra à ditadura do voto para 

chumbar o pacote legislativo sobre a 

descentralização, como aconteceu no 

passado, empurrando o país para uma 

incerteza. Aliás, fruto desses contac-

tos telefónicos directos entre Nyusi e 

Dhlakama, há mudanças na imprensa 

pró-governamental, contrariando os 

anteriores comportamentos tenden-

ciosos e de discriminação que tinha 

em relação à oposição, com destaque 

para a Renamo. 

Ao SAVANA foi dito que houve 

“ordens ao mais alto nível” para que 

a Renamo e o seu líder fossem trata-

dos com simpatia, sobretudo, na rádio 

estatal e televisão pública, algo que 

foi visível nos principais noticiários 

desta quarta-feira. Os governadores 

provinciais também têm ordens para 

receberem as várias delegações da 

Renamo que se deslocam às provín-

cias para transmitirem a mensagem 

de paz. Foi o que aconteceu com os 

governadores de Manica (Alberto 

Mondlane), Sofala (Helena Taipo) e 

Inhambane (Daniel Tchapo).  

 
Novos membros do diálogo
O primeiro passo da nova etapa foi 

dado esta segunda-feira, com a indi-

cação de Eduardo Chiziane e Albano 

Macie por Filipe Nyusi, para integra-

rem a equipa responsável por debater 

a descentralização. Do lado de Afon-

so Dhlakama foi indicado Saimone 

Macuiane e Maria Joaquina. 

Eduardo Chiziane, que já estava na 

Comissão Mista, sob indicação do 

Governo, é mestre em Direito Rural. 

É igualmente especialista em maté-

rias de direito administrativo e do 

contencioso administrativo, onde foi 

assistente universitário do constitu-

cionalista Gilles Cistac, assassinado 

em Maputo em 2015, supostamente 

por ter discutido publicamente ques-

tões sobre descentralização e argu-

mentado que havia espaço na cons-

tituição para a criação das autarquias 

provinciais exigidas pela Renamo. 

Chiziane é igualmente autor da obra 

“Participação da Sociedade Civil no 

Processo de Governação e Desenvol-

vimento” e coordenador da obra  “10 

anos de Descentralização em Mo-

çambique” de Gilles Cistac.

Albano Macie fecha a equipa go-

vernamental para a descentralização. 

Actualmente é assessor jurídico da 

Presidente da Assembleia da Re-

pública, Verónica Macamo. É do-

cente de Direito Administrativo na 

Faculdade de Direito da UEM. Já 

exerceu as funções de secretário da 

Comissão de Administração Pública 

e Poder Local na legislatura passada 

e secretário da Comissão Ad hoc na 

última tentativa de revisão da Cons-

tituição da República, liderada Edu-

ardo Mulémbwe. Albano Macie teve 

igualmente uma estranha e contro-

versa participação na elaboração do 

relatório final sobre as dívidas ocultas 

investigadas por uma comissão parla-

mentar de inquérito da AR. 

Do lado da Renamo está Saimone 

Macuiane. É o regresso de Macuiane, 

depois de ter chefiado a delegação do 

seu partido nas negociações do Cen-

tro de Conferência Joaquim Chissa-

no, que produziram os acordos de 5 

de Setembro. Macuiane é deputado 

da Renamo na Assembleia da Re-

pública e mestre em Direito. Voltou 

a reintegrar a Comissão Mista, após 

o assassinato do seu colega Jeremias 

Pondeca, em circunstâncias até ago-

ra não esclarecidas. Acredita-se que 

tenha sido mais uma das vítimas dos 

esquadrões de morte. 

Macuiane fará dupla com Maria Jo-

aquina, que também é membro da 

Comissão Mista. Licenciada em Di-

reito, Joaquina foi uma combatente 

da Renamo na clandestinidade. Foi 

vogal da Comissão Nacional de Elei-

ções (CNE) em 2004 e, nas últimas 

eleições, esteve afecta ao Secretariado 

Técnico de Administração Eleitoral 

(STAE).

Afonso Dhlakama confiou em André 

Magibire, deputado, e Leovegildo 

Buanacasso, membro do Conselho de 

Estado, para tratar dos assuntos mi-

litares. Magibire foi secretário parti-

cular de Afonso Dhlakama de 1991-

93 e representante desta formação 

política no Kenya de 1993-99. Bu-

anacasso foi candidato derrotado da 

Renamo nas eleições intercalares no 

município de Cuamba em Dezembro 

de 2014. Actualmente é membro de 

Conselho de Estado.

Filipe Nyusi foi resgatar Armando 

Panguene e Ismael Mussa Manguei-

ra, quadros que se destacaram no re-

gime de Samora Machel.

Armando Panguene foi, em 1977, o 

primeiro embaixador de Moçambi-

que em Portugal até 1980. Arman-

do Panguene, antigo combatente, 

foi vice-ministro de Defesa entre 

1984-1987. Foi ainda governador 

da província de Nampula, em 1974, 

e de Cabo Delgado entre 1980 a 

1983 e vice-ministro dos Negócios 

Estrangeiros do primeiro Governo 

pós-independência. Foi ainda embai-

xador de Moçambique nos Estados 

Unidos de América em 2002 e mais 

tarde substituído por Amélia Sumba-

na. De 1996 a 2001, foi acreditado na 

República da África do Sul e cobrin-

do a Namíbia e o Lesotho por não 

residentes.

Ismael Mangueira é um antigo com-

batente. Foi juiz do tristemente céle-

bre Tribunal Militar Revolucionário 

(TMR), onde foi substituído em 

Fevereiro de 1981, por Lagos Li-

dimo, agora director do Serviços de 

Informação e Segurança do Estado 

(SISE).

Modelos fracassados?
Quando eclodiu a tensão pós-eleito-

ral em virtude da contestação dos re-

sultados  das eleições de 2014, Filipe 

Nyusi e Afonso Dhlakama deram um 

voto de confiança à equipa dos me-

diadores nacionais que havia alcan-

çado um acordo de 5 de Setembro, 

rubricado por Armando Guebuza e o 

líder da Renamo.

Esta equipa, que chegou a realizar 

mais de 100 rondas negociais sem 

sucesso, tinha a missão de viabilizar 

a desmilitarização da Renamo através 

da Equipa Militar de Observação da 

Cessação das Hostilidades Militares 

(EMOCHIM), que depois foi extin-

ta em Junho de 2015, numa altura em 

que as partes trocavam acusações so-

bre os ataques militares que surgiam 

esporadicamente. Apesar de ter cedi-

do à pressão, a vinda da EMOCHIM 

não era bem vista pelo governo que 

defendia a não intromissão de estran-

geiros em problemas domésticos.   

As negociações contavam com a me-

diação nacional composta pelo aca-

démico Lourenço do Rosário, Padre 

Filipe Couto, o Reverendo Anas-

tácio Chembeze e Sheik Habibo 

Saide e tinham como outros pontos 

de agenda as questões económicas e 

despartidarização da Função Pública. 

Até Outubro de 2015 consumou-se 

o afastamento desta equipa que foi 

agravado pelo cerco à casa do líder da 

Renamo a 9 de Outubro do mesmo 

ano, um dia depois de ter reaparecido 

ao fim de quase duas semanas, após 

um ataque que sofreu a 25 de Se-

tembro do mesmo ano em Gondola 

(Manica). 

Ainda naquele ano, após o fracasso 

das negociações, Nyusi já anunciava 

a pretensão de reduzir a equipa de 

mediação e privilegiar negociações 

directas.  

Em Abril de 2016, é constituída a 

Comissão Mista que, na terminolo-

gia governamental, visava preparar o 

encontro ao mais alto nível entre Fi-

lipe Nyusi e Afonso Dhlakama.

Numa primeira fase, a equipa era 

composta apenas por três membros 

de cada lado. Jacinto Veloso, Ben-

vinda Levi e Alváro Mutuque foram 

indicados por Filipe Nyusi. Afonso 

Dhlakama nomeou José Manteigas, 

Eduardo Namburete e Jeremias Pon-

deca, este último que veio a ser as-

sassinado e substituído por Saimone 

Macuiane.

Era notória a divergência das equipas 

em torno na integração ou não dos 

mediadores internacionais, um obs-

táculo que depois veio a ser ultrapas-

sado, mas que não deixava a delega-

ção governamental confortável. 

A nova agenda de trabalho tinha 

como matérias de debate a cessação 

das hostilidades, a governação das 

seis províncias, o desarmamento da 

Renamo e a reintegração dos seus 

homens nas Forças Armadas de De-

fesa de Moçambique, na Polícia da 

República de Moçambique e nos 

Serviços de Informação e Segurança 

do Estado (SISE).

Quando tudo estava bem encami-

nhado para a submissão da proposta 

de princípios sobre a descentrali-

zação à Assembleia da República, a 

delegação do Governo comandada 

por Jacinto Veloso deu o dito pelo 

não dito e apresentou, em Novembro, 

uma proposta de criação de uma nova 

equipa de trabalho que  excluía a me-

diação internacional. Aliás, já havia 

sido criada uma subcomissão para 

lidar com estas matérias, uma estra-

tégia vista como tendo como objecti-

vo ganhar tempo e evitar a submissão 

do documento à AR que estava em 

sessão.

A reforma do modelo das negocia-

ções, que passava pela redução do nú-

mero dos intervenientes, foi acolhida 

pela Renamo, porém não abria mão 

dos mediadores internacionais que 

a seus olhos eram importantes para 

continuarem a aproximar as partes. 

Os contactos telefónicos directos 

entre Nyusi e Dhlakama desbloque-

aram tudo e agora tempos um novo 

roteiro de paz.

Filipe Nyusi saúda o novo director do SISE Lagos Lidimo, sob o olhar de Sérgio Nathú Cabá, adjunto director, na cerimónia de 
tomada de posse 

Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi selam uma nova etapa das negociações
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a 

Lourenço do Rosário, rei-
tor da Universidade A 
Politécnica e antigo me-
diador do diálogo político 

entre o Governo e a Renamo nas 
célebres “100 rondas” no Centro 
de Conferências Joaquim Chis-
sano, considera que a Renamo 
deve abrir mão das seis provín-
cias onde reclama o direito de 
governar na base dos resultados 
eleitorais de Outubro de 2014.
 
Do Rosário, que, no entanto, 
aplaude Filipe Nyusi e Afonso 
Dhlakama, pela aposta em con-
tactos directos, argumenta que a 
descentralização deve ser pensada 
para o futuro.
Do pacote legislativo, que deve-
rá viabilizar a descentralização 
consta a revisão pontual da Cons-
tituição da República, a leis dos 
órgãos locais do Estado e seus 
Regulamentos, a lei das assem-
bleias provinciais, a lei dos órgãos 
de governação provincial, a lei das 
Finanças Provinciais, a lei base da 
organização e funcionamento da 
administração pública e o modelo 
de autarcização de todos os dis-
tritos.

A opinião de Lourenço do Rosário sobre o novo roteiro de paz

Descentralização deve ser pensada para o futuro
Por Argunaldo Nhampossa

passada sexta-feira, a partir da 
Serra da Gorongosa para Queli-
mane (Zambézia), onde estavam 
reunidos os quadros do partido, 
Afonso Dhlakama garantiu que a 
Renamo está a trabalhar para as 
autárquicas de 2018. 
No entanto, o académico alerta 
que o posicionamento das partes 
no diálogo pode não coincidir. O 
Governo, por exemplo, pode de-
fender a revisão da lei e incluir to-
dos os aspectos sobre a descentra-
lização reivindicados pela Rena-
mo, mas legislar para o futuro. Ou 
seja, as novas decisões regerem as 
eleições de 2019, o que implica a 
queda de imediato da exigência 
da Renamo em governar as seis 
províncias na base dos resultados 
eleitorais de 2014.
Por outro lado, diz que a Rena-
mo pode debater a descentraliza-
ção para viabilizar a proposta de 
nomeação de governadores pro-
vinciais, correndo-se o risco das 
negociações voltarem a fracassar.
Em declarações ao SAVANA, 
nesta terça-feira, Loureço do Ro-
sário alertou ainda que no actual 
cenário pode ser complica-
do debater a governação das 

Dois anos após a invasão militar à casa do líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama, na rua das Pal-

meiras, na cidade da Beira, Lourenço do Rosá-

rio dá a sua versão dos factos. Ano passado, Do 

Rosário concedeu uma entrevista ao SAVANA, tendo 

declinado tecer qualquer comentário sobre o assunto.
No entanto, esta semana, o SAVANA voltou à carga e o 
reitor d´A Politécnica entendeu ter chegado o momento 
de contar a história. Lembrou que, depois da embosca-
da que Dhlakama sofreu a 25 de Setembro de 2015, em 
Gondola (Manica), que o fez regressar às matas, houve 
contactos entre o Governo e a Renamo no sentido de 
viabilizarem a saída do líder da Renamo das matas da 
Gorongosa.
Nisto, conta o antigo mediador da paz, que foi contac-
tado pela delegação da Renamo para integrar a equipa 
que iria testemunhar a saída de Dhlakama. De seguida, 
diz ter contactado o Governo para transmitir esta infor-
mação, uma vez que era chefe da equipa dos mediadores 
nacionais.
Em resposta, o então chefe da delegação do executivo e 
ministro da Agricultura, José Pacheco, tomou nota da co-
municação e mandou que se preparassem e que seriam 
acompanhados por uma delegação militar do Governo 
chefiada pelo coronel Norton e outra da Renamo dirigida 
pelo falecido coronel José Manuel.  Chegados ao local no 
interior das matas da Gorongosa, encontraram Dhlaka-
ma e com ele saíram até à cidade da Beira, local onde 
os mediadores se despediram, referindo que dia seguinte 
estariam de regresso a Maputo.
De acordo com o académico, Dhlakama disse que iria 
seguir viagem a Maputo, depois de conceder uma con-
ferência de imprensa marcada para o dia seguinte, 9 de 
Outubro de 2015. Enquanto se preparavam para seguir 
viagem na referida manhã, surgiu Ivone Soares, José 
Manteigas e António Muchanga comunicando-lhes que 
a casa do seu líder estava sitiada por militares.
Lourenço do Rosário diz ter feito uma chamada telefóni-
ca para José Pacheco para saber do que se tratava, tendo o 
governante dito que se tratava de uma operação normal, 
que visava dar protecção governamental ao líder da Re-

namo. Diz ter chamado a atenção a Pacheco, referindo 
que aquela operação em nada se parecia com protecção, 
que regra geral é encabeçada pela polícia. Pelo contrário, 
a operação estava a ser dirigida por militares fortemente 
armados. 
Nesse instante, conta que Pacheco disse que iria consul-
tar os seus colegas sobre o que estava a acontecer e de 
seguida daria satisfações, facto que não se verificou.
Preocupado com o assunto, o antigo chefe dos media-
dores nacionais diz ter contactado sem sucesso o minis-
tro do Interior, Jaime Basílio Monteiro. Dirigiu-se com 
os seus acompanhantes para a rua das Palmeiras, onde 
falaram com o comandante da operação, que lhes disse 
que tinha a missão de recuperar as armas que estavam 
em mãos alheias. Depois de terem levado algumas ar-
mas e terem feito reféns alguns guerrilheiros da Renamo, 
o comandante insistia que havia outras na residência e 
tinham de recolher todas. Nesse momento, Dhlakama 
disse que só podia entregar as armas a uma pessoa do 
Governo e não a um comandante. Assim, Lourenço do 
Rosário diz ter entrado em contacto com a governadora 
de Sofala, Helena Taipo, que na ocasião disse que carecia 
de uma autorização do 
Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi.  
Do Rosário diz que, 
através de Benvinda 
Levi, conselheira do 
chefe de Estado, foi 
possível ter a referida 
autorização e, deste 
modo, seguiu para em 
nome do Governo re-
ceber as armas. Acres-
centa que, fora as 
respostas de Pacheco, 
não houve outras e diz 
que não tem dúvidas 
que a operação visava 
recolher armas. 
Lourenço do Rosário 
diz que devido a esta 

situação não ficou bem na fotografia aos olhos da Rena-
mo e, daí em diante, rotularam-no juntamente com ou-
tros mediadores, como coniventes da operação e isto por 
si só já denunciava que não seria mais possível confiar na 
mediação nacional. Acrescenta que esta situação é agra-
vada pelo facto de que, na primeira saída de Dhlakama 
das matas, ter sido acompanhado por embaixadores e não 
houve nenhum incidente e com os nacionais sucedeu-se 
o contrário.
O académico diz que, apesar de ter sido rotulado de co-
nivente, julga que não ficaram mágoas com os dirigentes 
da Renamo e tomou como exemplo o gesto de Dhlakama 
naquele dia, para que pudessem sair da sua casa. Recorda 
que naquele ambiente em que a população estava em fú-
ria e prometia linchar os mediadores, o líder da Renamo 
subiu numa cadeira e com megafone mandou a popula-
ção para que se sentasse e disse: “Agora vocês vão dei-
xar os meus amigos saírem” e assim se sucedeu. A versão 
de Lourenço do Rosário coincide, em parte, sobretudo, 
na parte dos telefonemas com o que o SAVANA havia 
avançado na edição a seguir ao assaltado em casa do líder 
da Renamo na cidade da Beira.

As explicações que faltavam

Segundo o académico, as partes 
devem tomar em consideração 
os problemas que surgiram na 
sequência das eleições gerais de 

2014 e legislá-los para que não se 
verifiquem em 2019. 
Isto significa, prossegue Do Ro-
sário, que a Renamo deve abrir 

mão das seis províncias e, desde 
já, começar a preparar os próxi-
mos pleitos eleitorais. Recorde-
-se que, em teleconferência, na 

Tropas governamentais neutralizam homens da Renamo durante o cerco à casa do seu líder em Sofala.
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seis províncias, porque nem em 
todas as Assembleias Provinciais 
a Renamo dispõe da maioria e 
precisaria do apoio do Movimen-
to Democrático de Moçambique 
(MDM), o terceiro maior partido 
da oposição com 17 assentos na 
Assembleia da República.
Assim, repisou na solução de 
2019 como horizonte da eleição 
dos governadores provinciais. A 
Renamo reivindica formar Go-
verno nas províncias de Sofala, 
Manica, Tete e Zambézia (Cen-
tro) e Nampula e Niassa (Norte). 
Mas se o poder de nomeação dos 
governadores passar pelas as-
sembleias provinciais, nas actuais 
condições, o MDM poderá de-
sempenhar um papel importante, 
onde a formação de Daviz Si-
mango tem um papel charneiro, se 
votar conjuntamente com a Re-
namo. Os resultados em termos 
de membros nas províncias onde 
a Renamo reclama governar são: 
Sofala (Renamo 45, Frelimo 30 
e MDM 07), Tete (Renamo 42, 
Frelimo 37 e MDM 03) e Zam-
bézia (Renamo 51, Frelimo 37 e 
MDM 04), Manica (Frelimo 40, 
Renamo 39 e MDM 01), Nam-
pula (Frelimo 46, Renamo 45 e 
MDM 01), Niassa (Frelimo 42, 
Renamo 34 e MDM 04). 

Duas pedras no sapato
No entanto, o reitor da Universi-
dade A Politécnica, a mais anti-
ga instituição de ensino superior 
privado em Moçambique, não 
tem dúvidas que há duas pedras 
no sapato das equipas negociais, 
porque no domínio público os 
pontos de agenda (descentraliza-
ção e desmilitarização) ainda não 
estão bem claros.
No que toca às mexidas na Cons-
tituição, Lourenço do Rosário 
alertou para a necessidade das 
bancadas da Frelimo e da Rena-
mo entrarem em acordo, tendo 
em conta que a revisão implica 
uma maioria de 2/3.
Porém, ao que o SAVANA apu-
rou, há um acordo prévio entre 
Nyusi e Dhlakama que deve as-
segurar que os princípios acor-
dados na mesa de diálogo sejam 
respeitados pelas bancadas parla-
mentares. No passado, a Frelimo 
recorreu à “ditadura do voto” para 
chumbar a proposta da Renamo 
sobre as autarquias provinciais 
por duas vezes.
Outro assunto que chamou de 
pedra no sapato é a questão da 
desmilitarização da Renamo que 
vem arrastado desde o diálogo do 
Centro Joaquim Chissano, onde 
o partido de Dhlakama exigia a 
paridade nos cargos de chefias e 
agora introduziu a integração das 
suas forças residuais na PRM e 
SISE.

Este assunto, para Do Rosário, é 
uma pedra menor, pois, contraria-
mente ao outro, já não depende 
da AR, mas, sim, do próprio Co-
mandante em Chefe das Forças 
de Defesa de Defesa e Segurança, 
Filipe Nyusi, que deverá decidir 
resolver com ou sem condiciona-
lismos. 

Mediadores internacionais
Por outro lado, Do Rosário con-
sidera natural a dispensa dos 
mediadores internacionais desde 
que prevaleça a confiança já es-
tabelecida pelas lideranças para o 
sucesso do trabalho, mas também 
porque há muita documentação 
produzida e útil. “Deve se apostar 
nas equipas especializadas”, frisa. 
Diz não notar nenhuma aversão 
do PR para com a mediação in-
ternacional, mas um sentimento 
de falta de confiança por tratar-
-se de um assunto extremamente 
sensível na governação. 
“Isto verificou-se quando os 
mediadores internacionais co-
locaram o dedo na ferida sobre 
a descentralização, facto que o 
Governo via como estando a fa-
vorecer a Renamo. A partir deste 
momento abriu-se uma ferida de 
morte e, mais dias ou menos dias, 
os mediadores internacionais se-
riam descartados”, sublinhou.
De seguida recordou o caso da 
sua equipa, que depois do cerco 
à casa do líder da Renamo na 
cidade da Beira, em Outubro de 
2015, onde foram considerados 
“coniventes”, perdeu-se confiança 
com um dos lados.  
Recorde-se que os mediadores li-
derados por Lourenço do Rosário 
foram conotados pela Renamo 
“como coniventes” daquilo que 
aconteceu no dia 9 de Outubro 
de 2015, quando a residência de 
Afonso Dhlakama foi invadida 
pelas forças policiais, com o argu-
mento de  que se pretendia desar-
mar a guarda do líder da Renamo.
A invasão aconteceu um dia de-
pois de Dhlakama ter reapareci-
do na serra da Gorongosa, ao fim 
de quase duas semanas em lugar 
desconhecido, após ter desapare-
cido no dia 25 de Setembro em 
Gondola, província de Manica, 
durante uma emboscada atribuí-
da a esquadrões de morte coman-
dadas por sectores belicistas da 
Frelimo.
A saída de Dhlakama foi teste-
munhada pelos então mediadores 
Anastáncio Chembeze, Lourenço 
do Rosário e D. Dinis Sengulane, 
acompanhados pela Presidente da 
Liga Moçambicana dos Direitos 
Humanos (LDH), Alice Mabota, 
e jornalistas.
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Na manhã desta terça-feira, 
07, as atenções voltaram a 
estar viradas para a Terceira 
Secção do Tribunal do Dis-

trito Municipal KaMfumo. Não era 

para menos. O caso “Josina”, em que 

Rofino Licuco é acusado de violência 

doméstica contra a filha do primeiro 

presidente de Moçambique, Samora 

Machel, ia às alegações finais. O SA-

VANA traz aqui os momentos mais 

decisivos de uma sessão que durou 

cerca de duas horas e cujas versões 

aguardam pelo martelo da juíza, que 

vai “tocar” no próximo dia 21.

A sessão começou às 11h e 20 min, 

com o Ministério Público (MP) a 

pedir condenação de Rofino Licuco, 

argumentando que não tem dúvidas 

de que o réu cometeu o crime de que 

está sendo acusado.

Seguiu-se a defesa da vítima, na voz 

do advogado Abdul Carimo Issá, que 

narrou que o caso começou depois de 

um convívio havido a 16 de Outubro 

de 2015, quando, já na madrugada de 

17, a caminho de casa, Josina pediu 

ao então parceiro que a deixasse onde 

a sua viatura se encontrava parquea-

da, de modo a poder seguir nela para 

um dos hotéis da cidade, onde iria 

pernoitar no quarto que a sua mãe 

libertara nessa tarde.

Terá dito Josina que aquele dia era 

muito especial, pois a sua mãe, Graça 

Machel, completava 70 anos de idade 

e que, apesar de ter-se ausentado para 

África do Sul, emocionalmente, que-

ria deitar-se naquele aposento pois 

seria uma forma de se sentir junto a 

ela.

Mas, segundo a defesa da filha de 

Graça Machel, para Rofino, a justi-

ficação de Josina não passava de uma 

estratégia para ir se encontrar com 

“alguém”, ao mesmo tempo que a 

chamava de “puta” e “mulher de rua”, 

tendo-se iniciado uma discussão en-

tre ambos, tudo na viatura ainda em 

andamento.

Eis que Rofino freou o carro e desfe-

riu um soco com o punho esquerdo 

cerrado, com movimento da direita à 

esquerda, que atingiu na face da víti-

ma, prossegue a acusação. 

“Quando esta virou a face pergun-

tando em inglês ´What´? recebeu um 

segundo soco, desta feita no olho di-

reito, com o dorso do punho esquer-

do, igualmente com o movimento da 

direita para a esquerda, com tamanha 

violência que a vítima sentiu o seu 

globo ocular exorbitar no mesmo 

tempo que jorrava sangue e um lí-

quido viscoso. Sem se compadecer, 

o Réu aos gritos perguntando pensas 

que sou burro? voltou a agredir a ví-

tima, desta feita na nuca, em virtude 

da vítima, após o segundo golpe, ter 

levado as mãos à cara e baixado a face 

para junto dos joelhos”, narrou em 

sede de Tribunal , o advogado Abdul 

Carimo. 

Avança afirmando que, receando o 

pior, a vítima abriu a porta do carro 

e, apressadamente, saiu descalça em 

pedido de socorro até que veio a des-

falecer, a poucos metros, deixando-

-se cair na estrada com o apoio dos 

braços.  

“…perdeu os sentidos e só despertou 

com as luzes dos serviços de urgência 

do HCM. A vítima foi transporta-

As versões que aguardam pelo martelo da juíza

da pelo Réu Licuco e atendida pela 

médica de serviço e pelo enfermeiro 

Roque Guambe, ao mesmo tempo 

que chorava de dor e pedia ao Réu e 

às pessoas presentes que chamassem 

o seu irmão, Malenga Machel. No 

HCM, ao fazer a história clínica, o 

Réu disse que a vítima havia caído, ao 

que a vítima respondeu, de imediato, 

corrigindo a afirmação do Réu e di-

zendo que fora agredida pelo Réu”, 

relata.

-

Depois de enumerar vários testes a 

que Josina foi submetida, de Maputo 

à Barcelona (Espanha), passando por 

Joanesburgo (África do Sul), a acusa-

ção refere que, para além dos diferen-

tes exames médicos, todos os peritos 

em sede de audiência de julgamento, 

com excepção do médico-legista, Eu-

génio Zacarias, foram peremptórios 

em afirmar que as lesões sofridas pela 

vítima foram produzidas por ins-

trumento contundente ou actuando 

como tal e que uma agressão dada 

com punho fechado, tendo a parte do 

dorso da mão próximo da articulação 

dos dedos atingido o olho direito, é 

compatível com a lesão provocada 

e a sequela que a vítima apresenta é 

igualmente compatível com o tipo de 

trauma infligido.

Segundo a defesa, Josina “não teve 

qualquer queda estática complicada, 

como pretende fazer vingar o Dr. Eu-

génio Zacarias na sua pretensa lição 

de sapiência, apontando como causa 

dessa queda, primeiramente, porque 

ingerira álcool etílico em quantidade 

não especificada e na sequência havia 

tropeçado, para mais tarde concluir 

que, afinal, a lesão do olho da vítima 

foi consequência da sua queda está-

tica complicada e não decorrente de 

uma agressão física, sendo a principal 

causa da queda a ingestão de álcool 

etílico, embriaguez etílica aguda na 

2ª fase de excitação, sem qualquer 

exame de alcoolémia que a sustente!”.

Em sede de audiência de julgamento, 

Eugénio Zacarias afirmou que uma 

agressão nos termos descritos por Jo-

sina não é idónea a abrir a sutura da 

córnea consolidada há 19 anos, nem 

possível um soco provocar uma ferida 

contundente.

Carimo desmente Zacarias, ao ponto 

de, ironicamente, designá-lo por um 

“insigne” perito que, sem qualquer 

exame directo ou indirecto à vítima, 

concluiu a sua tese com base nos re-

latórios e no histórico que lhe foi re-

latado pelo réu e pela sua mandatária 

judicial.

Em contrapartida, o advogado so-

corre-se das teses de outros médicos 

legistas, segundo as quais as mãos 

podem actuar como instrumento 

contundente, dependendo do peso, 

da massa ou da pressão, para além de 

que os mecanismos de actuação de 

instrumento contundente são varia-

dos.

Frisa que todos os médicos oftalmo-

logistas assim como os médicos legis-

tas foram peremptórios em afirmar, 

quando mostradas as fotografias da 

face da vítima, tiradas no pós-ope-

ratório, em Maputo, que não pode 

ter existido qualquer queda estáti-

ca complicada pois, se assim tivesse 

acontecido, a face da vítima, as mãos, 

os braços ou os joelhos, apresenta-

riam lesões, escoriações, feridas, cor-

tes ou lacerações. 

Conclui assim que não há dúvidas 

de que o Réu agiu com nítida e clara 

intenção de causar lesão corporal na 

ofendida. Entende a defesa que não 

há preço que pague todas as seque-

las da brutal agressão de que Josina 

Ziyaya Machel foi vítima para o resto 

da sua vida, mas pede que a justiça 

seja feita.

-

Se Josina optou por um advogado 

conhecido, Rofino foi buscar uma jo-

vem advogada descrita na praça como 

anónima. Chama-se Anita Sumbura-

ne. O seu corpo fino e voz embar-

gada, na sua introdução, inspiravam 

pouca segurança para os que não a 

conheciam. Mas não se fez de rogada 

e foi demolidora.

Começou por denunciar o que cha-

mou por irregularidades processuais 

que, desde a fase da instrução pre-

paratória, caracterizaram o processo, 

como a recusa ao pedido para a reali-

zação de um exame oftalmológico na 

presença de todas as partes interes-

sadas, incluindo a defesa, bem como 

um novo exame de sanidade devido à  

falibilidade do exame anexo ao pro-

cesso.

É que, para a defesa de Rofino Licu-

co, o exame base do MP e da defe-

sa de Josina é, simplesmente, falso e 

visa satisfazer a vontade da parte. Até 

porque, segundo a defesa, o mesmo 

foi feito 30 dias depois da ocorrência, 

alegadamente, porque o boletim de 

ocorrências lavrado logo que a vítima 

deu entrada no HCM desaparecera.

Sumburane denunciou que o exame 

em causa foi elaborado em casa da 

queixosa, na companhia da mãe, Gra-

ça Machel, e não na Medicina Legal, 

naquilo que disse ser um caso único 

na história de Moçambique. 

“Meritíssima, na história de Moçam-

bique e em toda a minha vida, nunca 

tinha ouvido casos de exames feitos 

em casa” disse, ressalvando que só em 

casos que a lei impõe é que o exame 

podia ser realizado em casa.

Denunciou ainda a existência de um 

grau de parentesco entre a médica 

Jacinta e a queixosa, duvidando da 

imparcialidade no exame.

A advogada refuta ainda a alegação 

segundo a qual Rofino teria causado 

violência psicológica à Josina, lem-

brando que, antes dos factos, a filha 

de Graça e Samora Machel apre-

sentava um quadro clínico bastante 

crítico, na forma de depressão psi-

cológica, que inclusivamente, a tinha 

levado a internamento, na sequência 

da morte do “papá Mandela”, antigo 

esposo de Graça.

“Ninguém está em condições de di-

zer o que aconteceu naquela noite 

no carro” atirou, lembrando que, em 

2014, um ano antes da ocorrência, 

Josina fora internada e os médicos 

foram unânimes em referir que para 

alguém com implante da córnea, 

como ela, é susceptível de ter lesão na 

sequência de uma queda, para além 

de que o olho é dos mais sensíveis 

órgãos humanos.

“Imaginem um olho que já requer 

cuidados especiais”, anotou. “Porquê 

a causa foi o soco e não a queda?”, 

perguntou, chamando atenção às di-

vergências entre os médicos e ressal-

vando que é importante referir que a 

queixosa tinha ingerido álcool. 

Entende a defesa que alguém em-

briagado tem a tendência ao desequi-

líbrio e não consegue andar em linha 

recta.

Para a advogada, Josina tem uma 

mente, simplesmente, selectiva, que 

quando convém se lembra de alguns 

detalhes, mas quando não convém 

não se lembra.

“É essa pessoa que temos de acreditar 

que foi agredida?” pergunta a advoga-

da para quem alguém com agitação 

psico-motora é equivalente a alguém 

com malária cerebral.

A defesa classifica os 300 milhões de 

Meticais que a queixosa exige como 

uma indemnização milionária e avi-

sou que a indemnização não serve 

para satisfazer sonhos e ambições de 

pessoas.

“A indemnização nunca pode vi-

sar satisfazer sonhos, investimentos, 

muito menos ambições da queixosa”, 

disse Anita Sumburane, exclamando 

que esse sonho tenha que ser reali-

zado pelo seu constituinte. Explicou 

que o espírito da indemnização é 

apenas para ressarcir possíveis danos 

causados ao indemnizado.

Nas contas feitas pela defesa, a in-

demnização exigida pela queixosa 

equivale a orçamento de mais de 40 

distritos moçambicanos ou mesmo 

ao orçamento do Tribunal Supremo.

Acrescenta que a queixosa se con-

tradiz quando afirma que a verba em 

causa visa financiar acções contra vio-

lência doméstica, exactamente por-

que, com o caso, Josina Machel está, 

simplesmente, a violar os direitos da 

esposa de Rofino, com que a queixosa 

se meteu, mesmo sabendo que estava 

casada.

Vincou que Rofino não é nenhum 

dono de fortuna, pelo contrário, é um 

esposo e pai que tem uma família por 

cuidar.

No derradeiro momento da sessão, 

o réu foi chamado a fazer o último 

pronunciamento antes da decisão fi-

nal. Rofino não mudou sequer uma 

vírgula. Apenas sublinhou que sem-

pre prestou uma atenção especial à 

Josina e que não havia espaço para 

bater nela.

“Aconteça o que acontecer, eu conti-

nuarei a ser aquele amigo que sempre 

fui”, disse. As 13h:15 min terminava 

a sessão. A leitura da sentença está 

marcada para 11 horas do dia 21. 

O caso está nas mãos da juíza da Ter-

ceira Secção do Tribunal do Distrito 

Municipal KaMfumo, Marina Au-

gusto, descrita por um advogado por 

nós ouvido como uma “juíza pedagó-

gica” nas suas decisões, que sabe se-

parar o lado profissional das emoções.
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A 
Ministra dos Negócios 
Estrangeiros da Indo-
nésia, Retno Marsudi, 
efectuou, esta semana, 

uma visita de dois dias ao nosso 

país, com o objectivo de forta-

lecer a cooperação económica e 

diplomática entre os dois países.

Na capital moçambicana, Retno 

Marsudi manteve um encontro 

à porta fechada com o Primeiro-

-ministro moçambicano, Carlos 

Agostinho do Rosário, e dirigiu o 

Fórum de Negócios Moçambique-

-Indonésia, no qual manifestou o 

interesse do seu país em cooperar 

com Moçambique nas áreas da 

agricultura, indústria, turismo, for-

mação diplomática e gás natural.

Dirigindo-se ao empresariado mo-

çambicano presente no encontro, 

Retno Marsudi disse que Moçam-

bique e Indonésia podem estar jun-

tos no negócio de óleo e gás, pois, o 

nosso país tem “um grande poten-

cial nos recursos naturais”, enquan-

to o seu país tem experiência neste 

sector.

Para convencer o empresariado na-

cional a investir naquele país do su-

doeste asiático, Retno Marsudi, que 

esteve no país pela primeira vez, 

disponibilizou uma linha de inves-

timento, não especificada, através 

do Exim Bank do seu país, para  

ajudar o empresariado nacional.

Além disso, partilhou, durante 10 

minutos, alguns dados que apon-

tam aquele país como a terceira 

economia em crescimento naque-

le continente, atrás da China e da 

Índia.

Marsudi refere que, nos últimos 10 

anos, a economia daquele país tem 

crescido 1,7% e o sucesso deve-se 

ao investimento nos transportes e 

comunicações, assim como na in-

trodução de 40 reformas económi-

cas, onde se destaca a diminuição 

da burocracia e a liberalização da 

economia para o investimento es-

trangeiro.

“Temos um processo simples de 

concessão de licenças para o in-

vestimento. São necessários apenas 

três horas para a emissão da licença 

de investimento”, destacou.

Segundo a Day Trading Academy, 

um sítio de internet que recomenda 

os melhores ambientes de investi-

mento, em 2015, a Indonésia mos-

trava um PIB crescente com mais 

investimentos estrangeiros do que 

os países próximos como Coreia do 

Sul, Malásia, Filipinas, Hong Kong, 

Singapura, Taiwan e Tailândia. 

Aliás, a Singapura (56%), o Ja-

pão (31%) e os Estados Unidos 

da América (4%) são os países 

que mais investem na Indonésia, 

que, em 2016, ficou no 91º lugar 

do Doing Business (Fazendo Ne-

gócios), uma posição que satisfaz 

aquela governante porque, em 

2015, “estávamos na 116ª posição”.

Por outro lado, este crescimento 

deveu-se à diversificação da econo-

mia, pois, durante muito tempo, a 

economia deste país esteve depen-

dente da exportação do petróleo e 

gás, um dos principais produtos de 

exportação.

Neste momento, as trocas comer-

ciais entre os dois países são in-

significantes, conforme garantiu 

o Director-Geral do Centro de 

Promoção de Investimentos (CIP), 

Lourenço Sambo, sem revelar o 

volume das trocas comerciais entre 

os dois países, pelo que “há uma 

necessidade deste país redobrar os 

seus esforços para investir no mer-

cado moçambicano”.

CTA
Falando em nome do empresaria-

do nacional, o Assessor Económi-

co da Confederação das Associa-

ções Económicas de Moçambique 

(CTA), Eduardo Sengo, afirma que 

a Indonésia é um país com o qual 

“podemos aprender”, pois, “passa-

ram de uma economia dependente 

da produção e exportação do petró-

leo para uma economia diversifica-

da”.

Sengo acrescenta que a cooperação 

económica com a Indonésia torna-

-se vantajosa porque “trazem um 

mecanismo de financiamento aces-

sível, ao nível comercial”, porém, a 

“finalização do processo ainda está 

a cargo do governo”, garantiu.

Segundo o Assessor Económico da 

CTA, a Indonésia traz 10 empre-

sas de grande nível para investirem 

no país e este tem 50 empresas, 

representando entre alguns secto-

res a banca, comunicação, turismo, 

transporte, agricultura, hidrocarbo-

netos e recursos minerais, indústria 

e aviação.

Sublinhe-se que a Ministra dos 

Negócios Estrangeiros da Indoné-

sia também foi recebida, em audi-

ência, pelo Presidente da Repúbli-

ca, Filipe Nyusi, a quem endereçou 

um convite para participar na Ci-

meira da Organização dos Estados 

da Orla do Oceano Índico.

Novos ventos sopram do sudeste Asiático

Karingana wa karingana, um grupo de rebeldes 

rapazes decidiu subir as escadas gastas do prédio 

Fonte Azul para registar a primeira empresa de 

comunicação social independente do país. Foi a 6 de 

Fevereiro de 1992, há 25 anos, portanto, todos na companhia 

do notário Bila.

E podemos garantir-vos que era mesmo pura e justa a nossa 

causa, como diz o poeta, depois de anos de batalhas mais e 

menos consequentes numa imprensa que se tentava moldar à 

semelhança  dos “paraísos socialistas”.  Nunca o conseguiram, 

mas o modelo estava mesmo esgotado em 1992, como o 

estava o Estado de partido único.

E como se procurava fazer tudo ao abrigo do “politicamente 

correcto”, os rapazes ficaram algo contrafeitos por falta de 

equilíbrio do género, mas ninguém quis aceitar convites 

insistentes, pois já eram demais os problemas no lar e na 

família por “escolhas profissionais mal feitas”, quanto mais 

dar a cara para um projecto mal visto pelo governo do dia. Os 

nórdicos e os holandeses também nunca perdoaram a falta de 

sensibilidade dos tais rapazes. A nossa mágoa permanece até 

hoje, mas aconteceu assim.

Nestes anos todos, uns deixaram-nos compulsivamente por 

força da lei da vida que não se compadece com projectos 

idealistas e nos chama, inexoravelmente, para o outro lado. 

Outros seguiram rumos diferentes, porque as avenidas 

da liberdade não têm sentido único.E para que o 25, que 

também se conjuga com liberdade do país e com a luta pela 

liberdade, seja de facto bem assinalado, prometemos, ao longo 

do ano, várias celebrações com epicentro nestas conquistas 

tão fundamentais nas vidas dos moçambicanos.

A construção e desconstrução dos caminhos da liberdade de 

expressão e a liberdade de Imprensa. 

mediacoop
Foi há 25 anos
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O 
Painel de Monitoria do 
Diálogo Político, um 
movimento que junta 
diferentes figuras aparti-

dárias da sociedade moçambica-

na, manifestou o seu desagrado 

com o modelo de exclusão adop-

tado pelo Governo e a Renamo 

no quadro do diálogo político 

para a paz.

Salomão Muchanga, presidente 

do Parlamento Juvenil (PJ) e hos-

pedeiro do painel, disse, em re-

presentação do mesmo, que a for-

ma como o Governo, suportado 

pela Frelimo, e a Renamo estão 

a dialogar para o estabelecimento 

do clima de estabilidade em Mo-

çambique deixa a entender que 

a questão da paz é propriedade 

exclusiva dos dois movimentos 

beligerantes.

Entende o membro do painel de 

monitoria de diálogo político que 

Moçambique é um Estado de 

Direito Democrático onde todo 

o moçambicano deve participar 

Sociedade Civil lamenta exclusão e desabafa:

A paz não é propriedade da Frelimo e a Renamo
Por Raul Senda

no processo de busca de soluções 

para o bem-estar de todos os ci-

dadãos.

Nessa senda, sendo a paz uma 

questão de interesse nacional, a 

Frelimo e a Renamo não podem 

usurpá-la e dela fazer uso a seu 

bel-prazer, porque no fim quem 

é sacrificado é o povo que, na re-

alidade, nem sabe o que os dois 

beligerantes tratam quando estão 

fechados numa sala climatizada 

a conversarem ou quando fazem 

chamadas telefónicas.

Para Muchanga, a Frelimo e a 

Renamo devem libertar-se deste 

modelo de exclusão e chamar to-

dos os moçambicanos para discu-

tir seus problemas.

“As partes em conflito já conver-

saram, por várias vezes chegaram 

a acordos e depois desentende-

ram-se. Os moçambicanos nunca 

souberam o que estas partes tra-

tam quando estão juntas, mas in-

felizmente quando se desenten-

dem sacrificam o povo. O diálogo 

para a paz precisa de testemunhas 

porque o modelo de exclusão já se 

esgotou, provou que nunca trouxe 

uma paz efectiva ao país”, lamen-

tou.

Para Muchanga, investir na paz é 

partir para o ciclo de pobreza da 

geração seguinte, é dar algo a to-

dos e não tudo para alguns.

Esta preocupação foi manifesta-

da 24 horas depois do Presidente 

da República (PR), Filipe Nyu-

si, e o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, terem iniciado um 

novo modelo de diálogo que ex-

clui mediadores internacionais 

e limita-se apenas a oito figuras, 

quatro em cada uma das duas áre-

as de discussão, nomeadamente a 

área da descentralização e ques-

tões de defesa e segurança.

Segundo o nosso entrevistado, 

assuntos tão sensíveis e soberanos 

como a descentralização e defesa 

e segurança não podem ser en-

tregues a meia dúzia de pessoas, 

manipuladas politicamente.

São assuntos cujas decisões de-

vem reflectir o sentimento de 

todo o povo moçambicano por-

que é este que no fim assume as 

consequências.

Nesta senda, o Painel de Monito-

ria do Diálogo Político entregou a 

Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama 

uma carta de repúdio ao modelo 

de exclusão adoptado pelas duas 

partes e apela aos dois dirigentes 

a convocarem uma conferência 

nacional sobre paz, reconciliação 

e desenvolvimento.

A missiva, ora na posse dos dois 

dirigentes, apela para um esforço 

sincero para que haja no país uma 

paz urgente, definitiva e sustentá-

vel, num processo em que todos 

os segmentos da sociedade de-

viam ser chamados a participar e 

testemunhar.

O documento diz que o Governo 

e a Renamo devem sair da trégua 

para um acordo imediato e sem 

pré-condições, com garantias ne-

cessárias de cessação das hostili-

dades. 

Propõe que a conferência nacio-

nal sobre paz, reconciliação e de-

senvolvimento debata de forma 

serena e aberta e chegue a um 

consenso quanto aos princípios 

de reconciliação nacional, de go-

vernação político-administrativa 

e económica e programa de re-

forma das FDS. Propõe-se igual-

mente a debater e chegar a acordo 

sobre a reforma da Constituição 

da República, reforma da legisla-

ção eleitoral.

Salomão Muchanga, presidente do 
Parlamento Juvenil



11Savana 10-02-2017 PUBLICIDADEPUBLICIDADE



12 Savana 10-02-2017SOCIEDADEOPINIÃO

Na edição do Semaná-

rio SAVANA de 9 de 

Dezembro de 2016 (nº 

1196), na página 20, no 

espaço “Direito, Justiça e Cida-
dania, sob o simultaneamente 

sugestivo e irónico título “ Le-
vante-se o Juiz!”, o distinto Juiz 

de Direito Carlos Pedro Mon-

dlane (que por acaso, mas não 

por mero acaso, também exerce 

o cargo de Presidente da Asso-

ciação Moçambicana de Juízes) 

produziu um artigo de opinião 

no qual defende convictamente 

a tese de que em Moçambique 

os Advogados estão obrigados 

a levantarem-se sempre que os 

Juízes entram e saem da sala de 

audiências.

Para sustentar a referida posição, 

o distinto juiz arrolou uma série 

de razões que iremos resumida-

mente apontar, nomeadamente: 

(i) que segundo o artigo 133º 

da Constituição da República 

os tribunais são órgãos de sobe-

rania, (ii) que o Juiz é o único e 

verdadeiro poder judicial (nem 

os Advogados, nem os Procura-

dores da República e nem qual-

quer outro sujeito processual 

constitui o poder judicial strictu 

sensu), (iii) que não deve repug-

nar a ninguém que os “utentes” 

dos serviços da administração 

da Justiça prestem reverência ao 

tribunal, (iv) que quando o Juiz 

entra na sala de audiências, os 

Advogados devem levantar-se 

não perante a pessoa, mas pe-

rante o papel que vai desempe-

nhar como sinal de respeito pela 

autoridade que dele dimana e (v) 

que a mesma prática é exercida 

no sistema judicial dos Estados 

Unidos da América quando, pe-

rante a entrada do Juiz na sala de 

audiências, o Oficial de Diligên-

cias grita “all rise !”.
Paradoxalmente, o notável Juiz 

elabora no mesmo texto algumas 

reflexões que, a nosso ver, se não 

contradizem a sua tese principal, 

pelo menos parecem deixá-la 

muito maltratada. 

Senão vejamos. 

É o próprio autor texto que 

garante expressamente que no 

ordenamento jurídico moçam-

bicano não existe nenhum dis-

positivo legal que ordena que os 

Advogados se levantem quan-

do os Juízes entram ou saem 

da sala de audiências. Assegura 

também que Juízes, Procurado-

res da República e Advogados 

“concorrem todos para a adminis-
tração da justiça e não pode haver 

Nunca perguntes a um barbeiro se estás 
a precisar de cortar o cabelo
Por Gilberto Correia*

entre os vários órgãos e institui-

ções relações de subordinação ou de 

hierarquia”. Em adição garante 

que deve existir entre eles “um 

dever recíproco de cooperação, con-

sideração e tratamento respeitoso”. 

Mesmo assim, e com base nes-

tas descritas premissas, conclui 

(contraditoriamente, no nosso 

entender) pela existência de um 

verdadeiro dever costumeiro dos 

Advogados prostrarem-se de pé, 

em sinal de reverência, perante a 

entrada e saída dos Juízes da sala 

de audiências.

Estamos seguros que o respei-

tado Juiz não pode ter olvida-

do que o ordenamento jurídico 

moçambicano pertence à família 

romano-germânica e, por isso, 

caracteriza-se por ter a lei como 

a principal fonte de Direito (cfr. 

o artigo 1º/1 do Código Civil 

destaca essa primazia conferin-

do-lhe sugestiva a designação 

de “fonte imediata do Direito”). 

Com efeito, é precisamente a Lei 

que impõe a já mencionada AU-

SÊNCIA DE HIERARQUIA 

E DE SUBORDINAÇÃO en-

tre Advogados, Magistrados Ju-

diciais e do Ministério Público; 

sendo igualmente a mesma Lei 

que os obriga a tratarem-se com 

consideração e respeito RECÍ-

PROCOS - cfr. artigo 59º/1 do 

Estatuto da Ordem dos Advo-

gados de Moçambique, aprova-

do pela Lei nº 28/2009 de 29 de 

Setembro.

Acrescentando, o artigo 26º/4 

do Estatuto da Ordem (sob a su-

gestiva epígrafe Honras e trata-

mento) determina que nos actos 

e cerimónias oficiais do Estado 

os Advogados devem ter honras 

e tratamento idêntico ao dispen-

sado aos Juízes de Direito.

Tendo em conta esta envolvência 

legal, perguntamos: poder-se-á 

falar de RECIPROCIDADE 

DE TRATAMENTO quando 

se defende que os Advogados 

devem levantar-se quando os 

Juízes entram e saem da sala de 

audiências? Faz sentido falar-se 

da AUSÊNCIA DE HIERAR-

QUIA E DE SUBORDINA-

ÇÃO entre duas classes foren-

ses quando os membros de uma 

delas são obrigados a prostrar-

-se de pé perante a entrada dos 

membros? Será acertado perce-

ber que nas cerimónias oficiais 

do Estado moçambicano aos 

Advogados deve ser dispensado 

tratamento equiparado ao que é 

reservado aos Juízes, mas na sala 

de audiências o Advogado deve 

levantar-se perante o mesmo 

Juiz?

A justificação mater do respeita-

do Juiz é de que a referida obri-

gatoriedade reside no costume 

- a que também chama de pra-

xis ou ética forense - justificado 

na  necessidade dos Advogados 

prestarem reverência ao tribunal, 

através do Juízes.

Ora, a existir aqui nesta situa-

ção um costume, entendemos 

que o mesmo seria contrário à 

lei, não só por contender fron-

talmente com o preceituado nos 

citados artigos 26º/4  e 59º/1  

do Estatuto da Ordem dos Ad-

vogados de Moçambique; mas 

também por afrontar o espírito 

do disposto no artigo 63º/1 da 

Constituição da República e no 

artigo 72º/1 do citado Estatuto 

da Ordem - estes dois últimos 

dispositivos legais vincam a ES-

SENCIALIDADE do papel do 

Advogado na Administração da 

Justiça. 

Prosseguindo, parece ser inques-

tionável que o Direito pátrio não 

reconhece qualquer valor jurí-

dico ao chamado costume con-
tra legem. Isto é, entre nós, não 

se admite a possibilidade da lei 

cessar a sua vigência por força de 
um costume que lhe seja contrá-
rio.
Por outro lado, confessamos a 
nossa perplexidade ao nos aper-
cebemos que o referido colega 
- reconhecendo a essencialidade 
do papel do Advogado, a reci-
procidade de tratamento e a au-
sência de subordinação e de hie-
rarquia - veio assumir descom-
plexadamente a posição de que 
os Advogados ao se levantarem 
perante os Juízes estão a prestar-
-lhes a devida reverência (???).  
A expressão “reverência” provém 
do latim reverentia que significa 
receio ou pudor. Adicionando, 
qualquer dicionário de bolso 
de língua portuguesa incluirá 
como sinónimas da reverência  
as expressões “respeito temente” 
ou “veneração”. Não nos parece 
crível, em face de tudo o que fi-
cou dito neste texto e até mesmo 
da conjugação das normas rele-
vantes do ordenamento jurídico 
moçambicano, que seja aceitável 
entender-se que o Advogado na 
sua actuação profissional deve 
um respeito temente ou venera-
ção ao Juiz. Afinal, como é que 
o distinto Juiz conjugaria essa 
sua surpreendente afirmação 
com a exigência legal do dever 
de reciprocidade de tratamento 
e de consideração entre Juízes 
e Advogados? Ou com a igual-

dade de tratamento protocolar? 

Parece-nos que, na tentativa de 

justificar a sua tese com base na 

reverência, o autor acabou por 

cair numa contradição insanável 

com outras premissas que tam-

bém alinhavou no mesmo texto.

Diz-nos ainda o notável Juiz 

que não deve repugnar a nin-

guém que os “utentes” dos servi-

ços de administração da Justiça 

prestem reverência ao tribunal. 

Infelizmente, somos forçados a 

acreditar que o respeitado colega 

entende mesmo que o Advogado 

deve ser considerado um “uten-

te” dos serviços de administração 

de Justiça. Mas, questionamos 

com espanto: como é que um 

profissional forense que a Cons-

tituição da República conside-

ra essencial à administração da 

Justiça pode ser considerado por 

alguém um mero utente desse 

serviço público? Seja como for, 

nós consideramos que os uten-

tes do serviços da administração 

da Justiça são os cidadãos que 

respondem perante a Justiça ou 

procuram esses serviços para ob-

ter Justiça. Para nós, o Advogado 

está na essência desse serviço, faz 

parte dele, é um dos seus pilares. 

O utente do serviço da admi-

nistração da justiça é o cidadão 

constituinte do Advogado e não 

o próprio Advogado.

Outro argumento curioso utili-

zado pelo respeitado Juiz pren-

de-se com a sugestão de que tal 

“costume” deve ser visto com 

bons olhos porque também as-

sim acontece nos Estados Uni-

dos da América. Afortunada-

mente, não somos daqueles que 

entendem acriticamente que das 

terras dos “Tio Sam só vem bons 

exemplos. Tal como em qualquer 

outra realidade, dos Estados 

Unidos da América vêem bons e 

maus exemplos. Só para ilustrar, 

certamente que qualquer juris-

ta bem formado não aplaude as 

graves violações dos direitos hu-

manos que ocorrem na prisão de 

Guantánamo. De igual modo, é 

criticável o posicionamento dos 

Estados Unidos da América em 

relação ao Tribunal Penal Inter-

nacional, precisamente por exigir 

que os países mais pobres e mais 

dependentes se sujeitem à juris-

dição deste tribunal ao mesmo 

tempo que recusasse contradito-

riamente a submeter-se à jurisdi-

ção do referido tribunal interna-

cional. Milhares de juristas pelo 

mundo inteiro condenaram a 

decisão da administração norte-

-americana, liderada por George 

Bush (filho), de invadir o Iraque 

considerando-a como uma grave 

violação do Direito Internacio-

nal Público. Ora, servem os refe-

ridos exemplos para demonstrar 

que é preciso ter algum cuidado 

com a adopção preconceituosa, 

na área da Justiça e do Direito, 

do slogan “America is beatiful”. 
Para além disso, é preciso vincar 

que o Direito norte-americano 

é da família anglo-saxónica e o 

Direito moçambicano perten-

ce à família romano-germânica, 

existindo importantes e assina-

láveis diferenças na sua origem 

e nos seus fundamentos. Daí 

que julguemos imperioso que 

qualquer tentativa de “importa-

ção” de práticas judiciais norte-

-americanas para a nossa carece 

de melhor reflexão e seja devida-

mente fundamentada à luz das 

regras vigentes no nosso ordena-

mento jurídico.

Gilberto Correia
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Manifestação de Interesse

Reabilitação de Campos de Futebol

A GIZ - Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, pretende contratar 
uma empresa que irá executar as obras de Reabilitação de Dois Campos 
de Futebol na cidade de Maputo. 

As empresas ilegíveis e interessadas em providenciar os serviços de 
construção civil, devem obedecer os seguintes critérios:

As empresas são convidadas a submeter as suas expressões de mani-

-
-
-

17.02.2017
Magumbwe no. 976, Maputo ou via o seguinte endereço electrónico: 

“Reabilitação de Campos de Fu-
tebol”.

OPINIÃO

No nosso modo de entender, 

resulta ainda da conjugação das 

várias normas vigentes no nosso 

ordenamento jurídico que os Ju-

ízes, Procuradores e Advogados 

exercem todos funções essen-

ciais à boa administração da Jus-

tiça - entendimento que, aliás, o 

distinto colega corrobora no seu 

texto. Por isso é que estes confi-

guram os três pilares do sobera-

no edifício da administração da 

Justiça. Estes três pilares devem 

estar dispostos na forma de um 

triângulo equilátero, cumprindo 

cada um a sua função específica 

- sem subalternizações, sem pro-

eminências e nem reverências, 

mas mirando sempre o objectivo 

comum que é a boa administra-

ção da justiça, a credibilidade e 

a eficácia funcional do próprio 

sistema. A cada um destes pila-

res da estão acometidas compe-

tências funcionais distintas, mas 

igualmente complementares e 

indispensáveis. As funções do 

Advogado, do Procurador da 

República ou do Juiz não estão 

ligadas por um vínculo de de-

pendência e nem de hierarquia, 

mas somente por um nexo de 

complementaridade funcional 

para a realização do fim sobera-

no de administração da Justiça. 

Entendemos que tudo o que 

ocorrer numa situação em que 

uma destas profissões forenses 

intervém formal ou material-

mente em posição de superiori-

dade em relação à outra - ou às 

outras - não poderá ser conside-

rada Justiça -  será apenas um 

simulacro de Justiça ou resultará 

na mais pura injustiça, devido 

ao desvirtuamento do equilíbrio 

funcional de que depende o bom 

funcionamento do sistema. 

Desta forma, é de tempo de se 

colocarem de lado estas práticas 

forenses paleolíticas, cuja simbo-

logia aponta para uma era dis-

tante, de predomínio do inqui-

sitório, onde o sistema judicial 

organizava-se para intimidar e 

encurralar o Réu e arrancar-lhe 

a confissão. Foi para sustentar 

uma estrutura predominante-

mente inquisitória do Processo 

que foram instituídas estas prá-

ticas forenses medievais que vi-

savam transformar o Juiz numa 

espécie de semiDeus da Justiça 

e, por outro lado, injectar eleva-

dos níveis de temor reverencial 

nos demais sujeitos e “objectos” 

processuais. Evidentemente que, 

naquela altura, as garantias de 

defesa e o respeito pelos direitos, 

liberdades e garantias dos cida-

dãos eram quase nulas, sendo 

lógico que o papel do Advogado 

(o defensor do cidadão) fosse su-

balternizado ao máximo perante 

o julgador. Nestas circunstâncias, 

justificavam-se praxis recheadas 

de proeminências, de reverên-

cias, de temores e de adoração 

em torno da figura do Juiz - vista 

como a principal personagem do 

altar da Justiça.

Entretanto, nesse domínio tudo 

mudou. Vivemos, felizmente, 

outros tempos. Estamos já bem 

dentro da segunda década do 

Século XXI. O Direito Cons-

titucional e o Direito Proces-

sual evoluiu bastante e o modo 

de administrar Justiça também. 

Hoje, o cidadão que presta con-

tas à Justiça beneficia de um le-

que de direitos, liberdades e ga-

rantias juridicamente garantidos 

que não mais autorizam que seja 

visto como mero objecto do pro-

cesso - ele é sujeito do processo. 

Por isso, ao seu defensor, que é 

precisamente aquele a quem 

compete a defesa desses mesmos 

direitos fundamentais, são con-

cedidas prerrogativas funcionais 

amplas que lhe permitem defen-

der o cidadão, até dos abusos e 

arbitrariedades do próprio Juiz. 

É neste circunstancialismo que 

o nosso legislador, atento, deter-

minou a ausência de hierarquia e 

de subordinação entre Advoga-

dos e Juízes, impôs a essenciali-

dade do papel do Advogado na 

administração da justiça, estabe-

leceu o dever de reciprocidade de 

tratamento e consideração entre 

eles e equiparou o tratamento 

protocolar dispensado aos Juízes 

e Advogados, só para citar algu-

mas alterações principológicas 

de vulto. 

Dessa forma, no nosso ordena-

mento, o Juiz só se difere do Ad-

vogado ou do Procurador da Re-

pública na função que exerce e 

nas prerrogativas funcionais que 

lhe são concedidas para cabal 

desempenho da sua função. Sin-

teticamente, o Juiz deve julgar o 

caso de acordo com o Direito, o 

Procurador da República age na 

defesa dos interesses punitivos 

do Estado e o Advogado deve 

defender os direitos, liberdades e 

garantias do cidadão.

É preciso também não ignorar 

que a nossa lei determina que 

os tribunais devem administrar 

Justiça em nome do povo. Se as-

sim for, não parece fazer sentido 

que os cidadãos sejam submeti-

dos, directamente ou através dos 

seus representantes judiciais, a 

práticas forenses indignas e ile-

gais que, tal como no passado, 

são executadas em abono de uma 

das figuras do sistema de admi-

nistração da Justiça: o Juiz.  

Julgamos que já é tempo dos 

nossos Juízes abandonarem, de 

uma vez por todas, as suas pre-

ocupações com o simbolismo 

bafiento, medieval e retrógrado 

que o autor apelida de costume, 

praxis ou ética forense. É tempo 

de deixarem de se preocupar se 

o Advogado levantou-se ou não 

quando entraram na sala de au-

diências; se o Réu gesticulou ou 

não quando se dirigiu ao Juiz 

para responder a alguma questão 

ou se o Réu deve ficar uma, duas 

ou três horas ininterruptas de pé 

quando é interrogado. 

Na nossa opinião, nenhum Juiz 

que se preze precisa, para cum-

prir convenientemente com o 

seu importantíssimo papel so-

cial, de impor estes alegados 

“costumes forenses” que: (i) não 

revelam qualquer serventia para 
a boa administração da Justiça; 
(ii) que não contribuem para 
a afirmação de um verdadeiro 
Estado de Direito; (iii) que não 
demonstram respeito e conside-
ração para com o Advogado e 
nem para com o cidadão que ele 
representa e (iv) que nem sequer 
encontram qualquer acolhimen-
to formal no nosso Direito po-
sitivo. Aliás, conhecemos muitos 
Juízes que se envergonham com 
estas práticas e sempre que po-
dem delas prescindem, sem que 
se constate qualquer sacrifício 
para a qualidade, relevância ou 
eficácia do seu trabalho.
Terminamos lembrando a sabe-
doria contida num notável pen-
samento do famoso jurista italia-
no, Piero Calamandrei, quando 
dizia o seguinte:”Não digo que 
neste diálogo entre Juiz e Advoga-
do seja o juiz o protagonista: o que 
interessa é o binómio constituído 
por estes dois termos inseparáveis, 
a relação de reciprocidade que se es-
tabelece entre essas duas forças, no 
equilíbrio das quais se resumem to-
dos os problemas jurídicos e morais 
da administração da justiça”.

* Advogado. Título adaptado de 
uma famosa frase de Warren Bu-

ffet que no original reza o seguin-
te: “never ask a barber if you need 

a haircut”.
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Mais uma indemnização choruda?

Aquele que, em 2016, foi apre-

sentado pelo governo mo-

çambicano como o sistema 

que vai aumentar a taxa de 

cobertura de água na Região do Gran-

de Maputo, está agora estremecido. 

Em causa está a falta de transparência 

na adjudicação das obras. O empreitei-

ro inicialmente seleccionado no con-

curso do Fundo de Investimento e Pa-

trimónio de Abastecimento de Água 

(FIPAG) viu-se obrigado a recorrer 

ao Tribunal para exigir a reposição de 

um direito que lhe foi negado com a 

retirada da obra a favor de um segundo 

empreiteiro, em circunstâncias que o 

primeiro descreve como má-fé do con-

tratante. O SAVANA seguiu as peu-

gadas de um caso que, de longe, sugere 

favoritismo nas decisões do FIPAG 

que optou por uma proposta 10 mil mi-

lhões (em meticais) mais cara que a ini-

cial, uma diferença, simplesmente, as-

tronómica. Para já, enquanto o assunto 

corre na barra da justiça, as obras, cuja 

primeira pedra foi lançada em menos 

de um ano, estão paralisadas, à espe-

ra de novas ordens. É a interrupção 

de um projecto que a seca prolongada 

se encarregou de mostrar que é perti-

nente e urgente para aliviar a crise do 

chamado precioso líquido em Maputo, 

Matola e Boane. Se a empresa pública 

perder o caso no Tribunal, o Estado 

pode ser chamado para mais uma in-

demnização choruda. 

É um caso com repercussões interna-

cionais. O empreiteiro que arrastou o 

FIPAG ao banco dos Réus chama-se 

CETA-TEDAGUA-BTD, um con-

sórcio constituído com único e exclu-

sivo objecto de participar do concurso 

público lançado pelo Fundo. Ao que o 

SAVANA apurou, a proposta do con-

sórcio foi de 1.857.407.875,10 Meticais 

(USD26.5 milhões ao câmbio médio de 

70 meticais) e chegou a ter na mão o 

“OK” do FIPAG para executar as obras 

que mais tarde lhe foram arrancadas. 

Com contratos em cinco continentes, a 

TEDAGUA é uma empresa espanhola 

Suspeitas de favoritismo ensombram mais um concurso público

Empreiteiro arrasta FIPAG ao banco dos réus
sediada em Madrid, que é descrita como 

líder na concepção, fabricação, operação, 

manutenção e engenharia de usinas de 

dessalinização, sistemas de tratamento 
e purificação de água. A BTD é tam-
bém uma empresa espanhola, enquanto 
a CETA, anteriormente, pertencente à 
Insitec de Celso Correia, é uma empresa 
moçambicana adquirida a 30 de Setem-
bro de 2016 pelo Grupo NEF, liderada 
por Nelson Muianga.
Consta que o empreiteiro que viria, 
definitivamente, a ficar com a obra é a 
Denys Water Works, também uma em-
presa internacional baseada na Bélgica. 
Uma rápida busca no sítio electrónico 
da empresa resultou que a empresa tem 
representação na cidade de Maputo. É o 
empreiteiro que ficou com a obra, com 
um orçamento de USD 178 milhões, 
qualquer coisa como 12.460 milhões de 
meticais, portanto, cerca de 10 mil mi-
lhões acima dos cerca de Mil milhões 
propostos pelo consórcio CETA-TE-
DAGUA-BTD.
O projecto, que compreende a constru-
ção de uma captação na barragem de 
Corumana, de uma estação de tratamen-
to de água em Sábiè, de duas estações 
de bombagem, sendo uma na captação 
e outra em Sábiè, de um tanque de con-
trolo de pressão em Pessene e de uma 
conduta adutora entre Corumana e Ma-
chava, na província de Maputo, é finan-
ciado pelo Banco Mundial e o Governo 
de Moçambique.
Trata-se de um sistema de abastecimen-
to de água à Região do Grande Maputo 
que visa aumentar a taxa de cobertura, 
beneficiando adicionalmente cerca de 
560 mil pessoas nas áreas ao norte dos 
municípios da Matola, Maputo e distri-
to de Marracuene.

No lançamento da primeira pedra para 

as obras, em Abril do ano passado, o 

ministro das Obras Públicas, Habita-

ção e Recursos Hídricos, Carlos Bonete, 

destacou que, para o Governo, o desafio 

do abastecimento de água e saneamen-

to constitui uma das acções prioritárias 

para o presente Quinquénio, por estar 

intrinsecamente ligada ao desenvolvi-

mento humano. 

Disse tratar-se de um esforço para ga-

rantir o acesso à água potável por parte 

da população, assegurando, por outro 

lado, que o processo de ensino e trans-

missão de conhecimento nos rapazes e 

nas raparigas seja efectivo e não pertur-

bado por actividades domésticas de bus-

ca de água.

Vincou que o desafio da eliminação da 

pobreza reúne consenso entre os mo-

çambicanos e não só, sendo que o Go-

verno de Moçambique, com apoio dos 

amigos da comunidade internacional, 

está a conjugar esforços no sentido de 

reverter a pobreza e os males que a ela 

se associam.

O caso que, neste momento, corre trâ-

mites no Tribunal Administrativo (TA) 

da cidade de Maputo, começa quando, 

depois do lançamento do concurso para 

a construção da Estação de Tratamento 

e Bombagem de Água e Serviços de Ar-

mazenamento, o FIPAG envia, a 22 de 

Junho de 2015, os documentos de lici-

tação para empresas pré-qualificadas de 

modo a apresentarem as suas propostas.

Foi assim que, depois de receber a pro-

posta da CETA-TEDAGUA-BTD, 

incluindo esclarecimentos que solicitou, 

o FIPAG convidou o consórcio para a 

revisão conjunta das clarificações apre-

sentadas, tendo as partes chegado a con-

senso sobre a aprovação, o que viria a 

culminar com a adjudicação do concurso 

à CETA-TEDAGUA-BTD, através 

de uma carta de aceitação da proposta, 

lavrada pelo FIPAG e datada de 04 de 

Março de 2016 que está na posse do 

SAVANA.

Trata-se de uma aceitação que, à luz 

das instruções do caderno de encar-

gos emitido pelo FIPAG, constituiu-se 

como um documento vinculativo entre 

as partes, representando mesmo con-

teúdo contratual conforme a cláusula 

“IBT 40”, segundo a qual “até que seja 

formalmente preparado e executado um 

contrato formal, a notificação da adjudi-

cação constitui um contrato vinculativo”.

No entanto, na referida carta de aceita-

ção, o contratante notificava o consórcio 

de que a sua proposta para a execução da 

Construção de Instalações de Tratamen-

to de Água, Estações de Bombagem de 

Água e Serviços de Armazenamento de 

Água, no montante de 1.857.407.875,10 

Mt e conforme corrigida e modificada 

de acordo com as “Instruções para os 

Proponentes”, era aceite por via daquele 

documento. Um documento através do 

qual solicitava ainda que a CETA-TE-

DAGUA-BTD fornecesse, em 28 dias, 

a Garantia de Boa Execução, de acordo 

com as Condições do Contrato e usan-

do para o efeito os formulários incluídos 

nos Documentos do Concurso.  

Foi assim que, 25 dias depois, precisa-

mente a dia 29 de Março, o concorrente 

submeteu a Garantia de Boa Execução e, 

depois de o consórcio efectuar algumas 

modificações exigidas pelo contratante, 

o FIPAG viria a aceitar a garantia, em 

carta datada de 8 de Abril, documento 

também a que o nosso Jornal teve acesso.

Suspeitas de favoritismo

Sucede que, na mencionada carta em 

que o FIPAG aceitou a Garantia, a em-

presa pública tutelada pelo Ministério 

das Obras Públicas e Habitação indica-

va ainda que “no que respeita à questão 

da assinatura do contrato, gostaríamos 

de informar que haverá alguma demora”. 

O FIPAG justificou que a demora fica-

va-se a dever a um recurso apresentado 

por um dos proponentes contra a adju-

dicação do contrato à CETA-TEDA-

GUA-BTD.

“Estamos neste momento a tratar des-

te recurso e informaremos logo que o 

mesmo tenha sido resolvido”, escreveu 

o FIPAG à CETA-TEDAGUA-BTD. 

Mas o consórcio considera o argumento 

de contrário ao que consta no Caderno 

de Encargos porquanto, após a aceitação, 

o processo não poderia ser suspenso por 

existência de um recurso de terceiro. 

Na exposição remetida ao TA da cidade 

de Maputo, que o SAVANA intercep-

tou, o queixoso indica que “conforme 

atestam os documentos…, o Réu (FI-

PAG) ainda tentou alterar, unilateral-

mente, os termos do contrato, no que 

respeita ao respectivo preço e forma de 

pagamento, em claro exercício de má-fé 

e abuso do direito com vista a tomar o 

contrato inaceitável para o Autor (CE-

TA-TEDAGUA-BTD)”.

O consórcio diz que rejeitou as altera-

ções, ao que se seguiu um silêncio total 

por parte do FIPAG, levando a CETA-

-TEDAGUA-BTD a endereçar, a 28 

de Julho, ao contratante, mas também 

ao Banco Mundial na qualidade de fi-

nanciador da obra, uma carta na qual 

expressava a sua preocupação pelo fac-

to de, passados três meses, ainda não 

ter sido convidado para a assinatura do 

contrato e nem ter recebido qualquer 

informação relevante por parte do con-

tratante.

Mas o FIPAG manteve-se no silêncio 

e o consórcio voltou a endereçar, a 1 

de Setembro, uma carta de insistência, 

solicitando uma reunião de concertação 

entre as partes com vista à análise do as-

sunto então pendente da assinatura do 

contrato para a execução da obra.

Face à insistência, o FIPAG respondeu 

por via de uma carta datada de 05 de 

Setembro, informando que estava ainda 

a analisar a correspondência da CETA-

-TEDAGUA-BTD, pelo que “assegura-

mos prestar a correspondente resposta o 

mais rápido possível”. 

Foi assim que, após a “demorada avalia-

ção”, o FIPAG respondeu, a 10 de Ou-

tubro, em como a CETA-TEDAGUA-

-BTD não retornou, dentro do período 

indicado de 28 dias, o Acordo Contra-

tual, devidamente assinado e datado, 

concluindo que, como tal, “seria do seu 

interesse anular a adjudicação”. A obra 

foi assim adjudicada a um outro concor-

rente, a Denys Water Works, com orça-

mento acima da primeira proposta, em 

10 biliões de meticais.

paralisadas
Entretanto, a 13 de Outubro, o consór-

cio respondeu, informando que rejeitava 

a anulação porquanto, após o prazo de 

28 dias, as partes continuaram a discutir 

e a negociar, sendo que o atraso só podia 

ser imputado ao FIPAG que tudo fez 

para adiar a assinatura do contrato, mes-

mo após várias interpelações da CETA-

-TEDAGUA-BTD para esse efeito.

Mas o FIPAG não recuou da sua deci-

são até que, em Abril do ano passado, foi 

lançada, no distrito da Moamba, pro-

víncia de Maputo, com as obras a cargo 

da multinacional Denys Water Works, 

a primeira pedra para a construção do 

Projecto de Expansão do Sistema de 

Abastecimento de Água à Região do 

Grande Maputo, numa cerimónia di-

rigida por Carlos Bonete, ministro das 

Obras Públicas e Habitação, pelouro 

que tutela o FIPAG.

Inconformado com o que classifica 

como decisão completamente desleal 

e sem qualquer fundamento, o consór-

Caso o FIPAG perca o caso em curso no 

TA da cidade de Maputo, o Estado será 

obrigado a entrar para mais uma choruda 

indemnização a favor de um privado. Mas 

não seria a primeira vez que Moçambique perde-

ria uma batalha em tribunal que custasse, ao erário 

público, elevadas somas para indemnizar empresas 

privadas. 

Maputo já foi obrigado a pagar USD 80 milhões 

às empresas indianas Rites Limited e Ircon Inter-

national Limited, pela rescisão unilateral, pelos 

Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), da 

concessão do Sistema Ferroviário do Centro. A in-

formação consta do Relatório do TA sobre a Conta 

Geral do Estado (CGE) de 2015.

A Rites Limited e Ircon International Limited era 

o consórcio seleccionado, em 2002, através de um 

concurso público internacional para a reconstrução 

e operação do Sistema Ferroviário da Beira, que 

compreende as linhas férreas de Sena e de Machi-

panda, numa extensão de cerca de mil quilómetros. 

Os CFM vieram mais tarde a rescindir o contrato, 

alegando má qualidade das obras, o que levou o con-

sórcio a arrastar o Estado moçambicano ao banco 

dos réus. 

Mais recentemente, Moçambique foi também obri-

gado a pagar USD 6.5 milhões de indemnização 

à empresa italiana Costruzioni Edili e Ferroviarie 

(SALCEF) que, através de um acordo assinado em 

2011 com o governo moçambicano, se propunha a 

construir o sistema de metro de superfície ligando 

os municípios de Maputo e Matola.

Quando a SALCEF viu o contrato cancelado a fa-

vor de um outro empreiteiro, e achando-se prejudi-

cada, processou o Estado moçambicano que, aqui 

também, perdeu o caso e teve de pagar a indemniza-

ção em duas prestações, de acordo com o Relatório 

do TA sobre a CGE 2015.

Dezembro (Lei do Direito à Informa-

ção), solicitávamos esclarecimentos so-

bre o assunto. 
Mas foi preciso passar uma semana para 
a empresa apresentar a resposta. Nem 
mais, o FIPAG diz, na sua resposta, que 
lamenta informar que não está em con-
dições de fornecer as informações soli-
citadas pelo SAVANA porque o Jornal 
não é parte ou mandatário judicial do 
processo. Diz que fá-lo para não prejudi-
car e/ou influenciar a análise do Tribunal 
Administrativo da cidade de Maputo.
No entanto, na nota recebida na nossa 
Redacção, esta quarta-feira, 7 de Fe-
vereiro, a empresa confirma que neste 
momento regista-se o que prefere cha-
mar por atraso na execução das obras de 
construção da Estação de Tratamento de 
Água. Reconhece que tal “atraso” fica a 
dever-se ao litígio com o consórcio CE-
TA-TEDAGUA-BTD.
“Continuaremos inteiramente disponí-
veis para prestar toda a informação que 
V. Exas entendam pertinente, desde que 
não esteja relacionada com o litígio que 
se encontra a correr os seus termos no 
Tribunal Administrativo da cidade de 
Maputo. Caso V. Exas. necessitem de 
alguma informação e/ou esclarecimen-
to adicional, por favor não hesitem em 
contactar-nos”, diz a resposta assinada 
por Pedro Paulino, director-geral do FI-
PAG.

-
tua a sina 
A interrupção das obras de construção 
da Estação de Tratamento e Bombagem 
de Água e Serviços de Armazenamento, 
que esperam por novas ordens, aconte-
ce num momento particular na história 
recente do país, com a maior seca de 
sempre nos últimos anos a mostrar a 
pertinência e urgência do projecto para 
aliviar a crise do chamado precioso lí-
quido não só na região do Grande Ma-
puto, mas um pouco por toda a cidade e 

província de Maputo. 
Com a água cada vez mais escassa, o 
fornecimento do precioso líquido para 
o consumo humano é feito com restri-
ções, a partir de 10 de Janeiro último, 
nas cidades de Maputo, Matola e vila de 
Boane.
Quando a empresa Águas da Região de 
Maputo anunciou o plano das restrições, 
informou que o fornecimento de água 
seria feito em dias alternados, mas a 
realidade mostra que há bairros que fi-
cam uma semana sem ver uma gota de 
água a jorrar nas torneiras. Na cidade 
de Maputo, já há relatos de munícipes a 
recorrerem a valas de drenagem à busca 
do líquido indispensável para a vida hu-
mana. Os riscos à saúde à parte. 
Mas caso a actual situação hidrológica 
na bacia de Umbeluzi continue nos pró-
ximos 12 meses, cerca de três milhões de 
pessoas residentes nas cidades de Mapu-
to, Matola e Boane poderão mesmo não 
ter água para consumo.
Numa recente entrevista ao SAVANA, 
o director-geral da ARA SUL, Hélio 
Banze, referiu que já se estava no últi-
mo ponto da hierarquia das restrições 
e a água armazenada na Barragem dos 
Pequenos Libombos (BPL), responsável 
pelo abastecimento de água para con-
sumo Maputo, Matola e Boane, estava 
cada vez mais escassa. As recentes chu-
vas, essas, foram como uma gota no oce-
ano para as actuais necessidades da BPL.
No entanto, para além da Região do 
Grande Maputo, o sistema de abasteci-
mento de água, cujas obras estão agora 
paralisadas, tem capacidade para bene-
ficiar, adicionalmente, cerca de 560 mil 
pessoas nas áreas ao norte dos municí-
pios da Matola, Maputo e distrito de 
Marracuene, mais concretamente, os 
bairros de Matola-gare, Matlhemele, 
Intaka, Zimpeto, Khongolote, Boquis-

so, Mali, Cumbeza, Agostinho Neto, 

Muhalaze, 1º de Maio, Golhoza, Sábie, 

Moamba e Pessene.

Na sede do FIPAG, em Maputo, ninguém aceitou dar a cara sobre o caso

Carlos Bonete, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recuros Hídricos, no lançamento, em 2016, do Sistema de Abastecimento 
de Água ao Grande Maputo

cio CETA-TEDAGUA-BTD levou o 

caso ao TA da Cidade de Maputo, onde 

espera ver reposto o direito que lhe foi 

negado pelo Fundo de Investimento e 

Património de Abastecimento de Água.

Diz o consórcio que despendeu recursos 

financeiros e tempo, sempre na expec-

tativa de que o contrato seria assinado. 

Na exposição remetida ao Tribunal, a 

CETA-TEDAGUA-BTD faz questão 

de destacar que a intenção de lhe ser 

adjudicada a obra até foi aprovada pela 

Comissão para as Relações Económicas 

Externas (CREE) presidida pelo pri-

meiro-ministro, mas também pelo Con-

selho de Ministros, presidido pelo pre-

sidente da República de Moçambique.

“Deve ser realçado o importante facto de 

que a aprovação por parte da dita CREE 

foi antecedida pela aprovação da pro-

posta (e do respectivo preço) pelo Banco 

Mundial (Financiador da Obra) através 

da emissão do documento designado 

´No Objection Letter’, confirmando, as-

sim, a regularidade da proposta apresen-

tada pelo Autor (CETA-TEDAGUA-

-BTD)”, refere.

Durante a busca de dados, o SAVANA 

soube no FIPAG que se trata de um 

“assunto complexo” que, inclusivamente, 

ditou a paralisação das obras, cuja pri-

meira pedra foi lançada há menos de um 

ano.

 SAVANA
-

O FIPAG escusou-se a conceder entre-

vista ao nosso Jornal, recomendando-

-nos a elaborar um questionário como 

a única via para se pronunciar sobre o 

caso. 

Foi em cumprimento dessa recomen-

dação que, no mesmo dia 30 de Janeiro, 

uma segunda-feira, elaboramos e sub-

metemos ao FIPAG uma nota oficial 

que, à luz da Lei n° 34/2014, de 31 de 

Por Armando Nhantumbo

Pedro Paulino, director-geral do FIPAG
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ENI EAST AFRICA S.p.A. Convida as empresas interes-
sadas à submeterem a sua Manifestação de Interesse para 
o fornecimento de computadores Lenovo e acessórios 
para as actividades da Eni East Africa S.p.A na República 
de Moçambique.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

As empresas interessadas neste convite podem apresen-
tar a sua Manifestação de Interesse devidamente assinada 
pela pessoa autorizada (juntamente com procurações au-
tenticadas ou outro documento de autoridade da pessoa 
autorizada a assinar pela empresa), e com as seguinte in-
formação obrigatória e documentação que comprove : 

1. Cópia autenticada e digitalizada do Registo Comercial, 
nome Legal de Entidade e pessoa de contacto para rece-

2. Prova documentada de experiência no fornecimento de 
computadores e acessórios para pelo menos três empre-
sas internacionais de preferência empresas de hidrocar-
bonetos. 

Qualidade que comprovem a conformidade da empresa 
com as normas de Qualidade nacionais ou internacio-

4. Lista de computadores disponiveis, tipo Laptops e aces-

-

anual do grupo da empresa (caso aplicável) compro-

do trabalho.
6. Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos prin-

7. Autorização da Lenovo para distribuir computadores 
Lenovo e acessórios em Moçambique.

As empresas interessadas podem submeter a sua manifes-
tação de interesse através do registo da empresa no nosso 
site (Moçambique Aplicação):

-
  (Para as candidatu-

ras em Inglês)

-
 (Para as candidaturas 

IMPORTANTE: A submissão deverá fazer referência ao 

indicado:
BB14AA06 - PERSONAL COMPUTERS AND ACCES-
SORIES
Dentro da página da candidatura, na secção “Object of the 
application” a area “Origin of invitation” deve ser com-

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS PARA AS ACTIVIDADES 

DA ENI EAST AFRICA SpA NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

pletada do seguinte modo:  “Personal computer and accesso-
ries” objecto a ser entregue e em conformidade com os docu-
mentos acima mencionados.

-
cação válida da Eni S.p.A e que ja se auto-aplicaram no pas-
sado para a mesma actividade ou actividade semelhante, se 
aplicável, a documentação necessária pode ser enviada para 
o seguinte endereço de email: eea.procurement@eni.com.

Sujeito à submissão da Manifestação de Interesse e ao cum-
primento com toda a documentação acima indicada, as em-
presas interessadas poderão receber da Eni East Africa o Pa-

A Eni East Africa S.p.A fará uma avaliação da documentação 
acima solicitada e, caso o resultado da avaliação seja satis-

com vista a considerar a empresa em futuros processos de 
concurso relacionados com as actividades em  questão.

-
nham demonstrado capacidade e experiência recente do for-
necimento do serviço acima exigido serão considerados para 
potenciais propostas para o âmbito do serviço acima descrito.
A solicitação de informação e documentação tem como ob-

oportunidade às empresas seleccionadas de fornecer deta-
lhes da sua estrutura legal, gestão, experiência, recursos e 
sua capacidade global para executar o serviço.

Este manifestação de interesse não deverá ser considerada 
um convite para concurso e portanto, não representa nem 
constitui nenhuma promessa, obrigação ou compromisso de 
qualquer tipo da parte da Eni East Africa S.p.A em celebrar 
contratos ou acordos com qualquer empresa que participe do 
presente manifestação de interesse.

Consequentemente, todos os dados e informações fornecidos 
pela empresa não deverão ser considerados como um com-
promisso por parte da Eni East Africa em celebrar um con-
trato ou acordo com a empresa, nem deverá possibilitar que 
a empresa reivindique qualquer indeminização da parte da 
Eni East Africa S.p.A.

Todos os dados e informações fornecidos no âmbito desta 
manifestação de interesse serão tratados como estritamente 

-
soas ou empresas não autorizadas, com excepção da Eni East 
Africa S.p.A.

O prazo para a submissão da Manifestação de Interesse atra-
vés do nosso website termina á 28 de Fevereiro de 2017.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas 
na preparação da Manifestação de Interesse serão da total 
responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a 
qualquer reembolso por parte da Eni East Africa S.p.A a este 
respeito.
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Eni East Africa S.p.A. (“EEA”) invites interested compa-

nies to submit the Expressions of Interest for provision of 

Lenovo Personal Computers and accessories for EEA acti-

vities in the Republic of Mozambique.

Candidates:
Companies interested in this invitation may submit their 

Expression of Interest duly signed by the authorized per-

son (together with certified Powers of attorney or other evi-

dence of authority of such authorized person) along with 

the following mandatory information and documentation 

providing evidence of:

1- Scanned and certified copy of the trade register, legal 

entity name and contact person for receiving qualifica-

tion and commercial information;

2- Documented proof of at least three previous provisions 

with international customers preferably operating in the 

Oil & Gas;

3- Having Quality Management System certifications 

and/or Quality Management System compliant with 

international Quality Standards (e.g. ISO 9001:2008);

4- List of available computers, laptops and ICT related 

equipment/certification details;

5- Last three years of Financial Statements including Ba-

lance Sheets;

6- Company and group structure with the list of major 

shareholders and ultimate beneficiaries;

7- Authorization from Lenovo to distribute Lenovo Per-

sonal Computers and Accessories in Mozambique.

The registration website (Mozambique Application) is 

available at the following URL:

 

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualifica-

tion/Mozambique-Application 

(for application in English)

https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Qualifica/

Autocandidatura-Mozambico 

(for application in Portuguese/Italian)

IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity 

code: 

BB14AA06 - PERSONAL COMPUTERS AND AC-
CESSORIES

Within the website application, under the section “Object 

of the Application”, the area “Origin of invitation” shall be 

completed as follows: “Personal computer and accessories”

Please note that Companies which are in possess of a va-

lid qualification letter from Eni Group and which already 

self-applied or applied in the past for the same service or 

similar activities, confirmation of interest and, if applicable, 

                                                                         REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 
FOR PROVISION OF PERSONAL COMPUTERS AND ACCESSORIES FOR 

ENI EAST AFRICA SpA ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

the required documentation can be sent to the following email 

address: eea.procurement@eni.com.

Subject to the submission of the application and to the com-

pliance of all the above documentation, Companies interested 

in this Expression of Interest may receive from Eni East Africa 

the Qualification Package.

Eni East Africa will evaluate the above requested documenta-

tion and, if fulfilled, will include the applicant in its Vendor List 

for consideration in future tender processes regarding the refer-

red activities.

Only qualified companies, consortia or JV that have proven ca-

pability and recent experience of supplying the above required 

services will be considered for potential tenders for the scope of 

service described above.

The purpose of the information and documents request is to 

start a “qualification assessment” and to give an opportunity to 

the selected companies to provide details of their legal structu-

re, management, experience, resources and overall capability to 

perform the service.

Eni East Africa will evaluate that each of the final selected com-

panies have the resources, management and all the capability 

to act as a single legal entity (company) in order to achieve the 

required targets of quality, HSE, standards and programme.

All responses are to be supported by such narrative, organisation 

charts, resource charts and other information which the com-

pany considers necessary to substantiate the individual respon-

ses and provide Eni East Africa with the required confidence in 

the company’s capabilities and experiences.

This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and 

therefore it does not represent or constitute any promise, obliga-

tion or commitment of any kind on the part of Eni East Africa, 

to enter into any agreement or arrangement with you or with 

any company participating in this pre-enquiry.

Consequently all data and information provided within the ap-

plication shall not be considered as a commitment on the part 

of Eni East Africa to enter into any agreement or arrangement 

with the company, nor even shall entitle the company to claim 

any indemnity from Eni East Africa.

All data and information provided under this expression of in-

terest will be treated as strictly confidential and will not be dis-

closed or communicated to unauthorized persons or companies 

with the exception of Eni East Africa S.p.A.

The deadline for submission of Expression of Interest through 

our website is set for 28th February of 2017

In this regard, any costs incurred by the companies interested 

in the preparation of this Expression of Interest will be on the 

entire responsibility of the companies, which will not be entitled 

to any reimbursement by Eni East Africa S.p.A.
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CartoonEDITORIAL

As maiores manifestações 

antigovernamentais em 

Bucareste desde a queda 

de Nicolae Ceausescu no 

final de 1989 não sustentam de 

momento alternativas políticas, 

mas revelam a exasperação de 

significativa parte da população 

romena ante a desfaçatez de po-

líticos corruptos. 

Os protestos começaram após o 

executivo de Sorin Grindenau, 

uma coligação dominada pelo 

Partido Social Democrata (PSD) 

que agrega a Aliança de Liberais 

e Democratas (ALD), ter aprova-

do a 31 de Janeiro um decreto-lei 

descriminalizando actos de abuso 

de poder envolvendo somas infe-

riores a 200 mil lei (44 mil euros 

num país onde o salário mínimo 

atinge os 276 €).    

A iniciativa do Governo, em fun-

ções desde 4 de Janeiro, ia a par 

de uma amnistia para 2.700 pre-

sos a cumprirem penas inferio-

res a cinco anos, sendo de notar 

que cerca de 2.000 destes detidos 

foram condenados por actos de 

abuso de poder, designadamente 

corrupção activa e passiva, nepo-

tismo e fraude.

Apresentada como acto legislati-

vo consentâneo com as exigências 

da UE, que desde a adesão de 

Bucareste em 2007 monitoriza 

o sistema judicial romeno, a ini-

ciativa governamental foi vista, 

sobretudo nos centros urbanos 

mais politizados, como uma ma-

quinação orquestrada por Liviu 

Dragne, antigo líder do PSD e 

actual presidente da Câmara dos 

Deputados.  

Dragne foi condenado em Abril 

de 2016 a dois anos de pena sus-

pensa por fraude eleitoral, o que 

o impede de assumir funções go-

vernativas, e é tido como a alma 

danada que levou Grindenau à 

chefia do executivo e à aliança 

com a ALD.

Apostando numa política de alí-

vio da carga fiscal e aumento de 

salários e pensões, o PSD obteve 

nas eleições legislativas de De-

zembro 45% dos sufrágios, contra 

20% do Partido Nacional Liberal 

(PNL) do Presidente Klaus Io-

hannis, em funções desde De-

zembro de 2014.

Dragne, controlando o PSD, saiu 

vitorioso em Dezembro, deixan-

do para trás a imagem negativa 

provocada pela demissão do go-

verno do seu rival social-demo-

crata Victor Ponta.

Um incêndio em Outubro de 

2015 num clube nocturno da 

capital que causou 64 mortes 

deixou a claro actos de incúria e 

corrupção administrativa que le-

varam Ponta a resignar ao cargo, 

seguindo-se dois executivos de 

transição.

 

Muito marcada pela influência de 

grupos de interesses, a política ro-

mena é reflexo de uma sociedade 

inelutavelmente manchada por 

actos e suspeitas generalizadas 

de corrupção, apesar dos esforços 

meritórios do Directório Natio-

nal Anticorrupção, dirigido pela 

procuradora Laura Kövesi.

O mais populoso país do Sudes-

te europeu surge no Índice de 

Corrupção 2016 da Transparên-

cia Internacional no 57.º lugar 

entre 176 estados (Portugal está 

em 29.º) e este transe já levou o 

procurador-geral Constatin La-

zar a exigir que o Tribunal Cons-

titucional se pronuncie sobre ale-

gadas violações das leis vigentes 

e do princípio de separação de 

poderes.

O que advirá dos excessos de im-

pudência e cinismo na política 

romena é uma incógnita, mas lá 

longe, como por cá, os moinhos 

de Deus moem devagar.

 

*Jornalista e colunista de jornalde-

negocios.pt

A corrupção lá longe
João Carlos Barradas*

Os recentes desenvolvimentos políticos em Moçambique estão 

a ser saudados em vários quadrantes, depois dos presidentes 

Nyusi e Dhlakama terem anunciado a criação de dois grupos 

especializados para debaterem descentralização e assuntos 

militares, que ficaram em banho-maria no anterior diálogo político. 

Exagerada ou não, a verdade é que há uma vaga de optimismo sem 

paralelo no novo roteiro de paz apresentado pelo Presidente da Re-

pública e pelo líder da Renamo, que têm estado telefonicamente em 

contacto no eixo Maputo-Gorongosa.

Nyusi tenta reatar, de maneira consistente, um processo de paz difícil, 

mesmo consciente da acção de forças desestabilizadoras oriundas de 

sectores conservadores do seu próprio partido, que terão estado por 

detrás de várias acções que concorreram para atrasar a busca de uma 

paz efectiva.

Ao avançar com a “trégua telefónica” em Dezembro, Nyusi contornou 

com alguma habilidade os esbirros da Comissão Política da Frelimo, 

deu protagonismo a Dhlakama, incluindo o ónus da responsabilidade 

em não se envolver em novos incidentes de violência. Num segundo 

momento, num “pacto com a Gorongosa”, Nyusi selou os contactos ao 

estrito nível tête-à-tête, reduzindo interferências e influências laterais 

que, na sua opinião, muito prejudicaram as várias fases do diálogo e 

negociação, incluindo iniciativas dos próprios mediadores. Dhlakama 

procedeu pelo mesmo diapasão, mantendo-se num cauteloso mutis-

mo que tem causado um crescente nervosismo, mesmo no seio das 

hostes dos seus colaboradores mais directos. Foi cauteloso quando 

convidado a comentar sobre a mais recente nomeação da cabeça do 

SISE.

Como resultado desta estratégia, diminuíram substancialmente os 

ruídos laterais, considerados perniciosos nesta fase do engajamento 

bilateral. Nyusi tenta desesperadamente ganhar a confiança perdida, 

depois do rocambolesco desnorte dos atentados contra Dhlakama e o 

cerco humilhante à casa do líder da oposição na Beira.

Se há alguma observação a ser feita em relação ao novo modelo de 

Nyusi e Dhlakama, que tenta encerrar em definitivo cerca de 25 anos 

de uma paz podre, é que este processo deve ser tomado com a serieda-

de que o assunto merece. As experiências mal sucedidas num passado 

não muito longínquo deixaram amargos de boca e expectativas frus-

tradas. E por isso, os ruidosos avisos à navegação da sociedade civil 

que desconfia dos proveitos de um diálogo a dois.

Joaquim Chissano, numa inusitada entrevista a uma agência portu-

guesa, revelou ter “fintado” Afonso Dhlakama, quando elaborou três 

protocolos e um deles era sobre a administração e a integração das 

Forças de Defesa e Segurança. Todos os protocolos foram aceites pe-

los mediadores e estes não chegaram a informar a Renamo de que 

eram da autoria do Governo. 

À sua maneira, Guebuza também “fintou” a Renamo e as consequên-

cias disso estamos a vivê-las ainda hoje. Nyusi pareceu e parece genu-

íno nesta nova etapa de busca de paz, mas esperamos que não entre 

em caminhos sinuosos e ceda aos apetites dos falcões do seu partido. 

É importante uma inclusão sincera, sem revanchismo, sem vencidos 

e vencedores como foi formalmente estabelecido em Roma, em 1992.

No roteiro do diálogo político entre o Governo e a Renamo deve 

prevalecer o entendimento de que conviver com conflitos representa 

um prejuízo enorme para o país, sobretudo, numa altura em que Mo-

çambique está sob a vigilância cerrada dos mercados internacionais 

por causa das chamadas dívidas ocultas contraídas na administração 

Guebuza. Com grandes reservas de recursos naturais e uma agricultu-

ra forte, Moçambique tem condições para ser uma economia robusta 

na região.

Uma paz construída a partir de um diálogo sério e honesto pode inau-

gurar uma nova etapa de desenvolvimento económico e social. 

De Filipe Nyusi será necessária muita firmeza e coragem para resistir 

às pressões dos sectores retrógrados e fundamentalistas do seu próprio 

partido, que ganham com o actual status quo.  

O diálogo só pode produzir frutos se houver comprometimento sério 

e não os malabarismos a que as partes, sobretudo a Frelimo, tragica-

mente nos habituaram. 

  

O novo xiphefo de 
Nyusi e Dhlakama
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Email: carlosserra_maputo@yahoo.com

Portal: http://oficinadesociologia.blogspot.com

Viajar dentro do continen-

te é, provavelmente, o que 

me ensina mais sobre nós 

hoje em dia. Maputo é, 

em muitos sentidos, a antítese de 

Luanda. Não sei se é o Índico, a 

poesia rasgada de Eduardo Whi-

te, o som hipnótico das timbilas 

ou a música por trás dos neo-

logismos de Mia Couto. O céu 

é o mesmo mas o tempo aqui é 

outro. Não sei se é a proximidade 

com o pólo sul que cria um cam-

po magnético capaz de fazer girar 

mais devagar os ponteiros deste 

relógio, ou se é mesmo um talen-

to especial para o sossego. Sei que 

para uma luandense, chegar aqui 

pela primeira vez é encontrar o 

delicioso sabor da diferença.

Maputo tem luz, Luanda tem 

gerador. Maputo tem água nas 

torneiras, Luanda tem tanque e 

electrobomba. Maputo é uma ci-

dade limpa, Luanda não se pode 

gabar disso. À hora de ponta, o 

trânsito daqui é o “até está a an-

dar bem” para nós. Maputo é ho-

rizontal, Luanda é vertical. Ma-

puto respira, Luanda transpira.

Hoje, terça-feira, é feriado em 

Moçambique (4 de Outubro). 

Celebra-se uma paz que, con-

traditoriamente, ainda não che-

gou. Apesar de falarem baixo, 

apesar da serenidade nos rostos 

Maputo e Luanda
e da amabilidade no trato, não 

se trata de um povo passivo ou 

resignado. Ainda ontem houve 

uma greve dos chapas, os can-

dongueiros daqui, para exigir um 

ajuste do preço do transporte de 

acordo com a subida dos com-

bustíveis. Moçambicano não 

se deixa. Quando me disseram 

que há mais de uma década que 

Moçambique tem eleições autár-

quicas levei as mãos à cabeça em 

sinal de vergonha. “Como é que 

nós, em Angola, não temos? Será 

assim tão difícil? Não podemos 

aprender com os exemplos aqui 

ao lado?”

Falando em proximidade, no res-

taurante onde jantei ontem ouvi 

tocar pelo menos duas vezes o 

Carlos Burity. Angola, aqui, pas-

sa na rádio. Lamentei, em silên-

cio, que não aconteça o inverso. 

A música de Moçambique é uma 

grande desconhecida para nós. E 

não é falta de talento. De Suku-

ma a Azagaia, passando por Isa-

bel Novela e Moreira Chongui-

ça, há para todos os gostos.

Precisamos construir nossas 

pontes. Visitar-nos mais.

Maputo é um daqueles lugares 

do bom silêncio. Traço fino que 

vi no rosto de cidades como o 

Lubango. A precisão, o verde es-

curo, a temperatura. Até o vento 

da frente fria, que alonga a linha 

do “inverno” (nós diríamos ca-

cimbo), nos arrefece com impre-

visível doçura. Acho que é coisa 

de sul mesmo. Ou coisa de al-

guém com os sentidos tão vicia-

dos pelo caos da cidade, que tem 

o Sul como metáfora de Sossego. 

O Índico como um apontamento 

para a Lembrança.

No outro dia ouvi alguém dizer 

que “cada um tem a cidade que 

merece” mas não sei se estou de 

acordo. Se cada um estiver na ci-

dade a que pertence  como diria 

o extraordinário poeta Eduardo 

White, “não é justo um pássaro 

onde ele não pode voar.”

Luanda da tensão e dos proble-

mas, dos lamentos e da extensão 

do riso, Luanda do martelo e dos 

motores, das sirenes e do “agarra 

gatuno”, Luanda da poeira, das 

bichas e das mil besteiras, Luan-

da da ostentação e do desejo, do 

ar-condicionado e das sofistica-

das fechaduras, da poesia urbana 

e do gelado de múcua, capital 

mundial do contorcionismo bu-

rocrático, cidade da minha vida, 

diz-me, quando foi que começá-

mos a ser assim?

*Cantora angolana residente em 

Lisboa. Publicado na Rede Angola. 

Título do SAVANA

O 
Sol nascente surpre-

endeu o Pedro Soro-

menho virado sobre 

si próprio, em posição 

fetal, num dos bancos da mar-

ginal. Levantou-se um pouco 

em sobressalto, pôs-se sentado e 

durante um curto momento não 

soube situar-se geograficamente. 

Mas olhando para trás e vendo 

os vultos dos prédios, dentre os 

quais se destacava o dos 33 an-

dares, e para frente, para além 

do mar verde ou azul, o casario 

uniforme da Catembe, percebeu 

perfeitamente onde é que se en-

contrava.
Para além de tudo, a brisa fres-
ca trazia-lhe aos lábios uma leve 
lâmina de sabor a sal, e - fosse 
excesso de imaginação sua ou 
não - o que é certo é que julgava 
adivinhar no ar a fragrância das 
melancias maduras da Catembe, 
das mangas verdes da Bela Vista 
e até mesmo o adocicado do sân-
dalo de Catuane. Tinha sobrevi-
vido a uma noite de pesadelo. 

180º Norte
Abriu os olhos com vivacidade, 
aspirou o ar, sentiu os lábios e as 
asas das narinas a fremir e dis-
se - “Tudo bem! Vamos começar 
tudo do principio.”
Mesmo sem se ver ao espelho, o 
ar com que as pessoas o olhavam 
àquela hora matinal e a sua pró-
pria imagem interna diziam-lhe 
claramente que o seu aspecto não 
era dos melhores. Passou a mão 
pela carapinha e viu que estava 
mais que revolta. Mas sentiu-se 
tranquilo e confortado, porque 
não estava descalço, as peúgas 
estavam por ali, e mergulhando a 
mão no bolso interno do quispo 
notou que ainda estava lá a car-
teira. Pelo sim, pelo não, pegou 
nela e abriu: estavam lá o BI e o 
cartão de débito do banco.
Fosse como fosse, a sua decisão 
era irreversível: para aquela casa 
já não havia de voltar. Tinha 
tido, na noite passada, a discus-
são terminal com o seu pai. Nem 
era, este, um homem mau: quan-
do lúcido, era até muito adorá-
vel, cortês e capaz de rasgos de 

generosidade e carinho inultra-
passáveis. Mas quando lhe dava 
para uma gota a mais de pinga, 
tornava-se completamente dife-
rente: um animal.
Na noite anterior, a discussão 
sempre à volta do mesmo assun-
to, que era ele e a irmã gémea 
Sarita, os dois com vinte anos, ao 
continuarem a viver naquela flat 
adjacente à 24 de Julho, mesmo 
em frente ao Cortiço, sem darem 
indícios de querer sair, mesmo 
depois da morte da mãe. Como 
se fosse de propósito.
Mas o argumento era sempre o 
mesmo - “O pai quer que nós 
saiamos daqui para irmos aon-
de, com esta idade? Mal temos 
emprego, mal conseguimos con-
tinuar os estudos. De resto, esta-
mos a continuar os estudos a este 
nível médio graças aos esforços 
que estamos a fazer para nos 
auto-sustentarmos. O que o pai 
nos dá é casa.”
Tudo assim, mas daquela vez o 
pai exagerou, porque levantou a 
mão e deu uma forte bofetada 

na Sarita. O gémeo não aguen-
tou: saiu a pé, desvairado, nem 
se lembrava bem de como é que 
tinha feito a caminhada. O que 
era certo é que ali estava agora 
bem desperto, a aspirar aquele 
ar fresco da manhã com sabor a 
sal, melancia, sândalo, e disse a si 
próprio - “Para trás é que já não 
vou voltar.”
Fez uma chamada rápida à irmã, 
explicou-lhe o que queria, e nem 
foi preciso falar muito, porque 
além de serem gémeos fisica-
mente, eram-no também mental 
e espiritualmente. Eram gémeos 
no sentido mais completo da 
palavra. Levantou-se, depois de 
passar o dedo indicador várias 
vezes pela língua, para o molhar 
e limpar os olhos. Foi andando. 
Sentiu-se feliz quando viu que 
ainda tinha uma nota de 50 ou 
100 meticais no bolso. Dirigiu-
-se à Feira Popular, comprou 
uma garrafa de água mineral e, 
fazendo concha com a mão, pas-
sou aquela água fresca pelo ros-
to. E continuou andando.
O seu destino era o terminal de 
chapas junto à Fábrica de Cerve-
jas Reunidas, na Baixa. Era ali 
que tinha combinado de se en-
contrar com a sua irmã. Ainda 
teve de esperar um pouco, mas 
ela veio. Nem podia ser de outra 
forma. Trazia uma maleta, uma 
mochila, e disse-lhe – “Mano, 
pus três calças de ganga azuis, 
duas de caqui e quinze camise-
tes.”
 – “Muito obrigado, Sarita!”
– “Mas por agora tenho aqui 
um sumo de limão bem gelado e 

uma sandes de ovo com chouri-
ço. Vamos comendo. Quem sabe 
se não será esta a nossa última 
refeição juntos.”
- “É isso, quem sabe?...”
- “Quais são os teus planos?”
– “Quero apanhar um chapa aqui, 
Sarita. Vou atravessar a fronteira 
e ficar logo ali em Simunye - 
uma zona de plantação de cana 
na Suazilândia. É muito fácil 
passar despercebido lá. Pelos 
meus cálculos, se eu me aguentar 
durante 18 meses, depois dis-
so poderei avançar para o meu 
destino final, que é o Botswa-
na. Enquanto isso, terei de me 
contentar com aquilo que os 
latifundiários dão aos moçambi-
canos e outros que trabalham lá 
tipo escravos, ou seja, um prato 
de xima e carne de vaca seca ao 
jantar, e três vezes por semana 
um quartilho de aguardente de 
cana para não ficarmos malucos. 
Porque eles sabem que, apesar de 
estarmos lá deserdados, precisam 
de nós lúcidos, fortes e saudáveis 
para continuarmos a produzir 
nos canaviais.”
– “Mano, é como castrar um boi, 
não é? Para ele ter força na ma-
chamba.”
- “É isso mesmo... Sarita, prome-
to-te uma coisa: daqui a 15 anos, 
quando completarmos 35 de 
idade, hei-de voltar do Botswa-
na com um diamante pequeno 
para incrustares na asa direita do 
teu nariz. Hás-de ficar bela, mais 
bela do que agora.”
– “Obrigado, mano! Nesse dia 
serei a mulher mais feliz do 
mundo.”
- “Assim será.”

Por Aline Frazão*

Este é um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais 

difícil de domesticação analítica. Está, em permanente 

movimento, entalado entre o que já foi e o que ainda 

não é.

É nessa encruzilhada que, um pouco por todo o planeta e das 

mais variadas formas, se multiplicam os caminhos ásperos e 

trágicos da intolerância e do confronto letal. 

Os complexos laços da configuração política mundial vão-se 

juntando em novelos progressivos, actualizando-se sem cessar, 

aumentando de volume, de tensão, muito rapidamente. 

A teia do risco total amplia-se, ameaçadora, visível. 

Será necessária muita coragem e muita firmeza para evitar 

que, a partir dos elos mais fracos, dos pontos mais insignifi-

cantes - lá onde a atenção está distraída e ainda confiante -, o 

todo da configuração descambe num tsunami social impossí-

vel de travar. Tsunami social, tsunami mundial. 

A teia do risco total
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

É verdade que podemos afirmar 

que o país está 20 anos atrasa-

do nas suas práticas e padrões 

internacionais de trabalho. Po-

rém, esta constatação não pode e nem 

deve ser tomada como uma realidade 

exclusiva do Banco de Moçambique 

(BM). A necessidade de proactividade 

na governação, de reformas, de moder-

nização tendente a uma maior compe-

titividade, de uma gestão alinhada com 

a realidade do país e que não descura os 

avanços que se vão operando interna-

cionalmente, a necessidade de valorizar 

a meritocracia, etc.; todas estas necessi-

dades, e muitas outras, são necessárias 

na banca, no comércio, nos transportes, 

na educação, na saúde, entre outros. O 

país está, de facto, muito atrasado em 

relação a uma série de países no que 

tange ao desenvolvimento. Estamos 

entre os últimos!

Não interessa aqui tentar adivinhar os cri-

térios usados pelo timoneiro do BM para 

concluir que o tempo de atraso corres-

ponde a 20 anos. Menos tempo, provavel-

mente, não podia ser, mas certamente que 

transmite a ideia de que é urgente mudar 

face à rapidez com que o mundo avança 

não só em matéria bancária como em ou-

tras. Quando há cerca de 25 anos se assi-

nou o Acordo Geral de Paz (AGP), esse 

atraso já era uma realidade decorrente dos 

impactos negativos da chamada guerra dos 

16 anos. A instabilidade político-militar 

atirou sempre o seu balde de lama para 

o desenvolvimento do país. Em 40 anos 

tivemos o bónus de cerca de 20 anos de 

relativa paz (emprestada) que valeu não 

pelo seu peso no tempo mas por iniciar 

timidamente um processo de desenvol-

vimento que ganhou alguma visibilidade 

nos últimos 10 anos. Processo, no entan-

to, refreado nos últimos cinco anos com o 

reacender do conflito político-militar. Não 

é impossível modernizar os vários sectores 

da economia em tempo de instabilidade 

político-militar. Mas, olhando para a his-

tória económica e política do nosso país 

percebe-se que o contexto de então, supos-

tamente, não permitia ter a paz como tram-

polim para consequentemente catapultar 

o desenvolvimento. Ao colocarem maior 

peso no conflito político-militar apostaram 

no atraso de um país com considerável po-

tencial de riquezas naturais. E o conflito, 

só agora, acreditamos, já se comporta como 

fogo em vias de extinção. Depois de par-

cialmente extinto sobrará o fumo (branco 

ou negro). Depois do fumo, …ver-se-á.

A tolerância ao atraso, relativamente a ou-

tros países, é uma espécie de diálogo mudo 

para com o desenvolvimento. O BM não 

pode fazer tudo sozinha, sim, mas tam-

bém não pode modernizar-se sozinha. 

As decisões do BM poderão promover 

o bem-estar se articuladas com os sec-

tores julgados estratégicos nesse sentido. 

Quanto mais atrasado estes estiverem 

mais limitações tais decisões terão (pelo 

menos a curto e a médio prazos). Acertar 

na motivação ou num outro factor simi-

lar de choque pode ser um caminho para 

minimizar os prejuízos do “atraso”. Há 

necessidade de melhorar os argumen-

tos que materializam uma gestão cujos 

resultados são dados por uma crescente 

mudança qualitativa, uma mudança no 

bem-estar social. Numa situação de paz, 

20, 30 ou 40 anos de atraso perdem todo 

o seu significado devido ao ambiente 

propício em que as mudanças qualitativas 

se operam. E aqui o outro tinha razão: é 

preciso correr!

É 
uma grande satisfação poder es-

tar aqui hoje, na inauguração das 

obras de reabilitação do sistema 

de drenagem do Rio Chiveve, no 

âmbito do nosso projecto comum “Adap-

tação às Mudanças Climáticas na Beira”, 

O projecto é, podemos dizer com todo o 

regozijo, um grande sucesso comum. Es-

tamos todos de parabéns! É um sucesso 

do governo moçambicano, da província 

de Sofala e da cidade da Beira, em par-

ticular, e nós como parceiros estamos 

honrados em tê-lo apoiado. Estamos con-

victos, sobretudo, de que este é um pro-

jecto de sucesso para toda a população da 

Beira em muitos aspectos do dia-a-dia: 

com incidência na saúde, na prevenção 

de calamidades e na melhoria das infra-

-estruturas públicas desta linda e histórica 

cidade do Índico. Para além disso, e muito 

felizmente, este projecto contribuirá sus-

tentavelmente para o combate à rápida 

mudança do clima global. 

Todos os parceiros do projecto contribu-

íram de maneira dedicada e muito cons-

trutiva. Isto ajudou a divulgar o projecto 

na Media nacional e internacional, e criou 

reacções totalmente positivas! Com a en-

trega da obra ao município, os cidadãos 

da cidade da Beira podem beneficiar-se 

de uma drenagem do Chiveve bastante 

melhorada que, ao mesmo tempo, possi-

bilita a protecção contra marés altas nos 

distritos centrais, bem como o armazena-

mento de águas pluviais nas bacias deste 

pantanal urbano. 

O projecto é incomparável em toda a 

África Austral. A sua concepção foi pos-

sível graças a determinação da AIAS e do 

município, e graças às autoridades públi-

cas do país a todos os níveis, que exami-

naram e aceitaram a proposta. Esperamos 

que esta abordagem progressista que 

Uma nova vida para o Chiveve
Por Detlev Wolter*

junta os aspectos das mudanças climáti-

cas, da gestão dos recursos hídricos e do 

desenvolvimento urbano e territorial seja 

inspiradora para outros lugares de Mo-

çambique e do mundo! 

Espero que o espírito de colaboração e 

dedicação guie todas as actividades. Tam-

bém espero que em breve nos voltemos a 

encontrar aqui nesta cidade, para a aber-

tura do parque do Chiveve.

Esta obra financiada pela República Fe-

deral da Alemanha, através do Banco Ale-

mão de Desenvolvimento-KfW, é mais 

um símbolo da histórica e boa parceria 

entre Moçambique e Alemanha: durável, 

inovadora, e adaptada aos desafios actu-

ais. É neste âmbito de uma cooperação de 

longa data que nasceu, em 2010, a ideia 

de apoiar a cidade da Beira no campo 

da adaptação às mudanças climáticas e 

aos riscos diversos que esta urbe enfren-

ta: A subida do nível do mar é uma das 

mais altas em toda a costa do continente 

Africano. O segundo efeito das mudanças 

climáticas, chuvas muito intensas, consti-

tui um outro risco para a cidade da Beira. 

O Governo Alemão delegou o desenho 

de uma intervenção no interface entre 

desenvolvimento urbano e adaptação às 

mudanças climáticas ao Banco Alemão 

de Desenvolvimento-KfW. A solução 

pela gestão sustentável das águas pluviais 

e das marés altas tinha de acontecer em 

conjuntura com o planeamento espacial 

e junto com a natureza! É uma lição que 

nós na Alemanha também tivemos de 

aprender após as grandes cheias do início 

do milénio (Oder e Reno): O espaço para 

o rio é indispensável, assim como para os 

ecossistemas que fornecem serviços am-

bientais cruciais! 

Neste sentido, o KfW propôs ao Ministé-

rio Federal Alemão da Cooperação Eco-

nómica e Desenvolvimento um financia-

mento no valor de 13 milhões de Euros. 

Junto do Ministério das Obras Públicas, 

Habitação e Recursos Hídricos e a sua 

agência delegada, a AIAS, o projecto foi 

aprovado. Para melhorar também o pla-

neamento urbano, o Conselho Munici-

pal da Beira igualmente jogou um papel 

importante. Foi estabelecida uma ligação 

com o “Programa Piloto para a Resiliên-

cia Climática” (PPCR), do Banco Mun-

dial. As actividades de reabilitação do 

sistema de drenagem das águas pluviais 

financiadas pelo Banco Mundial foram 

harmonizadas com o projecto da Coope-

ração Alemã, e foi criada a base da coope-

ração para uma segunda fase.

Um dos principais desafios da susten-

tabilidade foi o uso do Chiveve como 

uma lixeira. Neste aspecto, colaborou-se 

com a GIZ, com o Conselho Municipal 

e com o INGC, para garantir a recolha 

dos resíduos sólidos, e assim, a drenagem 

adequada nos bairros adjacentes junto da 

população local. Também facilitamos a 

cooperação entre a Universidade Católica 

de Moçambique na Beira e a Universida-

de Alemã Hochschule RheinMain. 

Um outro aspecto importante do projecto 

é a melhoria do ecossistema existente. O 

projecto inclui a reabertura do Chiveve, a 

restauração do leito do rio (NdR: braço 

de mar, de facto), de uma pequena lagoa e 

a construção de um desaguadouro, o res-

tabelecimento do fluxo natural e da fun-

ção ecológica, e igualmente de facilitar a 

entrada e a saída dos navios de pesca. A 

estrada que passa pelo Porto de Pesca foi 

reabilitada, melhorando assim a situação 

do tráfego nesta área, logisticamente im-

portante.

Os mangais ao longo do rio são cruciais 

para a adaptação às mudanças climáticas, 

pois contribuem para a protecção contra 

inundações, erosão e ventos fortes. Para 

compensar a perda de algumas árvores 

do mangal durante a fase da construção, 

uma campanha de reflorestação foi parte 

do investimento. A madeira extraída foi 

usada para móveis e fornecida a institui-

ções públicas na Beira. O centro Young 

Africa produziu os móveis com apoio em 

maquinaria e a reabilitação de uma ofici-

na de carpintaria. 

Estou convicto de que a segunda fase 

também será um sucesso. O conceito 

deste compromisso entre o Governo de 

Moçambique, o KfW, e o Banco Mun-

dial, no âmbito do novo projecto “Infra-

-estruturas Verdes no Município da 

Beira” é igualmente progressivo: Os par-

ceiros financeiros vão criar, junto com as 

autoridades moçambicanas, um parque 

público com diversas ofertas para a po-

pulação. A cidade da Beira terá daqui a 

alguns anos um espaço verde que atrairá 

negócios e empregos, que contribuirá para 

o orçamento municipal, e que vai oferecer 

aos munícipes actividades recreativas. O 

parque do Chiveve apresentar-se-á como 

um lugar limpo, seguro e pacífico. Servi-

ços de qualidade com sanitários públicos, 

quiosques, um novo mercado, restauran-

tes e um centro de exposições, oferecerão 

à população e aos turistas um ambiente 

agradável de inspiração e descanso. 

Estas são conquistas reais e práticas da 

boa cooperação entre a Alemanha e Mo-

çambique.

*Embaixador alemão em Moçambique. 

Excertos da intervenção na Beira, a 30 de 

Janeiro corrente, por ocasião da reinaugura-

ção do desaguadouro do Chiveve. Título do 

SAVANA.

Um país 20 anos atrasado!
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As constantes violações de 
uma das regras de conta-
bilidade (justificação de 
fundos), que têm sido pro-

tagonizadas no desporto, têm dias 

contados e as federações desporti-

vas nacionais estão em risco de não 

receber fundos do Estado.

Quem assim garante é o Director 

do Fundo de Promoção Desporti-

va (FPD), Adamo Bacar, que diz 

que só com os fundos de 2016 jus-

tificados é que os beneficiários re-

ceberão o financiamento deste ano.

Em entrevista ao SAVANA, Bacar 

acrescenta que as federações não 

legalizadas também podem ficar 

sem os poucos fundos estatais, 

visto que os contratos-programa 

poderão ser visados pelo Tribunal 

Administrativo.

Acompanhe os excertos desta con-

versa.

 

Que balanço faz de 2016?

-Apesar das dificuldades financei-

ras, tivemos um ano tranquilo. A 

maior parte dos nossos compro-

missos foram materializados com 

sucesso. Reabilitados o Parque 

dos Continuadores; concluímos 

o Pavilhão Multi-uso coberto no 

Complexo Desportivo de Pemba; e 

fomos concessionados, por parte da 

Vale, do Complexo Desportivo 25 

de Setembro, em Moatize. Entre-

tanto, houve acções ligadas às infra-

-estruturas que não nos deixaram à 

vontade porque o financiamento 

foi interrompido, porém, neste 

ano não haverá condições para se 

investir tanto nas infra-estruturas 

desportivas.

Que tipo de estratégias de gestão 

foram adoptadas para que as novas 

infra-estruturas não sejam “elefan-

tes brancos” e nem se degradem 

precocemente?

-Adoptamos dois modelos de 

gestão (directa e participada). A 

directa caracteriza-se pela gestão 

própria do FPD, que é o caso do 

Parque dos Continuadores, em que 

recuamos do primeiro processo (a 

concessão do empreendimento). A 

participada é aquela em que dei-

xamos a gestão da infra-estrutura 

para as respectivas Direcções Pro-

vinciais, como são os casos de Gon-

dola e Pemba, em que está a cargo 

das Direcções Provinciais e só par-

ticipamos em questões financeiras 

(caso seja necessário) e na forma-

ção de quadros. Em Nhamatanda, a 

gestão está nas mãos do Município.

Em entrevista ao nosso jornal, o 

Ministro disse que o FPD deve ser 

uma instituição que não só gere o 

dinheiro, mas também deve gerá-

-lo. O que está sendo feito para que 

esses empreendimentos possam 

dar dinheiro?

-A maior parte das infra-estruturas 

são sociais e não têm muito espaço 

para a sua rentabilização. É difícil, 

por exemplo, pensar na rentabili-

zação do Parque dos Continuado-

res, apenas acomodamos algumas 

instituições ligadas às modalidades 

que se praticam naquele recinto. A 

Director do Fundo de Promoção Desportiva lança aviso às agremiações desportivas

“Financiamento só com justificação de fundos”
Por Abílio Maolela

única infra-estrutura sob nossa ges-

tão que rende algo é o Estádio Na-

cional do Zimpeto (ENZ), que tem 

contribuído para o pagamento de 

algumas despesas do seu funciona-

mento. As restantes não permitem 

a colecta de receitas.

Mas, que plano está sendo dese-

nhado para que essas “infra-estru-

turas sociais” possam produzir algo 

para a sua própria manutenção?

-Criamos Comissões de Gestão 

(constituídas pelo FPD e Direcções 

Provinciais da Juventude e Despor-

to) com o objectivo de juntar os uti-

lizadores para contribuírem no pa-

gamento das despesas e isso está a 

materializar-se, em Tete. As pesso-

as entendem que é necessário con-

tribuir para a manutenção dessas 

instalações. Quanto ao Centro de 

Excelência de Gondola, não só está 

na gestão da direcção Provincial de 

Manica, mas também integramo-lo 

na Universidade Pedagógica (UP), 

que se responsabiliza pelas despesas 

de água e luz. Esta é a nossa filoso-

fia. Em Pemba ainda não introdu-

zimos esse modelo de gestão, mas 

pensamos que é a melhor via.
Geralmente, a parte mais explo-
rada nos empreendimentos des-
portivos é a restauração. Como 
olha para esta questão, que já está 
sendo contestada pela Federação 
Moçambicana de Natação, que a 
considera responsável pela não ho-
mologação das marcas registadas 
no Zimpeto?
-Não constitui verdade que a FMN 
não vê homologadas as suas marcas 
por causa desse aspecto. A marca 
não tem nada a ver com o ambiente 
externo, mas com a área em que é 
praticada a modalidade e na tec-
nologia que é usada para tal. Mas, 
temos o caso do ENZ em que não 

exploramos essa parte.

-
-

ano”
Como tem sido a gestão dos con-

tratos-programa com as agremia-

ções desportivas, tendo em conta 

que algumas não justificam os fun-

dos?

-Tem sido difícil, mas para alocar-

mos os fundos temos certas regras 

que impomos e uma delas é a pres-

tação de contas. Se uma federação 

recebeu dinheiro do Estado ao 

longo do ano, tem, por obrigação, 

justificar a utilização desse valor 

porque a contabilidade pública 

nos obriga. Segundo, deve sub-

meter o programa de actividades 

para o ano seguinte. Depois temos 

a questão das áreas, pois, uma das 

nossas apostas é a priorização da 

formação e massificação desporti-

va porque não podemos praticar o 

desporto sem olharmos para essas 

componentes. Até 15 de Dezembro 

devíamos ter recebido esse docu-

mento, mas há algumas que ainda 

não fizeram. A Federação que não 

tiver justificado os fundos do ano 

transato, dificilmente, irá receber o 

financiamento deste ano. Podemos 

assinar o programa, mas a alocação 

da verba será condicionada.

Quantas federações ainda não jus-

tificaram os fundos, além da Fe-

deração Moçambicana de Xadrez, 

que já é conhecida?

-Ainda estamos a analisar caso-a-

-caso. É preciso ter em conta o pe-

Continua uma dor de ca-

beça gerir o Complexo 

Desportivo do Zimpeto, 

o maior e mais moderno em-

preendimento desportivo do 

país, constituído pelo Estádio 

Nacional e pela Piscina Olím-

pica, todos com o nome daque-

le bairro nortenho da Cidade 

de Maputo.

Depois de, em Agosto de 2014, 

termos reportado o triste cená-

rio em que o Estádio Nacional 

do Zimpeto se encontrava, ca-

racterizado pela degradação do 

relvado (viria a ser substituído 

no final desse ano), dos portões 

(também substituídos) e da 

vedação (ainda por substituir), 

agora é a vez do capim tomar 

conta do parque de estaciona-

mento de viaturas.

O empreendimento que cus-

tou cerca de USD 57 milhões 

encontra-se mergulhado num 

matagal, um cenário que, entre-

tanto, não preocupa a gestão do 

complexo.

Ao SAVANA, o Director do 

FPD, Adamo Bacar, disse ser 

normal o cenário que se verifica 

naquele recinto, pois, “estamos 

na época chuvosa”.

“Estamos a vir de uma fase 

em que choveu intensamente 

e o capim desenvolveu rapida-

mente. Mas, o trabalho de ma-

nutenção tem sido diário. Não 

é aquele capim que nos pode 

criar alarme”, disse Bacar.

Entretanto, o cenário que se 

observa no ENZ não é novo e 

muito menos recente. O capim 

que tomou conta do parque de 

estacionamento do primeiro 

complexo desportivo constru-

ído de raiz vem desde finais 

ríodo em que se faz este trabalho 

(coincide com o período de férias) 

e não queremos crucificar essas fe-

derações. Estamos a trabalhar com 

todas e queremos dar espaço a cada 

uma para que possa corrigir a situ-

ação.

Neste momento, o financiamento 

para 2017 já está disponível?

-Já existe o financiamento. Esta-

mos a falar de uma verba de 30.400 

mil MT.

Será este ano em que o financia-

mento será destinado às federações 

legalizadas?

-É um dos elementos básicos para a 

assinatura dos contratos-programa. 

Antes havia essa abertura, de modo 

a que as federações se legalizassem. 

Hoje, é imperioso que estejam le-

gais porque é provável que os con-

tratos venham visados pelo Tribu-

nal Administrativo e não se pode 

assinar contratos com Federações 

ilegais.

ENZ mergulhado num matagal

de Outubro e Bacar defende que o 

mesmo visa assegurar os solos.

“Deixamos o capim para assegurar 

os solos, mas cortamos, regularmen-

te”, disse.

Aliás, o ENZ não é a única infra-

-estrutura mergulhada no mato 

naquele complexo. A pista de aque-

cimento também se encontra na 

mesma situação e continua sendo 

o ponto de passagem dos residentes 

de Cumbeza que tomam transporte 

no terminal do Zimpeto.

Para além do matagal, o ENZ en-

frenta também o problema dos por-

tões automáticos, que se encontram 

avariados; e da ausência de torni-

quetes, um sistema de controlo de 

entradas, cujo valor (4,5 milhões de 

meticais) foi desviado durante o pe-

ríodo de construção.

Adamo Bacar diz que a situação 

dos portões não nos deve “espantar” 

porque é característico quando há 

um intenso movimento de pessoas 

e, quanto aos torniquetes, diz não 

haver orçamento, pelo que não será 

possível o problema ser resolvido 

este ano.

A falta deste sistema de controlo de 

entradas é apontado como respon-

sável pelas enchentes que se verifi-

cam no ENZ, nos jogos da selecção 

nacional, mas sem nenhum re-

torno financeiro para a Federa-

ção Moçambicana de Futebol, 

pois, a maior parte dos adeptos 

entram através de esquemas de 

corrupção envolvendo agentes 

de segurança.
No que tange à gestão, o Com-
plexo Desportivo do Zimpeto 
continua sendo um fardo para 
o Estado moçambicano, consu-
mindo, mensalmente, 1500 mil 
meticais e gerando cerca de 500 
mil meticais, o que representa 
um deficit de 66,7%.
Em conversa com a nossa repor-
tagem, em 2016, à margem de 
um debate sobre a construção e 
manutenção de infra-estruturas 
desportivas, organizada pelo 
RM Desporto, na Universidade 
Pedagógica, o Director do FPD 
disse que estava previsto um pla-
no de abrir-se cada vez mais os 
“espaços comerciais e publicitá-
rios” para tornar o empreendi-
mento mais auto-sustentável, 
assim como construir outras 
infra-estruturas desportivas, 
que possam atrair mais pessoas 
àquele complexo, porém, sem 
especificar o horizonte temporal 
em que o referido projecto será 

executado.

 O capim tomou conta do parque estacionamento do Estádio Nacional do 
Zimpeto
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UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência 
internacional de desenvolvimento que trabalha em prol de um mun-
do onde cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o poten-
cial de cada jovem é realizado. O UNFPA solicita candidaturas de 

vagas: 

Posto # e título:     Posto nº 7873, Assistente Financeiro 
                                          para Maputo baseado no INE
                                          Posto nº 7877, Assistente Administrativo 
                                          para Maputo baseado no INE
Tipo de contrato, nível: Service Contract
Local de Trabalho:     Instituto Nacional de Estatística - INE 
Duração:                  Doze meses e possibilidade de renovação 
                                          dependendo da avaliação de desempenho 
Prazo da candidatura:   As candidaturas devem ser feitas 
                                          até 20 de Fevereiro de 2017
                                       
Posto nº 7873, Assistente Financeiro para Maputo baseado no INE 
– SB3 

-
to-mozambique-sb3

Requisitos Gerais:
-
-

lente capacidade de comunicação e escrita clara e concisa. Iniciativa, 
capacidade de analise e de trabalho em equipa com pessoas de dife-

-

Português e Inglês.

Anúncio de Vagas

Posto nº 7877, Assistente Administrativo para Maputo baseado 
no INE – SB3
http://www.unfpa.org/jobs/national-post-administrative-assis-
tant-maputo-mozambique-sb3

Requisitos Gerais:

-
nicação e escrita, clara e concisa. Iniciativa, capacidade de analise 
e de trabalho em equipa com pessoas de diferentes culturas e grau 

Para mais informações relacionadas com os termos de referência, 
os interessados podem tê-las através dos websites usados para as 
candidaturas. 

Como se candidatar: As aplicações/candidaturas devem ser sub-
metidas através dos websites acima. Não há nenhuma cobrança 

UNFPA não solicita ou procura obter informações dos candidatos 
quanto ao seu estado de HIV ou SIDA e não discrimina com base 
na situação de HIV e SIDA. 

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

Maputo, Mozambique



24 Savana 10-02-2017

 

CULTURA

O 
Centro Cultural Franco-
-Moçambicano inaugu-
rou, nesta terça-feira, 7 de 
Fevereiro, a sua primeira 

exposição do presente ano. A mes-

ma denomina-se Metamorfoses, 

do artista Zefrino Chilaule.

No texto de apresentação, o escri-

tor Sangar Okapi inicia dizendo:  

“convidou-me o meu amigo para 

que escrevesse algumas palavras 

nesta que é mais uma exposição 

individual denominada Metamor-

foses. Confesso, surpreendeu-me 

sobremaneira tal facto! Eu, incauto 

calcorreador de letras, aprendiz de 

selva e desassumido academista por 

destino, produzindo um texto fa-

lando sobre tamanha obra!

Daí, a hesitação… Uma questão 

impunha-se compulsivamente 

diante de mim: O que escrever? 

Então, tratei de corrigir um aspecto 

que tem sido sintomaticamente co-

metido quando se mexe no epíteto 

do escultor: Zeferino seu nome é 

Zefrino (Chilaule).

Decano das artes moçambicanas, 

figura incontornável quando se tra-

ta da disciplina da escultura pela 

sua incansável revelação de sua pai-

sagem interior e do mundo, nasceu 

a 6 de Março de 1968, em Maputo.

Zefrino Chilaule apresenta Metamarfoses

Discípulo confesso de Naftal Lan-

ga, considera ementa ter aprendido 

muito com ele. Hoje, Zefrino conta 

com várias exposições individuais e, 

ainda, com uma larga participação 

em mostras colectivas dentro e fora 

do país. Exímio escultor, Zefrino 

talha ou entalha, funde, modela ou 

solda materiais como madeira, pe-

dra, barro ou vários metais em está-

tuas ou outros objectos. 

Em “Metamorfoses”, algumas es-

culturas são nos apresentadas à 

volta de uma armadura que suporta 

a forma do trabalho final, com des-

taque para as máscaras que ganham 

novas formas de comunicação prá-

tica e estética, aliás, linguagem de 

que Zefrino é precursor e que já 

conta com seguidores de todas as 

gerações.

Nelas vislumbram-se interrogações 

cujas respostas se encontram nos 

bustos com todos os seus dramas e 

dilemas existenciais, nos olhos fun-

dos e desoladores dos gorilas, nos 

peixes suscitando o cheiro a “Índi-

co” ou nas peles de certos animais 

sobre o madeiramento se calhar 

para dar azo a uma reflexão sobre 

a preservação do meio ambien-

te de que é, igualmente, activista. 

Evidentemente, a taxinomia com 

que se apresentam estas magníficas 

panelas (máscaras) ou esculturas 

inaugura uma nova abordagem de 

expressão escultural e segura, repi-

to, de que Zefrino inegavelmente é 

pioneiro.

Portanto, não gostaria de terminar 

sem que citasse Nazaré L. no seu es-

plêndido texto “Aprender a Olhar”: 

Um artista é uma pessoa que procu-

ra acrescentar alguma coisa a tudo o 

que já foi feito…entender o mundo 

através da arte que faz. Zefrino é o 

que é: um atento aprendiz do olhar! 

Bom olhar a todas!...

Zeferino Tomás Chicuamba, ou 

simplesmente Zefrino, nasceu em 

1968 em Maputo. Passou grande 

parte da sua infância com os meni-

nos da sua zona (Bairro do Aero-

porto) a fazer brinquedos de barro e 

madeira. Entre 1982 e 1986 come-

çou a esculpir com o mestre Naftal 

Langa. Viveu entre 1987 e 1990 na 

Alemanha onde se formou como 

operário qualificado dos portos. 

Colaborou com o artista moçambi-

cano Dito, na Sociedade de Schwe-

rin e com vários artistas alemães. 

Trabalhou tanto em madeira, como 

na reciclagem de objectos metáli-

cos velhos como chaleiras, panelas, 

tampas, pratos, transformando-os 

em obras de arte (máscaras e figu-

ras de animais). Obras da sua auto-

ria encontram-se em colecções na-

cionais e internacionais. Em 2004, 

foi convidado pela organização ale-

mã KKM para fazer uma escultura 

no zoológico de Leipzing e vários 

workshops em escolas secundárias 

nas cidades de Bremen, Lennesta-

dt, Duisbrg, Hingen, Dortmund e 

Bielefeld. “Metamorfoses” é a sua 

5ª exposição individual, que leva na 

sua bagagem mais de 10 exposições 

colectivas (a última, Punkada, em 

Novembro e Dezembro de 2016, 

no CCFM), para além de vários 

workshops, em Moçambique e na 

Alemanha.

Para além da sua actividade como 

escultor, é membro fundador da or-

questra Mozurbs (uma associação 

cultural que trabalha com recicla-

gem de resíduos sólidos para fabri-

co de instrumentos musicais) que 

lhe proporcionou digressões para 

países africanos como África do 

Sul, Namíbia, Suazilâdia e também 

para França. É membro do Núcleo 

de Arte e da ACBA (Associação 

Cultural do Bairro do Aeroporto). 

Actualmente trabalha com um gru-

po de crianças na iniciação artística.

 A.S

Artista plástico Zefrino Chilaule apresentado as suas obras aos visitantes

O 
Centro Cultural Fran-
c o - M o ç a m b i c a n o 
acolhe, pela segunda 
vez, na sua sala grande 

de espectáculos, o grupo 340 

million, na sexta-feira, dia 10 

de Fevereiro, às 20:30h.

Os 340 million dão vida a um 

novo espectáculo audiovisual. 

Um conceito usado pela pri-

meira vez em Junho do ano 

passado, aquando da sua ac-

tuação no CCFM, que foi um 

grande sucesso. Mas desta vez 

em versão 2.0. E que na moda 

daqueles filmes americanos dos 

anos 80 até pode ser apadri-

nhado com ‘The Revenge’. Mas 

sem o sangue, as perseguições 

de carro e as explosões. Bem, se 

calhar uma ou duas explosões.

O elenco deste concerto é cons-

tituido por Pedro da Silva Pin-

340 million em 
concerto no CCFM

to na voz melódica, percussão 

e teclados, Rui Soeiro na viola 

baixo e sampler,  Texito Langa 

na bateria e percussão e Tiago 

Correia-Paulo nos sintetiza-

dores, voz, bateria electrónica, 

samplers e efeitos.

Para este concerto, prevê-se 

uma simbiose sincronizada 

entre a música electrónica exe-

cutada pelo grupo em palco e 

as imagens exibidas em gran-

de escala que tornam visível 

o subtexto dos temas, alguns 

habituais, outros inéditos.

Este concerto, além de ser 

completamente novo e am-

bicioso, contém um mapea-

mento visual projectado e de-

senhado para acompanhar os 

sons criados ao vivo. Por isso 

é de esperar um certo nível de 

interacção entre som, imagem, 

luzes e outras surpresas. A.S

Grupo 340 million

O 
grupo de Teatro katchoro 

Kuphaluxa apresenta, no 

dia 10 de Fevereiro, do 

corrente ano, a partir das 

18:30 horas, na Fundação Fernan-

do Leite Couto, o espectáculo tea-

tral “O Casal Palavraki”, um texto 

original de Angélica Libdel adap-

tado e dirigido por Venâncio Calis-

to (Guilherme Roda).

“O Casal Palavraki” é um espectá-

culo cujo enredo retrata a história 

de um casal, Elsa e Mateus, duas 

vítimas do seu passado. Os dois 

vivem traumatizados pelos maus 

tratos que foram vitímas na infân-

cia, protagonizados pelos seus pais. 

 Espectáculo de teatro na FFLC
Elsa e Mateus odeiam os seus pais, 

odeiam o mundo, aliás, é o ódio 

pelo mundo o encantamento que 

os uniu. Mas desde que engravidou, 

Elsa não odeia mais o mundo. As 

coisas mudaram. Agora acredita na 

esperança e os filhos para ela são 

uma forma de combater o mal, mas 

para Mateus nada mudou, o mundo 

continua perverso e ter filhos é per-

petuar a maldade. Durante a gravi-

dez, Mateus faz de tudo para con-

vencer, sem sucesso, a filha a não 

vir ao mundo. A menina nasce aos 

olhos indiferentes do pai e aos sete 

anos morre. O mundo é cruel. O 

trauma se agiganta. Elsa e Mateus 

não conseguem se livrar do mal.

No texto original, os dois têm um 

fim trágico. Acabam mortos. Mas 

nesta adaptação acabam suspensos. 

Pausados, talvez por um suspiro de 

quem procura reflectir sobre o ce-

nário cadavérico que vivemos. 

É essa a dimensão espiritual desta 

proposta de espectáculo que gostá-

vamos de partilhar com o público 

que se fizer presente. Este espec-

táculo estreou em Novembro do 

ano passado, nas oficinas do Jornal 

Notícia no âmbito da realização do 

exame de final de semestre da dis-

ciplina de Encenação da Escola de 

Comunicação e Artes do estudante 

Venâncio Calisto, mais conhecido 

por Guilherme Roda, seu pseudó-

nimo. A.S

Filipe Matusse, médico escritor, Presi-
dente da Associação de Médicos e Es-
critores e Artistas de Moçambique, foi 
homenageado com honra e louvor pelo 

Núcleo Académico e Artes de Lisboa, na cida-

de de Rio de Janeiro, Brasil, devido ao seu pa-

pel activo no estreitamento de laços culturais 

entre Brasil, Portugal e Moçambique.

Na ocasião, diversas personalidades governa-

mentais, académicas e do mundo cultural fo-

ram igualmente distinguidas, figurando entre 

as quais a Secretária para a Promoção da Igual-

dade Racial do Governo do Presidente Temer, 

Luislinda Valois, e o actor luso-brasileiro, Ri-

cardo Pereira, amplamente conhecido das tele-

novelas brasileiras. Luislinda Valois é a primei-

ra juíza negra brasileira.

Filipe Matuse homenageado no Brasil
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Com a situação económica do nosso Moçambique longe de es-

tabilizar, os dirigentes não poupam esforços para encontrar 

soluções. Em todos os momentos procuram a todo o custo 

trocar impressões sobre a situação. 

O cenário económico que hoje enfrentamos tira sono e tranquilidade 

aos dirigentes. Dificilmente vislumbram um melhoramento da eco-

nomia nacional. Com o ambiente que vivemos não vai ser fácil. Vamos 

precisar de muito jogo de cintura. Estamos a deduzir isso devido à 

conversa entre o PCA da CDM, Tomaz Salomão, e a PCA do Bar-

clays, Luísa Diogo.

A economia nacional é assunto do dia-a-dia. Em todas as conversas 

não deixa de ser debatida e manobras estão sendo feitas para que a 

conjuntura económica volte aos carris e os titulares destas áreas es-

tão a queimar a massa cinzenta. Vejam como o vice-Governador do 

Banco de Moçambique, Victor Gomes, explica minuciosamente al-

guns aspectos ao vice-Ministro da Indústria e Comércio, Ragendra de 

Sousa. A posição do dedo de Victor Gomes fez com que Ragendra de 

Sousa fixasse o olhar por cima dos óculos. Deve estar a ouvir alguma 

novidade.

Mesmo com os problemas que o país entrenta, existem alguns diri-

gentes que não manifestam aflição. Como se as suas vidas estivessem 

a caminhar às mil maravilhas. É mesmo que dizer que a desgraça de 

uns é alegria de outros. Estamos a deduzir isso pelo semblante alegre 

do Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, e o 

Presidente da CTA, Rogério Manuel. Talvez os risos devem-se às gu-

loseimas que o Xerife de Washington está a deliciar ou por partilharem 

o nome Rogério. Ninguém sabe o que vai nas mentes destes homens.

Os risos não param por aqui. Algumas figuras, mesmo estando no 

mesmo ambiente de conversa, demonstram não estarem juntas. Cada 

um para sua. Olham para onde vislumbram algo melhor. Acreditamos 

que entre eles existe algo para conversar. Vejam como se posicionaram 

as figuras que aparecem na quarta imagem. Referimo-nos ao Rei-

tor da Universidade Pedagógica, Jorge Ferrão, e os músicos Moreira 

Chonguiça e Roberto Chitsondzo.

Sabemos que quando se fala de saúde é motivo para ficarmos sérios. 

Procuramos ouvir atentamente o que vem dos mais entendidos sobre 

a saúde humana. Por aquilo que está a dizer, o Director da maior 

unidade hospitalar do país, HCM, João Fumane, deixou preocupado 

o PCA da TVM, Jaime Cuambe. Pelos vistos, deve ter questionado 

sobre a sua saúde e o João Fumane não poupou nos comentários. Pela 

preocupação, chegou a chupar o dedo. É o que pode acontecer nas 

conversas confidenciais e risos.  

Entre confidências e risos
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Diz-se.
.. Diz-se

A 
acusação particular no 
caso do assassinato, a tiro, 
de Valentina Guebuza, 
filha do antigo chefe de 

Estado, Armando Guebuza, já re-
meteu, às instituições de direito, 
pedidos de informações detalhadas 
que possam esclarecer os contornos 
em que o acusado, Zófimo Arman-
do Muiuane, criou uma empresa de 
venda de equipamento de espiona-
gem e segurança em Moçambique. 
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A 
Fundação Fernando 
Leite Couto acolhe, 
desde a última quar-
ta-feira, 1 de Feve-

reiro, até o dia 28 de Fevereiro 
corrente, a exposição intitu-
lada “Arte Partilhada”. Esta é 
uma iniciativa do Millennium 
bim, que reúne diversas obras 
seleccionadas de artistas mo-

Millennium bim inaugura 
exposição “Arte Partilhada”

çambicanos do período pós-
-independência, valorizando 
deste modo aquilo que já se 
fez de melhor em Moçambi-
que, de forma a incentivar a 
produção e criação artística 
dos talentos nacionais.

Com obras de artistas como 

Bertina Lopes, Chissano, Gil-

berto Cossa, Idasse Tembe, 

Malangatana, Reinata, San-

são Cossa, Shikani, Zaqueu, 

o Millennium bim partilha 

assim a sua colecção particular 

que, pela sua qualidade, diver-

sidade e simbolismo merece 

ser vista, por todos aqueles que 

apreciam arte. 

Recorde-se ainda que o Mil-

lennium bim, através do seu 

programa de responsabilida-

de “Mais Moçambique Pra 

Mim”, estabeleceu uma parce-

ria com a Fundação Fernando 

Leite Couto que visa impul-

sionar a Galeria da Fundação 

através da realização de expo-

sições e o lançamento e pro-

moção de novos artistas, bem 

como o desenvolvimento de 

projectos para a formação de 

Professores e Alunos, para o 

apetrechamento de bibliote-

cas públicas e escolares, para 

a acessibilidade a livros, para 

o incentivo à leitura e para a 

promoção da Língua Portu-

guesa.  
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PROJECT FINANCE
para Mercados
Emergentes

Curso

2ª Edição

Apresentação       

O Project Finance é essencialmente uma modalidade de estruturação financeira de projectos, utilizada para o desen-
volvimento de grandes investimentos de infra-estruturas, onde o fluxo de caixa gerado pelo projecto é a principal fonte 
de pagamento do serviço e da amortização do capital de terceiros. O project finance é um instrumento de alta qualidade 
financeira que permite uma melhor gestão do investimento e consequente crescimento económico.

A NOC Consulting tendo presente que países emergentes como Moçambique enfrentam dificuldades na obtenção de 
recursos financeiros oferece o curso Project Finance para mercados emergentes de forma a dotar os quadros seniores 
das Empresas, da Banca e do Estado de uma ferramente que pode facilitar a execução de projectos.

Destinatários

Este curso destina-se a quadros seniores das Empresas, Banca e do Estado e todos que tenham interesse em inovar na 
captação de recursos para viabilizar grandes projectos de investimento.

Facilitador

Prof. Doutor Azzim Gulamhussen, Professor Catedrático de Finaças. Foi Dean da ISCTE Business School e principal 
responsável pela acreditação internacional da Escola por parte da AACSB, professor de instituições financeiras, presi-
dente do Centro de Investigação financeira,  e presidente da unidade de investigação empresarial.

Programa:

O curso realizar-se-à em 2 dias, com o seguinte programa:

1º dia

Estatégia Financeira nos mercados emergentes

Corporate finance vs Project finance

Caracteristicas do Project Finance

2º dia

Estrutura financeira

Metodologia de avaliação

Riscos globais, locais sectoriais e empresariais

Análise e discussão de estudos de caso

Numerus clausus: 30 

Data da Realização: 27 e 28 de Fevereiro 

Candidaturas: Até ao dia 23 de Fevereiro 

Contactos: 21420 803 / 82 020 5367 

Email:     lucia.matlombe@nocconsulting.net

  

A 
mcel realiza, em parceria 
com a Holy Nation, no 
próximo dia 1 de Abril, no 
Estádio Nacional do Zim-

peto, um concerto de música gos-
pel que contará com a presença da 
Joyous Celebration, a maior banda 
africana deste género musical. 

O anúncio foi feito terça-feira, 7 de 

Fevereiro, durante a conferência de 

imprensa convocada para o efeito, 

que teve lugar na sede da mcel, na 

cidade de Maputo. 

Para além dos 61 integrantes da 

Joyous Celebration, este concerto, 

inserido no âmbito da Responsabi-

lidade Social Corporativa da mcel, 

Concerto de música gospel em Maputo
contará com a presença de mais 12 

bandas e artistas nacionais de gos-

pel. 

Falando na conferência de impren-

sa, o representante da mcel, Abílio 

Mutemba, referiu: “é no âmbito da 

Responsabilidade Social Corporati-

va da nossa operadora de telefonia 

móvel que decidimos abraçar esta 

iniciativa, que consideramos boa e 

útil para os moçambicanos”.

“Este é um tipo de envolvimento 

que gostaríamos de ter doravan-

te. Queremos fortalecer cada vez 

mais estas iniciativas culturais e, em 

nome da mcel, agradecemos a pro-

dução pela confiança depositada em 

nós”, disse. 

Abílio Mutemba manifestou, ainda, 

vontade de ver transformado o es-

pectáculo de 1 de Abril numa ver-

dadeira festa, assumindo: “queremos 

fazer crescer este movimento gospel 

em Moçambique e que a festa com a 

Joyous Celebration seja maior”. 

Na qualidade de organizador do 

concerto, o representante da Holy 

Nation, Arténio Palmira, começou 

por agradecer a mcel por ter abraça-

do esta iniciativa.

Adiante, explicou as motivações 

da organização de um espectáculo 

gospel em Moçambique, afirman-

do: “decidimos trazer algo diferente 

para o nosso mercado, pois compre-

endemos que já estamos a precisar 

de um evento do género”. 

Sobre a vinda da Joyous Celebra-

tion, Arténio Palmira esclareceu: 

“foi porque vimos a necessidade de 

criar sinergias entre grupos de gos-

pel estrangeiros e moçambicanos”.

“Este é um espectáculo dirigido a 

todos os moçambicanos, não so-

mente para os crentes. É para todos 

aqueles que gostam de ouvir boa 

música, sobretudo o gospel, pelo que 

esperamos por uma presença massi-

va do público”, considerou. 

A integrante da Joyous Celebration, 

Nomzamo Dlamini, referiu durante 

a sua intervenção que é expectativa 

do seu grupo vir a Moçambique co-

lher uma experiência bastante posi-

tiva, na medida em que já conhece 

o potencial do nosso País a nível do 

gospel. 

“Será mais do que um espectáculo 

para nós. Queremos conviver com o 

povo moçambicano e estar por den-

tro daquilo que faz no gospel. Que-

remos estabelecer uma interacção 

espiritual e fazer um evento memo-

rável de adoração a Deus”, manifes-

tou Nomzamo Dlamini. 

Importa referir que este espectáculo 

conta igualmente com a produção 

da La Fontaine e da Gospel House. 

Tem início marcado para as 14:00 

horas, do dia 1 de Abril, no Estádio 

Nacional do Zimpeto

FIDA inaugura 
escritório 
regional em 
Maputo

O 
Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA) conta, desde a terça-
-feira finda, com um novo 

escritório em Maputo. Trata-se de 
um escritório regional que irá coor-
denar as actividades desta agência 
na região, nomeadamente, África de 
Sul, Moçambique e Botswana. 

A inauguração deste escritório re-
sulta da descentralização da gestão 
do FIDA, reformas que permitirão a 
tomada de decisões importantes, pro-
activas a favor das comunidades de 
agricultores e pescadores nas diversas 
áreas dos três países. 
“Este acto constitui uma prova ine-
quívoca que o Fundo Internacional 
da agricultura é um parceiro funda-
mental para o desenvolvimento da 
nossa região,” afirmou a vice-ministra 
dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, Nyeleti Mondlane, tendo 
acrescentado que o estabelecimento 
de um escritório regional coloca o 
nosso país numa posição de respon-
sabilidade interna perante a região. 
Na mesma ocasião, Custódio Muca-
vele, Country Programme office, re-
feriu: “o FIDA decidiu há um ano ter 
os seus escritórios em Moçambique, 
porque havia uma necessidade de a 
agência manter um contacto mais 
directo com o governo e com as co-
munidades, mas também devido ao 
crescimento da carteira de projectos, 
o que exigia uma forma de represen-
tação no país”. 
Refira-se que o Fundo Internacional 
de Desenvolvimento da Agricultura 
encontra-se presente no país deste 
1983, tendo desembolsado pelo me-
nos 300 milhões de dólares em 12 
programas. 
Actualmente estão sendo alocados 
200 milhões de dólares em seis pro-
jectos que estão a decorrer no país, 
nomeadamente, Projecto de Promo-
ção da Pesca Artesanal, de Palma até 
Ponta de ouro; Projecto de Promo-
ção de Mercados Rurais, que opera 
Zambézia, Cabo Delgado, Niassa e 
Nampula, Projecto de Serviços de 
Extensão em Moçambique; Projecto 
de Promoção de Cadeias de Valor de 
horticulturas e carnes vermelhas que 
opera na zona do país; e o Projecto 
de Aquacultura baseado em Sofala e 
Manica.
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Suleiman Cassamo, escritor 
moçambicano, foi recente-
mente atribuído o Prémio 
BCI de Literatura 2016 

por sua obra “A Carta da Mbonga”. 

O anúncio teve lugar na quarta-

-feira passada, no auditório do 

BCI, no novo Edifício-Sede, em 

Maputo, quando Jorge Oliveira, 

presidente do júri, pronunciou o 

nome do escritor. “Para mim este 

é um momento de grande satis-

fação”, referiu o vencedor e acres-

centou: “quando ontem recebi o 

telefonema do presidente do júri 

a solicitar a minha presença neste 

local não consegui dormir. Final-

mente, posso dizer que o meu so-

frimento termina aqui e termina 

bem”, referiu o escritor. 

Cassamo aproveitou a ocasião para 

agradecer ao BCI e à AEMO, os 

promotores do galardão, e lembrou 

o significado que o prémio tem 

para si. “Este Prémio tem um to-

que muito especial porque é é-me 

concedido pelos meus conterrâne-

os. Estou a receber um prémio no 

meu próprio país, o que nunca ti-

nha acontecido antes, daí a minha 

especial satisfação”, revelou. 

Com o valor monetário, o escritor 

prometeu melhorar as condições de 

trabalho, “porque acredito que foi 

com essa intensão que o BCI e a 

AEMO organizaram esta iniciati-

va, ou seja, dotar de melhores meios 

Suleiman Cassamo vence Prémio BCI de Literatura
os autores moçambicanos com vista 

a uma produção literária cada vez 

de melhor qualidade.”  

Por seu turno, o Presidente da Co-

missão Executiva do BCI, Paulo 

Sousa, disse: “o Prémio BCI de Li-

teratura tem-se afirmado, ano após 

ano, como uma referência no pano-

rama nacional das Letras. Para esta 

crescente valorização muito tem 

contribuído o prestígio dos auto-

res galardoados, como são os casos 

dos ‘charruistas’ Eduardo White e 

Ungulani Ba Ka Khosa, de valores 

firmados como João Paulo Borges 

e Francisco Noa ou de jovens pro-

missores como Adelino Timóteo e 

Mbate Pedro.”  Cassamo recebeu 

um cheque no valor de 200 mil 

meticais.

Para o Júri deste concurso literá-

rio, “o livro tem um vocabulário 

diversificado e, nalgum momento, 

com aspectos originários da línguas 

bantu, especificamente o Chiron-

ga.” Oliveira destacou ainda: “o 

humanismo da história, o resgate 

de pedaços da nossa história e da 

expressão da natureza, tónica para 

um mundo animal e vegetal talen-

tosamente combinados. Concorre 

igualmente para a qualidade literá-

ria deste livro a apurada técnica de 

produzir o discurso narrativo carac-

terizado por uma permanente des-

crição enérgica e palpitante como a 

denominam na retórica antiga.” 

Nesta edição foram analisadas cer-

ca de 30 obras, lembrando a origi-

nalidade do prémio “sem géneros 

ou categorias, o que nos obriga a 

uma certa flexibilidade e elasticida-

de dos decisores”, disse o júri, lem-

brando que “o prémio integra uma 

premiação mais profunda, a do Su-

leiman Cassamo, escritor que, num 

dia de 1989, colocou na montra da 

literatura moçambicana “O regres-

so do morto”, um conto sublime 

e tão didáctico que passou desde 

então, e por decisão da UNESCO, 

a integrar o Património Literário 

Universal. Um marco na literatura 

moçambicana.” 

Este é o quinto prémio recebido 

pelo escritor, depois do Prémio 

Guimarães Rosa, RFI, União La-

tina e Sonangol. 

Recorde-se que Suleiman Cassa-

mo, de 54 anos de idade, tem pu-

blicadas as seguintes obras, “O re-

gresso do Morto” (contos); “Amor 

de Baobá” (crónicas); “Palestra para 

um morto” (romance); “A Carta da 

Mbonga” (romance). 

Desde a sua entrada em 
2015, Chibuku Super é 
a cerveja tradicional que 
mais cresce no mercado 

nacional, com um volume de ven-
das anual de 78 mil hectolitros. 
Produzido à base de milho pro-
veniente de pequenos agricultores 
do distrito de Catandica, provín-
cia de Manica, o Chibuku Super é 
mais um produto assente no pilar 
do projecto Vamos Cultivar da 
CDM, que promove a utilização 

CDM aumenta venda 
de Chibuku

de matéria-prima local.

Para os consumidores, esta conti-

nua a ser a bebida de grande acei-

tação, principalmente nas zonas 

rurais, por oferecer um sabor rico, 

com uma qualidade confiável. A 

produção em grande escala con-

tribui para o incremento da renda 

e geração de emprego a mais de 

3.000 agricultores.

Para a directora de Marketing da 

Empresa Cervejas de Moçam-

bique, Fabiana Pereira “Chibuku 

Super é uma bebida tipicamente 

moçambicana e é um orgulho sa-

ber que os moçambicanos apro-

varam-na. Faz parte da estratégia 

da CDM criar produtos nacionais, 

que utilizam matéria-prima local 

e, consequentemente, trazer múl-

tiplos benefícios para o mercado, 

consumidores e agricultores.”

Refira-se que, além de ser produ-

zido em garrafas de vidro retorná-

veis de 550 ml, versão conhecida 

por Chibuku Super, Chibuku é 

também produzido em caixas de 

cartão de 1 litro. Trata-se da pri-

meira bebida alcoólica tradicional 

de qualidade, que oferece ao con-

sumidor um líquido saboroso, fei-

ta com milho da nossa terra. Este 

produto é produzido com a melhor 

tecnologia e conhecimento sobre 

bebidas. 
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A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC informa 
aos alunos, pais, encarregados de educação e ao pú-
blico em geral, que ainda tem vagas para matricular 
novos ingressos da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe 
por 500,00 meticais. Podendo obter mais informações 
na secretaria daquela escola sita na sede do bairro 
Luís Cabral, entrada a partir da Junta ou Maquinague 
ou pelos telefones: 847700298 ou 826864465 ou ainda 
871232355.

Matrículas para 2017

Aulas com métodos modernos (sempre que necessário)
Salas em perfeitas condições 

Parque de estacionamento de viaturas, 
amplo e com segurança  

Professores com formação fora do país
Muita experiência no ensino a funcionários,  estudantes univer-

sitários, técnicos superiores 
Excelente localização na cidade de Maputo

Serviços adicionais:

interpretações em conferências 

Contacte-nos na Paróquia de Santa Ana da Munhuana
 -

na…em direcção à Av. de Angola               
 Cell:  84 47 21 963

Flor English Training
CURSO COMPLETO DE INGLÊS 

interpretações de línguas

Curso de Inglês 
na STa. Ana da Munhuana

Aperfeiçoamento. Os candidatos devem ter 
nível médio de escolaridade

Procura-se
Uma  flat T2/T3, na cidade de Maputo até                   

4.000.000,00 Mt, sem itermediario.
Por favor entrar em contacto pelos numeros: 

849904762 / 842447249


