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Contrariando o discurso de paz que tanto apregoa 

Waty contra-ataca os que questionam novo CP

“As críticas são 
insignificantes”

“O nosso desafio é acabar 
com o barulho das pensões”
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Teodoro Waty responde aos que questionam os vícios do novo Código Penal 

Numa altura em que estão 
acesos os debates em tor-
no do novo Código Penal, 
por alegada existência de 

vícios e inconstitucionalidades do 
documento, o SAVANA abordou  o 
antigo presidente da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, Direitos  
Humanos e Legalidade da Assem-
bleia da República, Teodoro Waty, 
que teve a responsabilidade de coor-
denar o processo de revisão do novo 
Código Penal para tecer algumas 
considerações em torno das críticas 
ao documento.
Waty, que preferiu não entrar em de-

talhes sobre o debate do documento, 

alegando que terá oportunidade de 

o fazer junto da primeira comissão, 

onde espera mostrar que algumas 

críticas são infundadas e podem sig-

nificar desconhecimento, disse que 

num instrumento como este não é 

possível agradar as vontades de to-

dos e não acredita que o Parlamento 

seja tão mau a ponto de receber uma 

boa proposta para depois torná-la 

numa péssima.

O académico aponta que as críticas 

ao actual Código Penal são insigni-

ficantes e diz acreditar que daqui a 

mais 30 anos o documento será con-

siderado um dos melhores. 

O novo Código Penal mal entrou 

em vigor já estão sendo reportados 

alguns vícios e imprecisões que, na 

óptica de alguns jurisconsultos, até 

chocam com a Constituição ora em 

vigor. Tendo sido um dos princi-

pais arquitectos desse documento, 

qual é o seu sentimento perante es-

sas críticas?

Teodoro Waty: O Código Penal é 

como qualquer obra ou lei; é obra de 

humanos e, como tal, tem um ADN 

de falhas que permanentemente 

devem ser corrigidas. Quando os 

humanos que produzem as obras 

são conhecidos, aos males das obras 

normalmente juntam-se os males 

associados aos males dos que as pro-

duziram.

No entanto, tive a felicidade e hon-

ra de presidir à comissão que fez a 

revisão do Código Penal. A revisão 

do Código Penal não foi uma obra 

de acaso. A Renamo e o governo ti-

nham apresentado uma proposta em 

relação à lei 1/97 sobre o desvio de 

fundos. O governo produziu uma  

proposta enviada à Assembleia da 

República (AR) que é uma proposta 

produzida pela UTREL em que o 

Dr. Abdul Carimo era o director.

A AR entendeu que aquela propos-

ta era muito boa, diga-se de passa-

gem, mas devia ser retrabalhada para 

melhorá-la de acordo com o pen-

samento do legislador. E não posso 

acreditar que uma boa obra, quando 

é submetida à AR para ser revista, 

seja para torná-la pior. Transformá-

-la numa má obra. Não acredito que 

os deputados se prestassem a isso. E 

mais, tendo  havido muitas consultas 

ao longo dos quatro anos não seria 

possível todo esse tempo para colo-

car a boa obra trazida pelo governo e 

transformá-la em má obra.

O Parlamento deve produzir boas 

leis, mas não penso que seja correcto 

que a AR se preocupe em produzir 
doutrina.
Vê algum mérito nas questões le-
vantadas?
Sou cidadão moçambicano, a partir 
do momento em que o Código Penal 
é lei, devo interpretá-lo como está. 
Não devo entrar agora em revisão. É 
verdade que no último dia da apro-
vação da lei, às vezes, não estamos 
satisfeitos. Mas isso é uma questão 
de espírito humano que sempre quer 
mais. Quando leio o Código Penal 
entendo que é melhor do que o an-
terior e seria mau se não fosse.
O antigo Código Penal ora revogado 
tinha uma filosofia diferente e este 
tem uma nova condicente com a pá-
tria que temos e com o povo. 
Eu peço imensas desculpas por não 
entrar em pormenores.
Eu respeito todas as boas opiniões, 
tal como sempre respeitei. Respei-
to também o legislador e não fui o 
legislador, foi sim a AR. Respeito 
o legislador que elaborou o Códi-
go Penal. Há muitas coisas que eu 
escrevo e vou continuar a escrever 
sobre o Código Penal e devem ser 
consideradas como doutrina. Aquilo 
que eu penso sobre o Código Penal, 
como se deve fazer a aplicação e não 
posso exigir ao legislador que faça 
alterações do Código Penal.
Admite a existência de imprecisões 
e vícios?
Não dou muita atenção a isso, por-
que tudo o que as pessoas vão di-
zer agora é doutrina. Porque a lei é 
aquela que deve ser obedecida, da 
mesma maneira que tivemos de obe-
decer a lei colonial mesmo custando 
nos, porque era uma lei diferente da 
filosofia que nós comungamos como 
República de Moçambique. Apesar 

disso nos termos da constituição ti-

vemos de obedecê-la até ser revoga-
da. Assim, este novo Código Penal 

deve ser obedecido até ser revogado. 
E espero que seja revogado o mais 

depressa possível se tiverem capaci-
dade de convencer o parlamento que 

este Código Penal está errado. Então 

que apresentem efectivamente uma 

nova versão, porque enquanto não 
for apresentada esta é a lei. 
Disse que o Código Penal é como 
qualquer obra ou lei e tem um 
ADN de falhas que permanente-
mente devem ser corrigidas. Acha 
oportuna a abertura do espaço para 
uma revisão pontual do Código?
Não conheço os pontos e essa ques-
tão deve ser colocada à AR e não a 
mim.
Mas tem acompanhado as críticas 
feitas ao documento?
Prefiro não me pronunciar em rela-
ção a cada caso em concreto porque 
as pessoas que estão a falar não eram 
nascituras, eram pessoas vivas, com 
maior idade e com conhecimentos 
e tiveram as oportunidades para se 
pronunciarem. Se se pronunciaram 
e não foram acolhidas as referidas 
propostas significa que havia outras 
melhores. Cada proposta foi pesada, 
estamos a falar de centenas de ho-
ras de trabalho e pessoalmente ouvi 
vários penalistas de renome interna-
cional a título pessoal, porque não o 
podia fazer de forma institucional 
uma vez que não haveriam de pagar, 
mas são pessoas amigas e penalistas 
mais do que reconhecidas e melho-
res que estes que agora estão a apa-
recer.
O Dr. Abdul Carimo disse que a 
proposta produzida pela UTREL 
e submetida pelo governo ao Parla-
mento foi engavetada, o que acon-
teceu?
Se foi engavetada não foi pela As-
sembleia da República. A proposta 
que nós recebemos e sabemos que  
era muito próxima ou quase  a que o 
Dr Carimo depositou foi do gover-
no. E isto tudo é uma questão de pu-
xar pela memória, porque a memória 

institucional está na Assembleia. 

Tomámos em consideração todas as 
propostas apresentadas, incluindo as 

não escritas, ou seja, ditas na rádio, 
que tivemos de falar com os autores.

Partindo do pressuposto de que 
todas as propostas foram tomadas 

em consideração, foram ouvidos os 

proponentes e ainda houve debate 

público, o que terá acontecido para 

que as referidas imprecisões não 

fossem denotadas e corrigidas?  

O governo depositou a sua proposta 

e, por mais de cinco vezes ao longo 

dos quatro anos de revisão, foi ouvi-

do na medida em que havia um an-
te-projecto e o governo se pronun-
ciava. As contribuições do governo 
eram atendidas e havia um debate 
para que houvesse a adopção da me-
lhor solução. Não ouvimos apenas 
o governo central, mas também os 
governos provinciais, distritais, ins-
tituições académicas e muito mais. 
É importante verificar que num ins-
trumento como este não se agrada 
a todas as vontades. Mesmo as mi-
nhas vontades não foram satisfeitas. 
Sabem todos e muita gente sabe das 
minhas posições e não foram elas 
que prevaleceram no final. Mas pre-
firo não prolongar muito para não 
entrar em pormenor. 
O Código Penal revogado só entrou 
em vigor 25 anos mais tarde e depois 
de tantas revoluções e golpes havi-
dos em Portugal. Mesmo assim en-
trou em vigor com muitas correções 
e críticas. 
As críticas feitas ao actual Código 
Penal são quase insignificantes e as 
críticas ao anterior eram quase ar-
rasadoras, mas o código de há 100   
anos, todos o consideram muito 
bom porque não se conhece a cara 
de quem o construiu e é só por isso. 
Acredito que daqui a 25 ou 30 anos, 
se este código for lido será consi-
derado um dos melhores, mas en-
quanto se conhecem os construtores, 
sempre há aquela sensação de que 
porque não fui eu que dirigi o pro-
cesso, mas infelizmente fomos todos 
nós. Eu disse que quando se estava 
a aprovar este documento era a sa-
bedoria dos moçambicanos, não das 
mulheres e homens e não de uma 
pessoa porque há coisas escritas por 
milhares de moçambicanos.

Consta-nos também que as pro-

postas da  Sociedade Civil, Minis-

tério da Justiça, da Procuradoria 

Geral da República e do Tribunal 

Supremo não foram considera-

das...

O então Presidente da República, 

Armando Guebuza, suscitou algu-

mas preocupações no Código Penal 

e em face delas a AR fez um reexa-

me e o plenário voltou a aprovar por 

aclamação e unanimidade. Há quem 

diga que só há unanimidade na AR 
quando se fala de dinheiro mas neste 
caso não havia e foi uma das coisas 
raras na AR.
Isto para dizer que temos os pare-
ceres encadernados. Para aquilo que 
conheço da história parlamentar o 
debate do Código Penal foi o mais 
abrangente do que a revisão consti-
tucional.  
Acha que a primeira comissão foi 
traída?
Acho que não, as críticas vêm de 
homens, é perfeitamente compre-
ensível e acho que seria muito mau 
que ao fim de um ano de vigência 
do novo Código Penal não houvesse 
críticas. As críticas não acontecem 
hoje apenas, durante o processo de 
revisão até houve marchas e epítetos 
em relação ao presidente e alguns 
membros da comissão. Epítetos não 
só protagonizados por pessoas anó-
nimas, mas também através de pes-
soas certas e determinadas.  
Portanto, nós não fomos à revisão 
como uma pera doce, mas assumi-
mos toda a responsabilidade dentro 
das condições e capacidades que tí-
nhamos. Os que agora estão a criti-
car que façam o melhor. Acho bem, a 
crítica é um motor de conhecimento. 
Mas se fizerem melhor que façam 
mas fica claro que vão fazer melhor a 
partir do bom que se fez.
Sente ou não que estes questiona-
mentos podem pôr em causa a ido-
neidade do seu título académico?
Não acredito. Isso é um dado ad-
quirido. Os 11 que estiveram no 
júri para conferir o meu título bem 
melhores do que as pessoas que ago-
ra estão a falar podem dar o teste-
munho. Eu estou nas aulas todos os 
dias, falo com os meus estudantes e 
criticam e isso é agradável. Eu terei 
a oportunidade em algum momento 
de mostrar que algumas críticas são 
infundadas só podem significar efec-
tivamente desconhecimento.
Por exemplo?
Uma vez mais digo que prefiro não 
entrar neles agora, mas não acredi-
to que AR tenha pego um excelente 
trabalho e tenha feito todo o esfor-
ço para torná-lo num mau trabalho. 
Acho que seria mau para a excelên-
cia do nosso parlamento. São 250 
cabeças, 500 orelhas, 500 olhos a ver 
as coisas e dizer que concordamos. 
Este é um bom trabalho, aprovamos 
e depois dizem que é tão péssimo. 
Acho que para além de honestas 
intelectualmente as pessoas devem 
ser modestas na exibição do seu co-
nhecimento. Eu não tenho dúvidas 
da belíssima bagagem deles, mas é 

preciso que provem que as propos-

tas que trazem ao parlamento são 

as melhores e uma vez que se prove 

que são melhores serão essas a serem 

adoptadas. Por aquilo que me recor-

de não foram elas a serem adoptadas 

porque entendeu-se que outras me-

lhores havia e foram aprovadas.
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“As críticas são insignificantes”
Por Argunaldo Nhampossa
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Numa altura em diz que o diálogo e paz são prioridade 

Nyusi fortalece repressão no OE para 2016 
Por Abílio Maolela

Depois de a Renamo ver a sua 

proposta de revisão pontual 

da Constituição definiti-

vamente chumbada pela 

Frelimo, tal como o SAVANA avan-

çou na sua última edição, a segunda 

maior força parlamentar anunciou 

que a confrontação militar poderá 

ser o próximo passo a seguir. 

Chumbaram tudo e agora qual é a 

vossa saída? Foi com esta questão, 

que transmitiu a sensação de um fu-

turo incerto, que a chefe da bancada 

parlamentar da Renamo, Ivone So-

ares, terminou a sua intervenção na 

Assembleia da República, quando 

reagia ao chumbo da Frelimo à pro-

posta do seu partido. 

O País está mergulhado numa crise 

política desde a divulgação dos resul-

tados eleitorais do ano passado e o 

líder da Renamo, Afonso Dhlakama, 

continua no silêncio desde o cerco à 

sua casa a 9 de Outubro. 

Este projecto era visto como uma das 

condições para o aparecimento pú-

blico de Dhlakama para nomear os 

seus governadores provinciais. 

Agastada com a decisão do partido 

que suporta o governo, Ivone Soares 
diz que o regime se julga dono de 
Moçambique, decide o que deve ser 
lei no país e se esquece da vontade do 
povo que pretende ser governado por 
quem votou. 
“Não entendem que a Constituição 
deve servir a sociedade no seu todo 
e quando se mostra desajustada pode 
ser alterada”, disse, tendo de segui-
da dito que chumbar o projecto de 
revisão pontual da Constituição da 
República faz parte de uma estraté-
gia que visa empurrar a Renamo para 
guerra e desviar as atenções do povo 
em torno dos problemas que apo-
quentam o país.
Antecedendo à intervenção da chefe 
da bancada, o deputado e académico 
Eduardo Namburete explanou que 
aquele documento visava uma solu-
ção pacífica do diferendo resultante 
das últimas eleições gerais.
Namburete diz que o seu partido não 
acredita que a paz se consegue com a 

guerra, mas sim com a implementa-

ção de uma democracia efectiva onde 

o povo tem direito de ser governado 

por quem ele escolheu. 

Vendo que não há espaço para a 

materialização desta pretensão, sen-

tenciou: “se o caminho da paz, do 

diálogo, da negociação falhar, então 

a confrontação poderá ser a próxima 

opção porque o contrário da paz é o 

conflito”. Alertou.

No entanto, a chefe da bancada 

parlamentar da Frelimo, Margarida 

Talapa, justificou o chumbo alegan-

do falta de aproximação da direcção 

da segunda maior força parlamentar 

para entrarem em negociações.

Acrescentou ainda Talapa que o seu 

partido não está contra a revisão da 

Constituição, mas a mesma não pode 

ser nos termos apresentados pela 

Perdiz, por esta pretender resolver 

assuntos de interesse político e não 

geral.

Segundo a chefe da bancada maiori-

tária, a Frelimo é pela revisão global 

da Constituição, daí que propôs a 

criação de uma comissão ad-hoc de 

revisão para a sessão da AR que irá 

arrancar em Março do próximo ano. 

O Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM), que também 

defendia a revisão pontual da Cons-

tituição tal como a Renamo, apelou 

à adopção de uma solução política 

transitória para não se mergulhar o 

país em mais uma confrontação ar-

mada, sendo que com mais calma vai 

se debater uma outra para reger as 

eleições de 2019.

Deste modo, o deputado MDM 

Geraldo de Carvalho defende que o 

candidato vencedor de cada provín-

cia ou a Assembleia provincial pro-

ponham três nomes para o cargo de 

governadores para depois serem sub-

metidos ao presidente da República 

para nomear um.

Proposta da Renamo
No arranque dos trabalhos da pre-

sente legislatura, a Renamo subme-

teu à AR o projecto de criação das 

Autarquias provinciais como resulta-

do das negociações entre o presiden-

te da República, Filie Nyusi, e o líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama. O 

projecto foi liminarmente chumbado 

pelo voto maioritário da Frelimo. 

Depois deste chumbo, a Renamo 

redesenhou o seu plano para gover-

nar as províncias de Manica, Sofala, 

Tete, Zambézia, Nampula e Niassa 
onde reclama vitória eleitoral, e sub-
meteu um novo documento com o 
nome “projecto de revisão pontual da 
Constituição da República”. 
Justificou a pertinência como sendo 
um contributo para a descentraliza-
ção dos poderes de Estado.
Assim, o partido de Afonso Dhlaka-
ma pretendia alterar o artigo 8° sobre 
o Estado unitário, o artigo 160° no 
seu número 2, alínea b; onde destaca 
que “os governadores Provinciais, sob 
proposta das respectivas assembleias 
provinciais, o artigo 271° sobre os 
objectivos do poder local e o artigo 
273° sobre as categorias das autar-
quias locais. 
Introduz disposições transitórias no 
artigo 2A, onde estabelece que os 
governadores provinciais são propos-
tos em cada província pelo candidato 
mais votado nas eleições presiden-
ciais de 15 de outubro de 2014, na 
respectiva província. 
E no artigo 3° desta série determi-

na que as alterações à constituição 

entram em vigor 30 dias após a sua 

publicação. 

Por Argunaldo Nhampossa

A 
Assembleia da República 
aprovou esta quinta-feira, 
com o voto maioritário da 
Frelimo, a proposta de Or-

çamento de Estado e o Plano Econó-
mico e Social (PES) para 2016, que 
volta a atribuir maior bolo ao sector 
de repressão, numa altura em que o 
país se encontra mergulhado numa 
crise financeira e política. Trata-se 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM), Serviços de 
Informação e Segurança do Estado 
(SISE) e o Ministério de Interior.

A primeira proposta submetida à As-
sembleia da República, em Outubro 
último, indicava um orçamento de 
mais de nove mil milhões de meticais 
para o Ministério de Interior, mais 
de cinco mil milhões de meticais às 
FADM e cerca de mil milhões de me-
ticais ao SISE.
Devido ao elevado valor proposto 
para o próximo ano, o documento foi 
devolvido, após as audições nas co-
missões, fazendo com que o governo 
amputasse cerca de 15 mil milhões de 
meticais (dos 261 milhões ora propos-
tos para 246 mil milhões).  
Apesar dos reajustes feitos no docu-
mento, cuja versão final ainda não foi 
disponibilizada à imprensa, é um dado 
adquirido que o sector da repressão 
continuará no topo das preferências 
do governo moçambicano.
Desde 2005 que este sector tem mere-
cido a maior parte do bolo, facto que 
resultou numa revolução completa dos 
meios das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) desde aeronaves, tanques 
de guerra, embarcações, armamentos 
sem deixar de lado os trajes destes ele-
mentos. 
Em Novembro último, imagens de 
tanques de guerra descarregados no 

porto de Maputo inundaram as redes 
sociais, facto que mostrava claramente 
que o governo de Nyusi deverá con-
tinuar a se fortalecer militarmente, 
mesmo com os cofres vazios.  
Estes dados contrariam o discurso do 
Presidente da República e da Consti-
tuição, segundo o qual a “agricultura é 
a base do nosso desenvolvimento”.
De acordo com o documento anterior, 
a agricultura receberia um orçamento 
de 18 mil milhões de meticais (9,5%), 
contra 20 mil milhões do somatório 
do orçamento do MINT, FADM, 
SISE, Casa Militar, Assembleia e Pre-
sidência da República.
O Orçamento do Estado para 2016 é 
aprovado numa altura em que a Fre-
limo acaba de chumbar o projecto de 
revisão pontual da Constituição da 
República submetido ao parlamento 
pela Renamo que de seguida anunciou 
que a confrontação poderia seria o 
próximo passo. 

246 mil milhões de meti-
cais para 2016 
Para o ano de 2016, o governo prepa-
rou um orçamento de 246 mil milhões 
de meticais para suportar as despesas. 
Deste valor, 184 mil milhões o cor-
respondente a 74,8% serão resultan-
tes de recursos domésticos: 176,4 mil 
milhões de meticais das receitas de 
Estado e 7,6 mil milhões com recur-
so ao crédito interno. Os restantes 62 
mil milhões de meticais são recursos 
externos, dos quais 40% provém de 
donativos e 60% de créditos para pro-
jectos.
Dos 246 mil milhões de meticais, que 
representam uma redução de 1,9% do 
PIB, em comparação ao Orçamento 
de 2015, 136,1 mil milhões de meti-
cais (55,3%) serão gastos em despesas 
de funcionamento, sendo que 83,9 mil 
milhões em despesas de investimento 

e 26 mil milhões em operações finan-
ceiras.
Sendo o Estado o maior empregador 
do país, 52,4% das despesas de funcio-
namento serão gastos com o pessoal e 
apenas 21,3% estará destinado à aqui-
sição de bens e serviços.
No concernente aos Encargos da Dí-
vida, fixados em cerca de 12.5 mil mi-
lhões de meticais (1,8% do PIB), 7,2 
mil milhões destinam-se ao pagamen-
to de juros internos relativos aos ven-
cimentos de obrigações e de bilhetes 
de tesouro, enquanto 5,3 mil milhões 
ao pagamento da dívida externa, pro-
venientes do investimento em infra-
-estruturas.
Quanto aos subsídios, o governo de 
Filipe Nyusi não prevê o subsídio aos 
combustíveis, mas mantém o subsídio 
aos preços e as empresas públicas no 
montante de 2,1 mil milhões de me-
ticais.
Entrando nas despesas de investi-
mento, que estão orçadas em 83,9 mil 
milhões de meticais 41,3 mil milhões 
provêm dos fundos do Estado e os 
restantes são de investimento externo, 
priorizando as infra-estruturas econó-
micas e sociais.
O governo de Filipe Nyusi vai alocar 
66,6% do orçamento ao sector eco-
nómico-social, o equivalente a 138,1 
mil milhões de MT. Neste sector, só 
a educação, saúde e acção social ab-
sorvem 53%, seguidos pelas infra-es-
truturas que consomem 30% e os 17% 
cabem à agricultura e restantes áreas.
A proposta, ora aprovada, apresen-
ta um défice de 69,7 mil milhões de 
meticais (10,2%) do Produto Interno 
Bruto. Para colmatar este défice, o go-
verno recorreu ao crédito interno no 
valor de 7,6 mil milhões; 24,8 mil mi-
lhões de donativo externo e 37,2 mil 
milhões de meticais do crédito tam-
bém externo.

Internamente, o governo refere que as 
receitas do Estado serão obtidas, entre 
outras medidas, através da moderni-
zação do sistema de arrecadação de 
impostos com a introdução das má-
quinas fiscais; facilitação nos terminais 
rodoviários com impacto na redução 
do custo de desembaraço aduaneiro e 
o pagamento de impostos através de 
meios electrónicos.

PES revê em baixa o cresci-
mento económico
Para o segundo ano do mandato de 
Filipe Nyusi, o governo revê em bai-
xa o crescimento económico do país, 
situando em 7%, contrariando a previ-
são inicial de 7,8%. O governo justifi-
ca este ajuste, baseando-se nos indica-
dores do primeiro semestre deste ano, 
em que o crescimento foi de 6,3%, o 
que “faz prever o não alcance da taxa 
de crescimento do PIB de 7,5, projec-
tado para este ano, podendo situar-se 
nos 7%”.
“Este crescimento será impulsionado 
pelo desempenho positivo dos secto-
res da agricultura, electricidade e gás, 
construção, comércio, indústria ex-
tractiva, transportes, pescas e serviços 
financeiros”, perspectiva o governo, 
na voz do Primeiro-Ministro Carlos 
Agostinho do Rosário.
A agricultura prevê produzir 100 mil 
toneladas de castanha de caju; 70 mil 
de algodão; 2,8 milhões de toneladas 
de cereais; e 11 milhões de tubérculos.
A pesca, por seu turno, perspectiva um 
crescimento de 4,8%, justificado pela 
produção der 277 mil toneladas do 
pescado, sendo 238 mil provenientes 
da pesca artesanal. Entretanto, a pes-
ca Comercial, onde devíamos incluir 
a badalada Empresa de Atum (EMA-
TUM), andará de rastos e só será su-
portado pelo camarão, que produzirá 
cerca de três mil toneladas.

O sector da construção não prevê 
grandes novidades. A maior parte das 
obras são de reabilitação e de recons-
trução.
A indústria extractiva espera atingir 
um crescimento de 10%, impulsiona-
do pelo aumento da produção do car-
vão mineral, na ordem das 7 milhões 
de toneladas; 170 milhões de gigajules 
de gás natural e 600 mil barris de con-
densado.
Para a concretização destes projectos, 
o governo de Moçambique compro-
mete-se a manter a taxa anual de in-
flação em 5,6%. Apesar da constante 
depreciação da moeda nacional face 
ao dólar americano, o governo garante 
constituir reservas internacionais lí-
quidas, no valor de 2,7 mil milhões de 
dólares, suficiente para cobrir 4,3 me-
ses de importação de bens e serviços.
O maior desafio para o próximo ano 
é controlar as importações. Segundo o 
Primeiro-Ministro Carlos Agostinho 
do Rosário, em 2016, as importações 
vão aumentar em 10,9%, para fazer 
face às necessidades de investimento 
dos grandes projectos, com destaque 
para as importações que serão indu-
zidas com a construção da Fábrica de 
Processamento de Gás Natural Li-
quefeito. 
Em contrapartida, as exportações dos 
grandes projectos vão decrescer na 
ordem dos 5,4%, embora se perspec-
tiva o crescimento das exportações em 
7,4%, atingindo o valor de 3,6 mil mi-
lhões de dólares americanos, resultan-
tes do incremento de 14% nas expor-
tações tradicionais (camarão, tabaco, 
castanha de cajú, etc.). 
O decréscimo das exportações dos 
grandes projectos, em particular na 
mineração (carvão mineral, gás na-
tural) deve-se à contínua queda dos 
preços destes produtos no mercado 
internacional.

Depois do segundo chumbo na pretensão de indicar governadores nas províncias onde venceu eleições  

...e Dhlakama diz que a revolução começa próximo ano

Renamo declara  guerra para chegar ao poder 
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O 
Fundo Monetário 
Internacional (FMI) 
qualifica como inevi-
táveis reformas estru-

turais visando conter os perigos 

que se apresentam à economia 

moçambicana, apesar de con-

siderar conjunturais as actuais 

dificuldades. 

A necessidade de alterações de 

fundo na economia moçambi-

cana foi defendida pelo repre-

sentante do FMI em Moçam-

bique, Alex Segura, durante a 

recente apresentação do relató-

rio da entidade “Lidando com 

nuvens negras”. 

De acordo com Segura, o país 

terá de embarcar num pacote 

de reformas fiscais e abranda-

mento na concessão de crédi-

to, para enfrentar a acentuada 

desaceleração do metical, baixa 

de preços das matérias-primas 

e retracção da procura chinesa.

Pautar por um endividamento 

sustentável, uma inflação mo-

derada e estabilização do me-

tical são algumas das acções a 

ter em conta pelas autoridades 

moçambicanas.

Para Alex Segura, Moçambique 

deve apostar numa planificação 

mais racional dos investimentos 

públicos, reforço da capacidade 

de análise do risco fiscal, diver-

sificação da economia, gestão 

da dívida e redução das impor-

tações.

Apesar de ainda estar num pa-

tamar sustentável, prosseguiu 

Alex Segura, a dívida de Mo-

çambique tem vindo a aumen-

tar e pode atingir níveis de risco 

elevado, dado que parte do sto-

ck da dívida está denominada 

em dólares.

O representante do FMI sau-

dou as recentes medidas im-

plementadas pelo Banco de 

Moçambique, nomeadamente 

o aumento das taxas de juro, 

considerando que essas decisões 

se impunham como forma de 

estancar a espiral inflacionista.

“A depreciação do metical, 

como outras moedas da África 

subsariana, era necessária como 

instrumento para gerir este 

choque externo, mas no caso 

moçambicano atingiu níveis 

excessivamente elevados quan-

do ultrapassou a barreira dos 45 

meticais para um dólar”, frisou 

Alex Segura.

Para o FMI, com base nos re-

sultados do relatório “Lidando 

com nuvens negras”, Moçam-

bique posiciona-se como uma 

economia de rápido crescimen-

to, com um Produto Interno 

Bruto (PIB) superior a 6%.

A inflação é ainda moderada, 

apesar de uma pressão sobre os 

preços projectada para os próxi-

mos meses, enquanto o fluxo de 

divisas no país decresceu subs-

tancialmente, o que significa 

que há menos dólares a entrar e 

uma forte redução das reservas 

internacionais líquidas.

No entendimento do FMI, as 

dificuldades que assolam a eco-

nomia moçambicana têm um 

carácter provisório e as perspec-

tivas de médio prazo são enco-

rajadoras.

O oxigénio que poderá vir 
do gás
Nas previsões daquela entidade 

internacional, a economia do 

país voltará a ser catapultada 

com o início do desenvolvi-

mento dos projectos de gás da 

bacia do Rovuma.

Num outro desenvolvimento, o 

representante do FMI conside-

rou que o Orçamento do Esta-

do (OE) 2016 terá de ser sujeito 

a modificações, para acomodar 

a revisão em baixa do PIB. 

“Algum ajuste será necessário 

no Orçamento do Estado, para 

rever parâmetros macro-econó-

micos e níveis de despesa públi-

ca”, afirmou Alexa Segura. 

A posição do FMI surge após a 

organização ter baixado o PIB 

para 6,3% contra 7% defendi-

dos pelo Governo, que no início 

do ano previu um crescimento 

económico de 7,5%. 

“Quando se preparou o orça-

mento, a conjuntura era dife-

rente, mais positiva”, observou 

Alex Segura.

O relatório “Lidando com nu-

vens negra”s destaca que a Áfri-

ca Subsariana entrou num ciclo 

de abrandamento, depois de 

mais de uma década de cresci-

mento consistente, apesar de 

o cenário de declínio não ser 

uniforme ao longo do sub-con-

tinente.

“Alguns países foram negati-

vamente afectados pela queda 

de preços das suas principais 

matérias-primas de exportação. 

Países exportadores de petróleo, 

incluindo Nigéria e Angola, fo-

ram duramente atingidos por 

uma baixa nas receitas e pelos 

ajustamentos fiscais infligidos 

pela conjuntura”, diz o docu-

mento.

Países de rendimento médio 

como o Gana e a África do Sul 

e a Zâmbia também enfrentam 

condições desfavoráveis, realça 

a análise do FMI.

Contanto que a actividade 

económica tenha arrefecido, 

a África Subsariana vai regis-

tar este ano um do mais altos 

crescimentos económicos entre 

Moçambique precisa de reformas estruturais
– alerta FMI

as economias emergentes, com 

cerca de 3% este ano e 4% em 

2016, estima aquela instituição.

A análise observa que os eleva-

dos níveis de integração do co-

mércio na região não se traduzi-

ram numa melhoria substantiva 

da balança comercial da África 

Subsariana com o mundo.

Para manter a sustentabilidade 

do seu crescimento económico, 

a África Subsariana vai ter de 

reduzir a dependência em rela-

ção às matérias-primas, focar-se 

na sofisticação das suas expor-

tações e promover a integração 

na cadeia de valor global.

(Por Ricardo Mudaukane)
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O 
reitor da principal 
universidade privada 
moçambicana, A Po-
litécnica, Lourenço do 

Rosário, considera que a Assem-
bleia da República (AR) conver-
teu-se num notário do Governo 
da Frelimo e da Renamo, hipote-
cando com essa actuação a sua le-
gitimidade perante o eleitorado.

Rosário, que é também chefe do 

diálogo entre o Governo moçam-

bicano e a Renamo caracterizou a 

postura do parlamento moçambi-

cano, quando falava sobre o tema 

“Papel das Instituições na Conso-

lidação da Democracia e do De-

senvolvimento”, no âmbito do 1º 

Grande Fórum Mozefo.

“A Assembleia da República tor-

nou-se num notário do Governo 

e da Renamo, quando se limitou a 

chancelar o acordo sobre a lei elei-

toral, que foi alcançado pelas duas 

partes e agiu do mesmo modo em 

relação a outras matérias”, disse 

Rosário, aludindo ao pacote elei-

toral que conduziu as eleições ge-

rais de 15 de Outubro de 2014.

Devido à marginalização da AR e 

à falta de um debate mais amplo, 

prosseguiu o académico, a lei elei-

toral “chancelada” pela AR acabou 

“partidarizando” as instituições 

eleitorais a favor da Frelimo e da 

Renamo.  

Para o académico, o parlamen-

to perdeu legitimidade perante 

o eleitorado pela sua ausência do 

processo de diálogo entre o Go-

verno e a Renamo, no contexto da 

crise político-militar vigente no 

país.

Lourenço do Rosário considerou 

ainda que o processo negocial que 

as duas partes vinham travando 

no Centro de Conferências Joa-

quim Chissano está morto.

Por seu turno, o ex-vice presiden-

te da AR, Abdul Carimo, criti-

cou a “privatização do interesse” 

público pela Frelimo e Renamo, 

defendendo que as matérias de 

interesse geral devem ser objecto 

de um debate público alargado.

“O interesse público não pode 

ser um monopólio dos dois con-

tendores (Frelimo e Renamo), é 

importante alargar a participação 

a mais segmentos da sociedade, 

para que os consensos sejam os 

mais alargados”, disse Carimo, ac-

tual director da Unidade Técnica 

de Reforma Legal (UTREL) de 

Moçambique.

O Bastonário da Ordem dos Ad-

vogados de Moçambique, Tomás 

Timbane, considerou que falta 

nos servidores públicos do país 

um sentido de compromisso com 

os princípios de um estado de di-

reito.

“No campo formal, Moçambique 

é um estado de direito, mas sente-

-se o desconforto dos poderes pú-

blicos com os princípios e regras 

AR tornou-se num notário do Governo e da Renamo 
de um Estado de direito”, afirmou 

Timbane.

O jurista criticou a violação da 

Lei de Probidade Pública pelos 

detentores de cargos públicos e as 

pressões do poder político sobre 

o judiciário, considerando essas 

práticas fatores de fragilização 

das instituições democráticas.

“Quando os juízes são obrigados a 

participar nas reuniões dos gover-

nos provinciais e distritais, é óbvio 

que há ali um factor de condicio-

namento da sua independência”, 

defendeu Tomás Timbane.

(Ricardo Mudaukane)

- Lourenço do Rosário
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Data de Lançamento: 10 de Dezembro de 2015
Data de Encerramento: 23 de Dezembro de 2015

1. O Ministério da Saúde, pretende aplicar parte dos fundos do PROSAU-
DE em pagamentos elegíveis do contrato de “ Serviços de Consultoria 
para a Avaliação Conjunta Anual do Desempenho do Sector da Saúde 
– ACA XV.”

2.No presente momento o Ministério da Saúde encontra-se a preparar a 
Decima Quinta Avaliação Conjunta do Desempenho do Sector de Saúde 
– ACA XV, a qual visa analisar o grau de implementação do Plano Eco-
nómico e Social (PES) e suas prioridades com enfoque aos indicadores e 
metas estabelecidas no PES e no QAD Saúde para o ano 2015. Os serviços 
compreendem:

-

3. Assim são convidadas pessoas colectivas elegíveis a manifestarem o 
seu interesse em prestar os aludidos serviços. Os consultores interessa-

-
dos para prestar os serviços em alusão (folhetos; descrição de trabalhos 
similares; experiencia em condições idênticas, pessoal disponível com os 
conhecimentos apropriados, CV’s etc.)
 
4. O Consultor será seleccionado através da modalidade “Selecção Ba-

seada em Menor Preço” e o Concurso será regido pelo Regulamento de 
Contratação de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e 

de Maio.

5. Os Consultores interessados podem obter mais informações no ende-
reço indicado no nº 6, das 7.30 às 15.30 horas, de Segunda a Sexta-feira, a 
excepção dos dias feriados.

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em triplicado num 
envelope selado, no endereço abaixo indicado, até as 15:00 horas do dia 
23 de Dezembro de 2015. Propostas enviadas por Correio Electrónico (E-
-mail) e por Fax não serão consideradas.

Ministério da Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA

Av. Eduardo Mondlane, 1008, R/C
Tel/Fax: 258 (21) 333 229
Maputo – Moçambique

7. No envelope externo deverá estar claramente indicado “Concurso Nº 
147/15/OE/MISAU/UGEA – Serviços de Consultoria para a Avaliação 
Conjunta Anual do Desempenho do Sector da Saúde – ACA XV.”

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2015

O Chefe da UGEA
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A AVALIAÇÃO CONJUNTA ANUAL DO DESEMPENHO DO SECTOR DA SAÚDE – ACA XV

A 
mulher empreendedo-
ra continua a enfrentar 
muitas barreiras na pro-
gressão do micro-crédito 

para outros mecanismos formais 

de financiamento, nomeadamen-

te o crédito bancário.

Esta situação foi reconhecida pelo 

Primeiro-ministro moçambica-

no, Carlos Agostinho do Rosário, 

nesta segunda-feira, durante a ce-

rimónia de abertura da Primeira 

Conferência Internacional sobre 

a Igualdade de Género e Empo-

deramento da Mulher.

O encontro que durou dois dias 

tinha por objectivo reflectir sobre 

a agenda nacional de desenvolvi-

mento na vertente de empode-

ramento das mulheres através da 

promoção da igualdade de género.

De acordo com Agostinho do Ro-

sário, é importante que as institui-

ções bancárias estruturem os seus 

produtos financeiros para aten-

derem às necessidades da mulher 

empreendedora.

O governante entende que um 

dos grandes desafios para a par-

ticipação da mulher nos diferen-

tes sectores de desenvolvimento 

do país é a sua formação nas di-

ferentes áreas de saber para que 

tenham a capacidade de libertar 

ideias inovadoras e empreende-

doras assim como aceder ao mer-

cado de trabalho cada vez mais 

competitivo e exigente.  

“Os programas do crédito para a 

mulher devem ser acompanhados 

por outros, incluindo o acesso à 

educação financeira, dotando a 

mulher de conhecimento sobre 

produtos bancários”, disse.

No entender de Agostinho do Ro-

sário, quanto maior for a educação 

financeira da mulher empreende-

dora, maior é a probabilidade de 

sucesso no seu empoderamento 

económico e no acesso ao crédito 

em particular.    

Sublinha que o acesso ao crédito é 

crucial para o empoderamento da 

mulher na promoção da igualdade 

de género.

Elogiou o comprometimento do 

governo no aspecto referente à 

promoção de género, referindo 

que as experiências do nosso país 

mostram que programas de cré-

ditos dirigidos por mulheres têm 

tido contribuição significativa na 

melhoria das condições da popu-

lação, uma vez que o crédito di-

rigido à mulher tem grande pro-

babilidade de beneficiar a família 

inteira.

“Reiteramos o compromisso do 

governo no combate a todas as 

formas e manifestações de vio-

lência contra a mulher e rapariga”, 

comprometeu-se. 

Acrescentou que é no quadro des-

se comprometimento que o seu 

executivo está apostado na edu-

cação e formação da rapariga por 

forma a equipá-la de ferramentas 

para a sua afirmação e em cresci-

mento em igualdade de oportu-

nidades e circunstâncias com os 

homens.

Sublinhou que também está en-

gajado na promoção da inserção 

da mulher no mercado de traba-

lho, assegurando a sua participa-

ção activa no crescimento da pro-

dução bem como na capitalização 

da criatividade e da capacidade 

empresarial da mulher.    

Sob o lema: “Mulheres empre-

endedores e acesso ao crédito em 

Moçambique”, o encontro que 

juntou várias figuras ligadas ao 

governo, academia, sociedade civil 

e organizações das nações uni-

das, foi organizado pelo Centro 

de Coordenação de Assuntos do 

Género da Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM) e financiado 
pela Cooperação Italiana para 
o Desenvolvimento, através do 
Programa de Apoio ao Empo-
deramento Sócio-económico das 
Mulheres (PESED).
O encontro analisou e debateu vá-
rias matérias com maior enfoque 
para as políticas de cooperação 
entre Itália e Moçambique, o em-
poderamento económico das mu-
lheres na perspectiva dos Direitos 
Humanos, para além de apresen-
tação de vários estudos ligados ao 
empoderamento económico das 
mulheres.
Dos oradores notáveis destacou-
-se a presença de Graça Machel, 
antiga primeira-dama de Mo-
çambique e África do Sul e pre-
sidente da  Fundação para o De-
senvolvimento da Comunidade; 

Narciso Matos, antigo reitor da 

UEM; Lia Quartapelle, Deputada 

do parlamento italiano, e Florence 

Raes, representante da ONU Mu-

lheres em Moçambique.   

Mulher enfrenta barreiras para aceder ao crédito bancário  
-Reconhece o Primeiro-Ministro  

Por Raul Senda

Carlos Agostinho do Rosário, 
Primeiro-Ministro
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O 
Estado (em Moçambi-

que) tem origem na Luta 

de Libertação Nacional 

conduzida pela Frente 

de Libertação de Moçambique. 

Tem origem no Poder gerado e 

desenvolvido pela Frente. Sendo a 

Frente uma organização político-

-militar própria para conduzir a 

guerra, primava precisamente pelo 

alto nível de organização, de dis-

ciplina, de eficiência, entre outras 

características. Omito delibera-

damente  como  característica a 

democracia, porque embora esti-

vesse no seu ideário  estabelecer 

uma sociedade democrática, e por 

mais democrática que fosse no seu 

funcionamento, não é certamente 

com democracia que se conduz 

uma guerra com eficiência e su-

cesso.

Portanto, é o Poder oriundo des-

tas circunstâncias que proclama a 

Independência e funda o Estado 

Moçambicano. Um Estado assen-

te no poder unitário, na continui-

dade e desenvolvimento daquele 

poder nascido da Luta de Liber-

tação Nacional.

Esta é a essência da Constituição 

de 1975.

Este poder unitário, por nature-

za e por definição, não conhece e 

abomina o conceito de separação 

dos poderes. Caracteriza-se pela 

unicidade e exclusividade. O que 

hoje conhecemos como poderes 

diferenciados e separados, não 

são, então, senão funções relativa-

mente diferenciadas e separadas. 

Assim com a função judicial, com 

o legislativo, com o executivo, ou 

com a Informação, que não se as-

sumia como «4° poder», mas como 

simples «destacamento avançado 

na luta de classes». 

É neste contexto que nascem as 

nossas instituições. Elas nascem 

numa relação de subordinação 

directa, sob a égide e como partes 

integrantes de um poder unitá-

rio, único, exclusivo , excludente. 

O Estado e todo o seu cortejo de 

instituições, 

Da Evolução
No entanto, a certo momento, 

algo começa a mexer neste bloco. 

Desencadeia-se um processo que, 

sem pôr em causa a sua coesão, 

promete introduzir uma dinâmica 

que, separando ou autonomizan-

do funções desse poder unitário, 

poderia, com o tempo, levar a ul-

teriores desenvolvimentos do pró-

prio sistema.

Estamos em 1986, no proces-

so que ficou conhecido como o 

da «desacumulação». Qual era a 

questão de fundo nesse processo, 

isto é, quais os seus objectivos e o 

que de facto  aconteceu?

A implementação do conceito de 

poder unitário tinha levado á con-

centração no Presidente do Parti-

do Frelimo, das funções de Chefe 

do Estado, Chefe do Governo, 

Presidente da Assembleia Po-

pular e Comandante-em-Chefe 

das Forças de Defesa e Seguran-

ça. Porém, e face à complexidade 

crescente da situação política, eco-

nómica e militar do País (estamos 

em plena guerra dos 16 anos), de-

sencadeou-se um debate interno 

ao nível dos quadros mais proemi-

nentes da Frelimo, que culminou 

na decisão do Comité Central, a 

30 de Junho de 1986, «...sobre a 

necessidade de capacitar os órgãos 

do Estado para assegurar uma ac-

tividade permanente e eficaz das 

Assembleias do Povo e do Go-

verno.» Tendo sido esse  o funda-

mento expresso, adoptaram-se, na 

revisão da Constituição operada 

pela Lei N° 4/86, de 25 de Julho, 

de entre outras, as seguintes alte-

rações de vulto:
1- A Assembleia Popular passava 

a eleger, de entre os  Deputa-
dos, o seu Presidente, compe-
tindo a este convocar e  presi-
dir às suas sessões;

2- Introduziu-se o cargo de Pri-
meiro-Ministro que passava a 
presidir ao Conselho de Mi-
nistros, sendo ele, portanto, o 
Chefe do Governo.

Esta desacumulação de funções, 

sem constituir ainda uma verda-

deira separação de poderes, abria, 

contudo, caminho para uma rela-

tiva afirmação das instituições ao 

nível do topo da pirâmide.

A Constituição de 1990
Com a Constituição de 1990, in-

troduz-se formalmente o Estado 

de Direito Democrático, pondo-

-se termo ao sistema assente no 

poder unitário do Estado.

Onde não existe a separação dos 

poderes ainda não há constitui-

ção, proclamava Montesquieu no 

L`Esprit des Lois. Por aí se pode 

avaliar a importância histórica do 

advento desta Constituição de 

1990.

 A separação dos poderes, os di-

reitos e liberdades individuais, a 

liberdade de criação de partidos 

políticos, o sufrágio universal, 

periódico,directo, secreto e pesso-

al, para a eleição dos órgãos de so-

berania, a independência do poder 

judicial e a liberdade de imprensa, 

são alguns dos pilares fundacio-

nais da nova ordem democrática.

Esta é também a base e  são os 

pressupostos,  para a existência de 

instituições relevantes do ponto 

de vista de um Estado de Direito 

Democrático. 

Mas esta é apenas uma base. As 

instituições não brotam automati-

camente de tal base. Assim como 

as instituições oriundas da fase 

anterior  não mudam automati-

camente com a adopção da nova 

Constituição.

As mudanças são sempre proces-

sos de luta entre o novo e o velho, 

processos mais ou menos comple-

xos, de tal forma que, frequente-

mente, o novo nunca é completa-

mente novo e o velho nunca ficou 

completamente ultrapassado. E 

por vezes acontece mesmo que, 

nessa complexa correlação, o ve-

lho continuar a pesar mais, a ser 

mais determinante, que o novo, ou 

a não se saber bem quem mais de-

termina, se o velho se o novo. 

 Se isso é assim em muitos casos, 

no caso do nosso País, para se 

compreender melhor a natureza 

das dificuldades desta transição, 

há que ter em conta as seguintes 

especificidades relevantes:

- Primeiro, a força política que 

desencadeou e levou a cabo as 

mudanças foi a força que estava 

no poder, e não uma «conferência 

multipartidária soberana» como 

aconteceu noutros quadrantes;

-Segundo, das eleições que consa-

graram essas mudanças, saiu ven-

cedora essa mesma força política.

Quer dizer que, o facto de, embora 

num novo quadro constitucional, 

essa força continuar a exercer os 

poderes que já detinha e exercia 

no período anterior, teve conse-

quências não só do ponto de vista 

objectivo do próprio Estado, mas 

também do ponto de vista subjec-

tivo dessa força política e da socie-

dade em geral.

A primeira consequência objec-

tiva, mais relevante na minha 

opinião, foi a salvaguarda da exis-

tência e continuidade do Estado 

Moçambicano, em tanto que tal. 

Com efeito, por um lado consi-

dero que  foi fundamental que a 

negociação do AGP  tivesse sido 

feita no quadro do reconhecimen-

to da  Constituição e do Estado’

Porque de outro modo, estaría-

mos perante,  não apenas  uma 

mudança, mas uma verdadeira 

ruptura radical. Com o risco de se  

retornar à  estaca zero, fazendo-se 

tábua rasa de quase vinte anos de 

fundação e edificação do Estado. 

E porque mesmo algumas mudan-

ças exigidas pela necessidade de 

estrita conformação com a Cons-

tituição ainda não ocorreram, che-

gamos ao ponto de  determinadas 

situações, que por esta altura já 

deveriam ser consideradas como 

dados adquiridos, ainda consti-

tuirem objecto de  reveindicação, 

de controvérsia , senão  mesmo de 

negociação. Está aí o Projecto de 

Lei de Apartidarização submeti-

do pela Bancada do MDM, ou o 

recorrente debate ou reivindicação 

de uma sociedade e de um Estado 

inclusivos, para ilustrar esta asser-

ção.

Da emancipação do Estado 
e das Instituições
É imperioso acelerar e concluir 

aquelas transições, para que se 

complete a emancipação do Esta-

do e das Instituições. 

Sob o risco de parecer paradoxal, 

ou mesmo de parecer estar a de-

fender um ponto de vista parti-

darizado numa questão que é de 

eminente interesse  nacional, pen-

so que, em princípio, quem melhor 

estaria em condições de acelerar e 

concluir esse processo emancipa-

tório, é precisamente a força que 

está, e sempre esteve, no poder. 

Evidentemente que se o não fi-

zer, a História não vai parar, como 

nunca parou porque uma força 

política não tivesse sido capaz de 

levar a cabo as transformações im-

postas pela marcha da História.

Mas então, o risco é que se conclua 

esse processo sem ela ou contra ela, 

e aí devemos interrogarmo-nos, 

da forma mais desapaixonada, se 

estaríamos de facto perante a pos-

sibilidade de um passo em frente e 

de uma conclusão, ou, pelo contrá-

rio, de muitos passos atrás.

A meu ver, o grande  risco, o risco 

mais provável, seria o de se recu-

ar à tal estaca zero, o de se sofrer 

um grande retrocesso, com perdas 

provavelmente irreparáveis. Como 

poderemos produzir mudanças 

nas nossas sociedades sem violên-

cia?

Como poderemos, mediante um 

sistema de «checks and balance», 

controlar aqueles que estão no po-

der, de maneiras a estarmos certos 

de que não abusam do poder?

Como pode o povo- todos os ci-

dadãos- ter voz no exercício do 

poder?»

Neste sentido, dos reconhecimen-

tos feitos aqui ontem, no Moze-

fo Awards, a que foi feita ao Dr 

Rosário Fernandes convida-nos 

claramente para uma reflexão sé-

ria sobre o que devem ser as nossas 

instituições, e o que nós devemos 

querer e esperar delas, para nelas 

nos identificarmos e delas nos or-

gulharmos como cidadãos.

As nossas instituições ou se afir-

mam de forma plena  emanci-

padas , ou dificilmente poderão 

servir o propósito de consolidação 

da democracia e do Estado de Di-

reito Democrático.

É na exacta medida em que se se 

afirmarem ganharão credibilidade, 

e quanto mais credíveis, mais re-

levantes e mais eficazes  serão na 

normalização e tranquilização da 

sociedade. O contrário fará delas 

factor de permanente controvér-

sia, permanente instabilidade, per-

manente questionamento e per-

manente intranquilidade.

Quanto ao poder, sabido que o 

poder tende quase sempre a ser 

insaciável, só as instituições o po-

derão limitar, se elas se afirmarem 

livres, emancipadas, e consolida-

das, em suma se se tiverem liber-

tado do cordão umbilical ou do 

«pecado original». Dizer isto pode 

assustar  alguns ou mesmo muitos, 

porque pode parecer um salto no 

escuro, no imponderável. Mas se 

não caminharmos passo a passo 

nesse sentido, hoje já em mar-

cha acelerada, poderemos estar a 

aproximarmo-nos perigosamente 

do abismo, sem termos consciên-

cia disso. Ou a fingirmos que não 

percebemos o perigo, a fingirmos 

que acreditamos que nada muda-

rá, e que para nada mudar, basta 

nós mesmos não mudarmos...a tal 

questão das mentalidades.

Pelo contrário eu penso que não 

temos outro caminho , não temos 

outra alternativa, senão avançar-

mos e acelerarmos o passo nesta 

lógica e nesta direcção do efectivo 

fortalecimento das instituições. 

Por isso, e para concluir, reitero 

que, para mim,  o verdadeiro im-

perativo histórico será o de utilizar 

o poder que se detém para tomar 

a iniciativa de mudar , de transfor-

mar, de reformar, e, tanto menos 

quanto possível, o de utilizar o 

poder apenas para se manter no 

poder, que é em geral a tendência 

de qualquer partido político.

*excertos editados pelo SAVANA da 
intervenção proferida no Fórum 

Mozefo a 04.12.15

Da Constituição de 1975 à Constituição de 2004: O Poder 
como factor determinante na evolução das instituições
Por Teodato Hunguana*

Teodato Hunguana
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Ministro dos Combatentes em discurso directo ao SAVANA

“O nosso desafio é acabar com o barulho das pensões” 
O 

ministro dos Combatentes, 
Eusébio Gondiwa, concedeu 
uma longa entrevista ao SA-
VANA onde apresentou as 

linhas mestres que vão nortear a sua 

governação ao longo do quinquénio.

“Assunto pensão passou para a história 

e hoje o desafio é colocar o Combaten-

te na produção de riqueza e colocar-se 

na vanguarda”, disse.

Gondiwa diz que um dos objectivos 

básicos do seu reinado é acabar com o 

barulho das pensões, melhorar as con-

dições de vida dos combatentes, garan-

tido os direitos plasmados no Estatuto  

destes.

Eusébio Gondiwa nega descriminação 

entre veteranos de guerra de libertação 

nacional e os combatentes da luta pela 

defesa de soberania e democracia.

Diz que o Fundo da Paz nasce no qua-

dro do acordo da Cessação das Hos-

tilidades em que uma das formas era 

apoiar os combatentes, incluindo os 

desmobilizados nos termos daquele 

acordo e tem por objectivo garantir o 

seu enquadramento rápido na socie-

dade. Lamenta o boicote da Renamo 

porque quem sai prejudicado é o com-

batente que perdeu parte da sua vida 

na guerra. Nas linhas abaixo segue a 

entrevista conduzida por Raul Senda.

Senhor ministro, o Ministério dos 

Combatentes (MICO) divide com-

batentes em dois grupos. Temos com-

batentes da luta armada de libertação 

nacional e os combatentes da luta pela 

defesa da soberania e democracia. Es-

tabeleça-nos a diferença entre os dois 

grupos.

O combatente da luta de libertação 

nacional é todo o cidadão nacional que 

participou activamente na luta pela li-

bertação da Pátria, nas frentes da luta 

armada e da clandestinidade, de 25 de 

Junho de 1962 até 7 de Setembro de 

1974, enquanto o combatente da de-

fesa da soberania e da democracia são 

todos aqueles cidadãos que, logo após 

a independência, defenderam o País da 

agressão estrangeira e do conflito ar-

mado dos 16 anos. Aqui incluímos os 

guerrilheiros da Renamo.

Não se fala do MICO sem apontar a 

questão das pensões. Trata-se de um 

assunto que vem sendo levantado 

desde a criação do ministério em 1995 

até hoje. Já passaram três ministros e 

o barulho continua. Afinal de contas o 

que está a acontecer com este assunto?

Há realidades que não podem ser igno-

radas. De facto, continua na memória 

de muitos que o MICO era o centro de 

escoamento de vozes dos antigos com-

batentes.

Contudo, é bom perceber que o MICO 

atende extractos sociais envolvidos em 

duas guerras, cada uma delas com suas 

especificidades. Estamos a falar da luta 

armada de libertação nacional e a guer-

ra dos 16 anos.

Recuando para o passado recente, fica 

fácil resgatar o sentido de memória em 

que os combatentes ecoavam vozes sem 

conta, acumulando um conjunto de re-

clamações, sendo que os últimos che-

garam mesmo a recorrer a uma série de 

manifestações de rua, exigindo direitos 

plasmados no Estatuto do Combatente.

Porém, hoje vive-se no MICO uma re-

lativa acalmia desde que, em Janeiro de 

2015, entrou em acção um novo ciclo 

governativo liderado por Filipe Nyusi. 

Estamos a reorganizar o processo para 

evitarmos falhas passadas.

O que estão a fazer e quando é que vão 

finalizar?  

A nossa primeira acção depois da to-

mada de posse foi de transmitir aos téc-

nicos do MICO a filosofia para o novo 

ciclo governativo que acabava de entrar 

em acção. 

Portanto, convocamos sem demora o 

Conselho consultivo alargado aos di-

rectores provinciais. Nesta reunião, de-

finimos prioridades a ter em conta no 

lote das diferentes acções adstritas as 

nossas competências e atribuições. Em 

conjunto, reflectimos em torno dos de-

safios que deviam orientar as políticas 

da assistência social do Combatente. 

Chegamos à conclusão que, passados 

39 anos depois do início da fixação 

da pensão ao veterano, ainda houvesse 

quem não tenha tomado conhecimento 

sobre esta matéria.

Nestes termos, definimos a questão 

da pensão do combatente como prio-

ridade. Por isso, decidimos na ocasião 

que até Dezembro devíamos encerrar o 

processo de registo e fixação da pensão 

referente aos veteranos da luta de liber-

tação nacional. 

Um dos grande desafios neste quinqué-

nio vai ficar focalizado na necessidade 

de rever os processos que ainda estão 

no sector responsável pela tramitação 

de processos de fixação de pensões e 

confrontar os requisitos em falta e co-

municar aos beneficiários.

Estamos a reorganizar-nos, estamos a 

fazer triagens para saber quem é quem. 

É um processo complexo, pelo que não 

podemos falar de datas, mas estamos 

muito avançados.  

Acredito que, até ao final deste mês, a 

parte que compete ao nosso ministério 

poderá estar concluída.  

Depois da questão das pensões ser sa-

nada, qual será o desafio? 

Um dos grande horizontes que alme-

jamos olhar tem a ver com a criação de 

melhores condições habitacionais aos 

Combatentes. Temos a plena consci-

ência de que a tarefa que se nos impõe 

abraçar é bastante espinhosa. Mas acre-

ditamos que, com o apoio dos próprios 

Combatentes e a classe empresarial que 

se junta aos parceiros internacionais de 

boa vontade, vamos alcançar resultados 

promissores e sustentáveis nesta maté-

ria. 

Como todos sabemos, primeiramen-

te, este ministério designava-se Mi-

nistério dos Antigos Combatentes. 

Depois passou para Ministério dos 

Combatentes. Quando é que se passa 

a integrar o grupo vindo da guerra dos 

16 anos?

Primeiro, devemos saber que a guerra 

terminou em 1992 e, nos termos desse 

acordo, tinha de se formar uma força 

armada conjunta que aglutinasse, de 

forma igual, as tropas governamentais e 

da Renamo. Nesse processo um grupo 

entrou no novo exército e outro foi à 

reserva. 

Como todos sabemos, a desmobilização 

foi após coordenada pela ONUMOZ e 

todos os registos foram feitos por esta 

organização, sobretudo da parte da Re-

namo, porque do lado do governo os 

registos estavam minimamente orga-

nizados e todas as forças estavam sob 

alçada do Estado maior general.   

A questão das pensões abrange a to-

dos os grupos de combatentes?

Após a desmobilização da ONUMOZ, 

os combatentes receberam cartões que 

permitiram a fixação de pensões para 

ambas as partes. Para dizer que quer os 

lutadores da independência bem como 

pela soberania e democracia gozam 

dos direitos plasmados no Estatuto 

do Combatente. Todos têm direito ao 

cartão que os identifica e à pensão. É 

através do cartão que distinguimos os 

dois tipos de combatentes. 

Em termos de regalias, haverá alguma 

diferença?

Distinguem-se parcialmente. Difere-se 

na cor dos cartões e na classificação das 

pensões. O combatente da luta armada 

de libertação nacional tem uma coisa 

chamada bónus de participação, o que 

significa que tem remuneração mensal 

consoante a sua categoria durante a luta 

armada. Esta remuneração é calculada a 

partir do salário mínimo nacional pra-

ticado na função pública. 

Os da soberania e democracia também 

têm suas classificações. Há um grupo 

que ficou no exército mais de 10 anos e 

outro menos de 10 anos. O segundo re-

cebe uma remuneração que é a pensão 

de sobrevivência e de reinserção social 

para os segundos. Aqui o mínimo é de 

pouco mais de 700 meticais. Também 

temos um grupo que ficou mais de 10 

anos na tropa cuja pensão é fixada nos 

termos da providência social das for-

ças armadas. Aqui a pensão é afixada a 

partir do tempo que ficou no exército 

equacionado com o salário nacional em 

vigor e daí fixa-se a média da pensão.   

É bom lembrar que no âmbito do Es-

tatuto de Combatente temos outro tipo 

de pensões que é o caso da pensão de 

invalidez para os dois grupos. 

Tendo em conta o informalismo que 

caracterizou a guerra dos 16 anos, 

como é que calcularam as pensões dos 

desmobilizados vindos da guerrilha 

Renamo?

É muito simples. Os desmobilizados 

vindos da Renamo também foram atri-

buídos cartões no acto da desmilitari-

zação. Os excedentários vindos da Re-

namo têm cartão da OMUMOZ, os da 

tropa governamental também. 

No caso concreto da Renamo não foi 

observado muito o rigor temporal, mas 

é bom entender que nestas coisas de fi-

xação de pensões não há descriminação 

se alguém vem do governo ou da Rena-

mo. Todos são tratados de igual modo.    

Quantos combatentes foram regista-

dos até ao momento?

Quando começámos com o processo 

de reorganização, contávamos com 169 

mil homens, vindos das duas guerras. 

Acredito que no fim de registo e tria-

gem o número vai subir. Pelo que, só no 

fim do processo vamos dizer claramen-

te quantos combatentes temos em cada 

um dos dois grupos. 

No processo dos antigos combatentes 

também se fala de infiltrados. O que 

está a ser feito para contornar  a situ-

ação?   

Tivemos situações em que o Estado 

pagou combatentes que tiveram cartão 

de forma fraudulenta, mas que nunca 

combateram. Porém, na triagem que 

estamos a fazer agora acabamos desco-

brindo quem é quem. 

Veja que tínhamos combatentes da 

luta armada de libertação nacional que 

nasceram em 1968, isso não é possível. 

Também, através das provas de vida, 

descobrimos jovens com idade de ido-

sos. Todas essas situações foram cance-

ladas.

Estamos a trabalhar com o Ministério 

da Economia e Finanças no sentido 

de se montar um mecanismo para que 

situações similares não aconteçam no 

futuro.

O que é feito dos deficientes de guer-

ra?

É uma situação complicada porque, ao 

contrário de outros grupos, estes têm 

suas capacidades reduzidas, alguns de-

les até 80%, pelo que não têm habili-

dades para fazer quase nada na vida 

deles. Durante muito tempo viveram 

em centros. 

A partir de 2014 iniciámos com o pro-

jecto de construção de casas para os 

mutilados de guerra. No ano passado 

foram construídas e entregues 18 casas 

na zona da Matola, este ano prevemos 

entregar 19 casas na zona de Marracue-

ne, todas na província de Maputo. Ao 

nível das províncias também decorrem 

mesmos processos de acordo com o 

nosso orçamento.

É bom recordar que o Programa Quin-

quenal do Governo 2014-2019 traçou 

objectivos estratégicos para área dos 

combatentes da luta de libertação na-

cional e dos da defesa de soberania e de 

democracia e portadores de deficiência 

militar, que se consubstanciam em de-

fender e valorizar esta camada social e 

garantir que o combatente tenha um 

papel mais activo no processo da con-

solidação da paz, aprofundamento da 

democracia e progresso do País. 

Neste contexto, o governo definiu 

como prioridades o desenvolvimento 

de acções nas áreas de assistência social, 

inserção social, da pesquisa e divulga-

ção da história da luta de libertação 

nacional e da defesa de soberania e da 

democracia bem como assistência aos 

portadores de deficiência militar.

O Conselho de Ministro aprovou, 

recentemente,  o projecto para a cons-

trução de 15 mil casas para combaten-

tes. Quais serão as fontes do finan-

ciamento? O MICO tem capacidade 

financeira para tal?

O MICO apostou no estreitamento 

de parcerias com empresas que podem 

ajudar os Combatentes a realizar seus 

sonhos e merecer um tratamento dig-

no sem que com isso o Estado esteja 

directamente envolvido, em termos de 

encargos financeiros. 

Quero com isso dizer que os parceiros 

constroem as casas com fundos pró-

prios e os Combatentes interessados 

fazem amortização em tranches na base 

da sua pensão. 

Boicote da Renamo 
A Renamo ainda não integrou seus 

representantes no elenco que gere o 

Fundo da Paz, mas este já está a fun-

cionar. Isso não poderá pôr em causa a 

questão da transparência.

É bom perceber que este fundo nasce 

no quadro do acordo da Cessação das 

Hostilidades em que uma das formas 

era apoiar os combatentes, incluindo 

os desmobilizados nos termos daquele 

acordo.

O objectivo era garantir o seu enqua-

dramento rápido na sociedade. Para tal, 

o governo disponibilizou um fundo de 

10 milhões de dólares. 

Para garantir maior transparência e 

flexibilidade criou-se uma estrutura 

própria para gerir o fundo. O colecti-

vo devia ser composto por membros do 

governo e da Renamo. A direcção exe-

cutiva devia ser seleccionada via con-

curso público.

Para tal foram enviadas várias cartas 

entre os meses de Dezembro até Abril 

para a Renamo no sentido de formar 

sua equipa, mas nunca colhíamos res-

postas satisfatórias.

Como não podíamos parar com o pro-

cesso, já que éramos pressionados pelos 

combatentes, avançamos.

No primeiro ano o orçamento foi pla-

nificado para 1600 projectos.  É impor-

tante saber que este fundo serve para 

estimular o combatente a engajar-se 

no espírito de trabalho, promovendo 

actividades de geração de rendas para 

melhorar a sua vida. 

Em Julho, no distrito de Mueda, Cabo 

Delgado, sete combatentes receberam 

os primeiros financiamentos. Trata-se 

de um camião frigorífico, motobomba, 

equipamento para a produção de blo-

cos e latrinas melhoradas entre outros. 

Enquanto lançávamos em Mueda, a ci-

dade da Beira testemunhava uma acção 

igual, dado que 10 combatentes eram 

igualmente financiados para diferentes 

actividades de geração de renda entre 

pesca, agricultura e outros.

O modo de financiamento do Fundo 

de Desenvolvimento Distrital (sete 

milhões) é questionado, alegando-se 

que apenas favorece pessoas ligadas 

à Frelimo. O que está a ser feito para 

que o mesmo não aconteça com o 

Fundo da paz?            

Como disse antes, nos cartões dos com-

batentes não vem distinguido quem 

vem do governo ou da Renamo. A di-

ferença reside apenas na cor. Logo não 

há como saber se este vem de que lado. 

Gondiwa diz que um dos objectivos básicos do seu reinado é acabar com o barulho das pensões
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Eusébio Lambo Gondiwa nasceu a 25 de Abril de 1952 no Distrito de 

Báruè, Vila de Catandica, Província de Manica. 

De 1973 a 1974 exerceu as funções de Chefe do material da Frente 

de Manica e Sofala e de 1975 a 1976 foi Comissário Político da 

Província de Sofala.

Em 1977, Eusébio Lambo é designado Comissário Político adjunto do Cen-

tro de Preparação Político de Nacala e de Agosto do mesmo ano a Agosto de 

1978 é formado na Academia Militar da República Popular da China.

De finais de 1978 a 1980 exerceu as funções de Comandante da Primeira 

Brigada e Comissário 

Político em Boane. Em 

1981 exerceu as Funções 

de Comissário Político 

do Posto avançado do 

Estado-Maior General 

em Matsaze. Em No-

vembro do mesmo ano é 

designado Comandante 

da Terceira Brigada. 

Em 1982 Eusébio Gon-

diwa é designado Co-

mandante da Brigada e 

Comissário do Coman-

do Militar em Manica. 

De 1987 a 1994 exerceu 

as funções de Coman-

dante militar Provincial 

de Inhambane. 

Entre 1995 a 2003, de-

sempenhou a função de 

Chefe de Departamento 

de Segurança Provincial. 

De 2004 a 2014, assumiu 

o cargo de Presidente do 

Conselho Municipal e 

de 2014 a 2015 foi Ad-

ministrador Distrital. 

Gondiwa é membro do 

Partido Frelimo, Vete-

rano da Luta de Liber-

tação Nacional, membro 

do Comité Nacional da 

Associação dos Com-

batentes da Luta de 

Libertação Nacional 

(ACLLN) desde 1999 a 

2015, com a patente de 

Tenente Coronel e Ofi-

cial Superior das Forças 

Armadas

Quem é Eusébio  Gondiwa

Ademais, os processos são analisados 

por um júri competente, são abertos e 

os procedimentos e decisões são pu-

blicitados nos órgãos de comunicação 

social.

O que valia é apenas a viabilidade do 

projecto porque o mesmo tem de ser 

viável para poder devolver o dinheiro 

financiado para que outros colegas se 

beneficiem.         

Quando se fala da valorização do 

Combatente destaca-se muito mais 

os lutadores pela libertação de Mo-

çambique ignorando-se os da luta 

pela soberania e Democracia. Pode 

comentar?   

O combatente da luta armada de li-

bertação nacional tem uma associação 

que é pujante e está devidamente uni-

formizada. O mesmo já não acontece 

com outras associações e isso ensombra 

um pouco outras organizações, mas no 

cômputo geral tudo é igual e em ce-

rimónias oficiais todos os grupos são 

convidados e considerados nos mesmos 

termos. 
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c 
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É 
do conhecimento do SA-
VANA que um dos marcos 
deste primeiro ano foi a 
segunda Conferência Na-

cional dos Combatentes. Senhor 

Ministro, que significado funcional 

trouxe esta reunião?
Uma das grandes tónicas que caracte-

rizou a segunda Conferência Nacional 

dos Combatentes teve a ver com a ne-

cessidade imperiosa de o Ministério e 

os seus parceiros de trabalho fazerem 

um levantamento minucioso de pro-

blemas que afectam directamente os 

Combatentes no seu dia-a-dia. Em 

respostas a muitas inquietações apre-

sentadas por delegados à Conferência 

foram sugeridas algumas soluções a 

serem dadas a curto, médio e longo 

prazos como por exemplo: intensifi-

cação de uma maior articulação in-

terinstitucional por forma a reduzir 

a morosidade que se verifica no pro-

cesso da fixação e reconfirmação de 

pensões. Como sabe, o Ministério dos 

Combatentes trabalha com os Mi-

nistérios da Economia e Finanças, da 

Defesa Nacional, do Trabalho, Segu-

rança Social e Emprego, da Saúde, da 

Educação e Desenvolvimento Huma-

no, dos Transportes e Comunicações 

e com o Tribunal Administrativo, no 

que toca a todo um processo de assis-

tência social do Combatente. Na ver-

dade, a visão que tenho vindo a citar 

está estritamente ligada, por exem-

plo, à regularização da dificuldade da 

aquisição de passagens aéreas, portan-

to, neste termo, chegou-se à conclusão 

de que o Ministério dos Combatentes 

devia criar mecanismos mais funcio-

nais e práticos na busca de soluções 

junto às Linhas Aéreas de Moçambi-

que. Esta acção foi já operacionalizada 

e o Ministério assinou um acordo que 

na verdade incluiu uma revisão pon-

tual do memorando que existe entre a 

LAM e o Ministério. Hoje, os Com-

batentes têm todas as facilidades nos 

termos da lei, no que diz respeito à 

aquisição de passagens aéreas. 

As questões como as de concessão 

de bolsas de estudo aos Combaten-

tes e seus filhos, assistência medica e 

medicamentosa, criação de condições 

para a empregabilidade do Comba-

tente foram profundamente afloradas 

e traçou-se uma visão comum. 

Finalmente, ficou também bem vinca-

do nos debates em plenária da segun-

da Conferência que a Comissão inter-

ministerial deve solicitar informação 

a todos os níveis sobre os principais 

problemas que emperram na imple-

mentação integral do Estatuto do 

Combatente e o grau de cumprimen-

to das decisões por ele emanadas. Para 

tal, as associações, a todos os níveis, 

devem criar um Fórum periódico de 

auscultação das suas realizações. No 

âmbito da inserção social, as associa-

ções dos combatentes devem promo-

ver a cultura de troca de experiências

Que ganhos trouxe o encontro? 

Sinceramente isso ajudou-nos bastan-

te e todos os envolvidos estão de pa-

rabéns. Veja que antes havia barulho 

sobre combatentes fantasmas. Por ou-

tro lado, devo dizer que conseguimos 

ajudar a muitos combatentes que só 

por causa de NUIT não podiam fixar 

a sua pensão, ou mesmo por confusão 

de coincidência de nomes punha em 

causa um processo para a sua trami-

tação até ao visto do tribunal Admi-

nistrativo. Outro alicerce do sucesso 

deste programa tem a ver com o di-

álogo que estreitamos com os comba-

tentes logo depois da nossa tomada de 

posse. Cortamos a questão de prévia 

marcação para falar com o Ministro, 

aquilo que tradicionalmente chama-

mos de audiência. Isso, nós cortamos. 

Portanto, todos os dias em que estou 

no Gabinete recebo espontaneamen-

te os Combatentes e, para tal, sempre 

temos pedido a atenção dos nossos 

directores nacionais com os quais os 

problemas apresentados encontram 

fórmula de ter a sua devida solução.

O MICO juntou no passado dia sete 

de Setembro, numa mega marcha, os 

dois grupos de combatentes. Qual 

era o alcance? 

Esta manifestação foi uma das for-

mas que encontramos para clamar e 

mostrar o sentido de inclusão que o 

Ministério dos Combatentes insta a 

todos os combatentes e a diferentes 

níveis. Quem assistiu o desfile que 

realizamos em Tete no presente ano, 

exactamente no dia 7 de Setembro 

deixa de ter dúvidas sobre o alcance 

desta acção. Sob o lema, Combaten-

tes, pela Unidade Nacional, Paz e 

Progresso a cidade de tete acolheu o 

segundo desfile Nacional de Com-

batentes depois de o ano passado ter 

sido na província de cabo delgado. 

Ora, o alcance

Uma nota saliente que para nós sig-

nifica uma grande marca de inclusão 

e reconciliação nacional e de termos 

tido a ocasião de testemunhar uma 

união de diferentes gerações de com-

batentes em Paz, sem preconceitos. 

Vimos ali, veteranos de luta de liber-

tação nacional trajados de uniforme, 

com uma placa de identificação do 

distrito da sua proveniência. Portan-

to, combatentes de todos distritos 

de Tete participaram no evento. O 

grande objectivo é exactamente de 

mostrar a sociedade, que os constru-

tores da independência e da soberania 

e democracia estavam unidos e não 

restava mais espaço para que um mo-

çambicano estivesse indiferente des-

te processo de manifestação de uma 

Paz efectiva em Moçambique. Como 

pode depreender, ali se juntaram os 

desmobilizados do Governo e anti-

gos guerrilheiros da Renamo. Vamos 

continuar a estimular os Combatentes 

a pautarem pela preservação de Paz 

rumo ao desenvolvimento sustentável 

da nação moçambicana.

O Estado assumiu o seu papel com firmeza
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O ano de 2015 marca o 24o. ano da Campanha dos 
16 Dias de Activismo contra Violência de Género, 
e seu inicio no dia 25 de Novembro e seu térmi-
no dia 10 de Dezembro, o lema global deste ano 
é “Da paz no lar para a Paz no Mundo: Tornar a 
Educação Segura para Todos!”  e o lema nacional 
“Basta de Violência! Cultive a Paz em Casa, Comu-
nidade e Sociedade”. Durante este período serão 
realizadas várias acções de mobilização social pelo 

-
to  da Campanha  a nível nacional terá lugar na 
província de Tete. O Fórum Mulher tem realizado 
a Campanha dos 16 dias de Activismo de Não Vio-
lência contra as Mulheres, como base para mobili-
zação social e advocacia para a transformação do 
sistema patriarcal que oprime as mulheres. Foi no 
âmbito desta luta que foi aprovada  Lei 29/2009 de 
combate a violência doméstica contra as mulheres. 
Contudo, a violência permanece nas nossas casas, 
nas nossas ruas, nas escolas, no local de trabalho e 
no País. 

Como indicam as estatísticas do Inquérito Demo-
um terço das mulheres 

foi vítima de violência física desde a idade dos 15 anos, 
e 25% foram vítimas nos 12 meses anteriores ao inqué-
rito. Doze por cento das mulheres declararam ter sido 
forçadas a ter relações sexuais alguma vez em suas vidas 
e 7% foram forçadas nos 12 meses anteriores ao inqué-
rito. Um terço das mulheres declarou ter sofrido de vio-
lência emocional da parte do marido e 46% declaram ter 
sido vítimas de violência física, sexual ou emocional. No 
que se refere a quem foi o perpetrador dessa violência, no 
total, 62% de mulheres que foram vítimas de violência 
física referiram que o perpetrador foi o actual esposo/
parceiro. Entre as mulheres não solteiras essa proporção 
é de 70%. 

Globalmente, os dados indicaram que o controlo 

COMUNICADO DE IMPRENSA ALUSIVO AOS 16 DIAS DE 
ACTIVISMO CONTRA A VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

casos. Em seguida temos o controlo através de 
insistência em querer saber onde está a esposa, 

-
res declararam que o marido tinha exercido so-
bre elas três ou mais tipos de controlo. Dados que 
nos foram fornecidos pelo Gabinete de Atendi-
mento Família e Crianças Vítimas de Violência, 
mostrou que tais gabinetes receberam, em todo 
o país, 24.380 casos de violência doméstica em 

-
tados as maiores vítimas são as mulheres, segui-
das das crianças. Com efeito, 14. 122 mulheres 
em 2012 e 13.044 mulheres em 2013 reportaram 
ter sido vítimas de violência doméstica contra 
3.395 homens .
as mulheres e raparigas são as principais vítimas 

que perpetuam uma situação vulnerabilidade, 
aumentando desta forma os riscos para ocorrên-
cia de violência sexual, estupro e assassinatos.  A 
violência doméstica impacta negativamente  no 
desenvolvimento nacional com os custos eco-
nómicos, sociais, que estão relacionados com as 
despesas de atendimento médico e legal.

Desta forma exigimos maior celeridade e com-
promisso no tratamento dos casos de violência 
contra as mulheres, a nível da administração da 
justiça  e apelamos a sociedade para desenvolver 
práticas solidárias para o enfrentamento da vio-
lência contra as mulheres.

Para mais informações  contacte sobre a Campa-
nha dos 16 dias de Activismo de Não Violência 
contra as mulheres e raparigas

Email: gracajulio@forumulher.org.mz 
Tel: 21414189 / 823113920
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CartoonEDITORIAL
Como ultrapassar a crise 

os direitos democráticos

Com a descoberta de recursos 

naturais e a expectativa do 

desenvolvimento do país, 

diversas empresas nacionais 

e estrangeiras começam a implan-

tar-se dentro do território nacional 

para desenvolver diversos negócios. 

O regime de curta duração afigura-

-se como sendo o mais flexível, pois 

o mesmo possibilita a introdução de 

quadros qualificados e especializa-

dos nos projectos em curso no país.

O regime da contratação de estran-

geiros no âmbito da curta duração 

está previsto no artigo 12º e seguin-

tes do Regulamento relativo aos 

Mecanismos e Procedimentos para 

a Contratação de Cidadãos de Na-

cionalidade Estrangeira, aprovado 

pelo Decreto n.º 55/ 2008, de 30 de 

Dezembro. Igualmente, o mesmo 

regime encontra-se regulado no ar-

tigo 12º e seguintes do Decreto n.º 

63/2011, de 7 de Dezembro, o qual 

aprova o Regulamento da Contra-

tação de Cidadão de Nacionalidade 

Estrangeira no Sector de Petróleos 

e Minas e no n.º 2 do artigo 20º 

do Decreto-Lei n.º 2/2014, de 2 de 

Dezembro, que estabelece o regime 

jurídico e contratual especial aplicá-

vel ao Projecto de Gás Natural Li-

quefeito nas Áreas 1 e 4 da Bacia do 

Rovuma.

De acordo com o n.º 1 do artigo 12º 

do Decreto n.º55/2008, considera-

-se trabalho de curta duração o que 

não excede trinta dias, seguidos ou 

interpolados, quando prestado por 

cidadãos estrangeiros ainda que es-

tejam vinculados por contrato com a 

empresa sede ou suas representadas 

num outro país. Assim, regra geral, 

o trabalho de curta duração nos ter-

mos deste Decreto tem a duração de 

30 dias.

Excepcionalmente, o período do 

trabalho de curta duração pode ser 

prorrogado, quando se verificarem 

motivos devidamente justificados 

mas, em caso algum, com a prorro-

gação o trabalho de curta duração 

pode exceder 90 dias no mesmo ano 

civil. 

A autorização ou não da prorroga-

ção da comunicação do trabalho de 

curta duração é apreciada pela enti-

dade que superintende a área do tra-

balho, emprego e segurança social a 

nível da província. Isto significa que 

a segunda e a terceira comunicações 

de curta duração, com a validade de 

30 dias, cada, carecem duma auto-

rização para a sua emissão. Entre-

tanto e em conformidade com o 

artigo 12º do Decreto n.º 63/2011, 

considera-se trabalho de curta dura-

ção no sector de petróleos e minas, 

o que não excede 180 dias, seguidos 

ou interpolados, no mesmo ano ci-

vil, quando prestado por cidadão de 

nacionalidade estrangeira ainda que 

esteja vinculado por contrato com a 

empresa titular, concessionária, ope-

rador, subcontratado ou suas repre-

sentadas num outro país. Para este 

Decreto a curta duração é válida por 

180 dias e não dá lugar à prorroga-

ção.

Nos termos do n.º 4 do artigo 12º, 

conjugado com o artigo 7º, todos do 

Decreto n.º 55/2008, a curta dura-

ção deve ser emitida imediatamente 

após a apresentação do pedido. O 

n.º 2 do artigo 12º do Decreto n.º 

63/2011 vai mais longe ao estabele-

cer que o trabalho de curta duração 

não carece de autorização de traba-

lho, bastando a comunicação da sua 

realização. 

Isto significa que a empresa tem ape-

nas o dever de comunicar às autori-

dades laborais que tem um cidadão 

estrangeiro que está a prestar uma 

actividade em regime de curta du-

ração, indicando o período em que 

irá permanecer dentro da empresa. 

Acontece, porém, que através da 

Circular n.º 001/MITRAB/DTM/

GD/211/2011, de 15 de Abril, a 

Direcção do Trabalho Migratório 

do Ministério do Trabalho, Empre-

go e Segurança Social instrui todas 

as Direcções do Trabalho, Emprego 

e Segurança Social do país para o 

cumprimento rigoroso do n.º 6 do 

artigo 3º, do Decreto n.º 63/2011, 

que estabelece que o regime do tra-

balho de curta duração visa a con-

tratação de cidadãos de nacionalida-

de estrangeira para a realização de 

trabalhos eventuais, imprevisíveis 

e pontuais. Na mesma circular a 

Direcção do Trabalho Migratório 

incumbe no Director Provincial de 

Trabalho, Emprego e Segurança 

Social a análise da pertinência da 

comunicação do trabalho de curta 

duração antes da sua emissão.

O regime de curta duração na da contratação de estrangeiros 

Depois da bancada maioritária ter votado contra a proposta da 
Renamo de revisão pontual da Constituição, tendo como objec-
tivo a institucionalização das autarquias provinciais, parece ser 
imperativo que os dois principais partidos políticos encontrem 

uma solução política para o conflito que ainda persiste entre si. 
O jogo de gato e rato na Assembleia da República simplesmente chegou 
ao fim, estando a ficar cada vez mais claro que não é ao nível do órgão 
legislativo de onde virá a solução. É um assunto político, que requer uma 
solução política, não legislativa.
A última proposta do partido de Afonso Dhlakama era, na essência, uma 
versão melhorada da anterior, incorporando alguns aspectos que teriam 
resultado dos debates em torno da versão original. Mas nem isso foi 
suficiente para se colher consensos.  
A história do nosso órgão legislativo mostra que nunca a Frelimo irá 
votar a favor de uma proposta da Renamo ou de qualquer outro partido 
da oposição, mesmo que ela tenha algum mérito. O inverso também 
constitui verdade. Só que enquanto detiver a maioria parlamentar, a Fre-
limo está pouco preocupada com a atitude dos seus opositores; podem 
reprovar as suas propostas, a sua maioria as fará passar. 
Então, se esta é a realidade, porque é que a Renamo continua a insistir 
em apresentar propostas que logo à partida sabe que nunca serão apro-
vadas? A resposta é muito simples. O objectivo é simplesmente o de 
embaraçar o seu adversário, desgastar a sua imagem e tentar projectar 
uma Frelimo indisposta à paz, reconciliação e harmonia social.   
E nisso a Renamo parece estar a ser bem sucedida. Está a conseguir 
expor a Frelimo como uma organização autoritária, a única responsável 
pela ausência de democracia em Moçambique. Acima de tudo, está a 
conseguir mostrar que a Frelimo não tem qualquer iniciativa para a paz 
e aprofundamento da democracia. Mesmo que ela própria, a Renamo, 
não seja modelo de uma organização democrática.
Sem iniciativa, a Frelimo está a reboque da Renamo, fazendo-se valer 
apenas da sua maioria parlamentar para se impor. 
Como partido no poder, a Frelimo tem maior responsabilidade em criar 
o ambiente de concórdia que é necessário para permitir que a sua gover-
nação se torne viável.
A base operacional do actual debate político no país deve ser o enten-
dimento de que o processo de descentralização do poder político é ir-
reversível. 
A questão de fundo, porém, é que esta descentralização deve ser enten-
dida como parte de  um processo de democratização das relações políti-
cas no campo da eficiência e eficácia da gestão pública, e não como uma 
fórmula de partilha do poder. Para tal, deve ser resultado de uma interac-
ção democrática para a busca de consensos mais vastos ao nível de toda a 
sociedade, visando o fortalecimento e consolidação da democracia.  
Nesta perspectiva, a proposta de descentralização da Renamo não reflec-
te esta disposição democrática que seria a expressão soberana da maioria 
dos moçambicanos. 
Na verdade, o que a Renamo propõe não é uma descentralização que 
torne mais aprofundado o processo democrático em Moçambique. Ela 
quer  partilhar o poder. Ou melhor, uma integração ou acomodação na 
actual estrutura de governação que ela própria considera anti-democrá-
tica.
O ponto de partida para as exigências da Renamo é a sua asserção de 
que ela foi o legítimo vencedor das eleições de Outubro de 2014. Para a 
solução do problema, e para que a Renamo dê o dossier por encerrado, é 
preciso partilhar o poder. Ou seja, o ladrão partilhar o produto do roubo 
com o seu legítimo dono, e depois os dois passarem a embrenhar-se 
numa amizade indestrutível. 
A Renamo pode ter elementos de prova que a tornem justificada nas 
suas reivindicações. Mas numa estrutura da Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) que se tornou mais pesada devido à insistência para a in-
clusão dos seus membros, foram os seus próprios representantes naquele 
órgão que votaram para que os resultados fossem validados, antes da sua 
consagração pelo Conselho Constitucional.
Tudo dito, o problema entre a Frelimo e a Renamo é político. É nes-
se fórum onde ele deve ser resolvido, certamente não na instituição do 
parlamento.
Os direitos democráticos dos moçambicanos não podem ser sacrificados 
no altar deste expediente político. 

Constrangimentos e 
interpretações oportunistas (1)
Por Armandinho Munhemeze Caula*
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Quando a violência ou os ca-

prichos de um temporal nos 

arrastam para um patamar 

onde a autoflagelação vive 

paredes-meias com a autocompai-

xão e partilham uma fronteira per-

missiva e difusa, então resta pouco 

terreno por desbravar: é o fim da 

picada. O que se anuncia no limite 

do horizonte é o abismo, e com este 

o silêncio e o esquecimento.

Bonifácio Materrula convivia com 

esta verdade e andava a bordejá-la 

num misto de fascínio e terror. Na 

verdade, tratava-se de uma revisita-

ção. Dez ou quinze anos antes tinha 

chegado a ela por via de um atalho 

que o destino lhe tinha aberto. Nessa 

altura, estando de amizade feita com 

alguém a quem durante a juventude 

tinha idolatrado pela presença viva 

e cheia de energia, bem como pela 

alegria nos palcos como líder de 

uma banda de marrabenta em que, 

para além de cantar, também dan-

çava, chegou à possibilidade de este, 

feitas as amizades, o convidar para 

recolher e sistematizar os seus de-

poimentos com vista a organizá-los 

num livro de memórias. Foram ho-

ras e horas de conversa feita de reta-

lhos de recordações. O projecto não 

chegou à finalização porque a morte 

colheu o artista a meio do caminho.

Fosse como fosse, Bonifácio apren-

deu que na fase mais adulta daquele 

que tinha sido seu ídolo e graças a 

um daqueles encontrões imprevistos 

que o destino prega, ele se vira ape-

ado do comboio da vida e condena-

do a fazer o resto do percurso a pé. 

Aprendeu também que nas circuns-

tâncias em que ele se encontrava, o 

seu pior inimigo era a memória, pois 

o que ressaltava do seu depoimento 

eram recorrentemente os momentos 

mais trágicos ou menos agradáveis, 

como se a sua vida se tivesse resu-

mido a um coleccionar interminável 

de erros, como se ele, ao longo da 

sua vida, só tivesse sabido semear a 

dor e a tristeza entre os que o ro-

deavam, a incompreensão e uma 

tendência nata para fazer sofrer. E 

no entanto, por aquilo que ele sabia, 

aquilo não correspondia à realidade. 

O seu ídolo da juventude tinha sido 

um homem muito alegre, muito co-

municativo, de energia positiva, e disso 

tinha prova por vários acontecimentos 

de que fora testemunha durante aquele 

período.

Agora que revisitava aquela situação, 

passados aqueles anos todos, tendo-se a 

si próprio como protagonista, verificava 

que, de facto, em circunstâncias iguais 

a memória atraiçoa-nos, pois conduz-

-nos como que por autopunição aos 

momentos menos felizes daquilo que 

foi o nosso passado. Desde que se vira 

reduzido a uma cadeira de rodas, depois 

de lhe amputarem as duas pernas para 

evitar a progressão de um sarcoma de 

kaposi tardiamente tratado, via-se cada 

vez mais recorrentemente a pensar no 

seu passado, como se ele estivesse to-

talmente despido de qualquer cor, de 

qualquer vestígio de alegria, de qual-

quer gesto de fraternidade, de amizade 

ou de qualquer capacidade de amar.

Não compreendia, por exemplo, como é 

que quando se recordava da sua infância 

só lhe vinham à memória os açoites da 

mãe sempre que acordava com as capu-

lanas molhadas de urina. Foi um drama 

que o acompanhou até quase à adoles-

cência, pois regularmente fazia xixi na 

cama. Em todo o caso, não compreen-

dia porque é que nunca associava a isso 

o facto de que, sempre que urinava na 

cama, isso era antecedido por momen-

tos de verdadeiro prazer, uma vez que 

sonhava a levantar-se, a dirigir-se à casa 

de banho e a aliviar-se experimentan-

do um dos maiores prazeres que jamais 

poderia ter experimentado na infância.

Isto deveria ser um traço indicativo de 

carácter, porque, tanto quanto se lem-

brava, quando foi sujeito a um teste 

psicotécnico já na juventude, para o 

seu primeiro emprego, uma pergunta 

que lhe fizeram foi se tinha feito xixi 

na cama durante a infância e até que 

idade. De mais a mais, lembrava-se 

que esse drama se prolongou, embora 

transformando-se radicalmente, pois 

durante a juventude e até muito tarde 

na idade adulta, quando já tinha filhos 

casados e com lares constituídos, o seu 

maior prazer sexual na verdade residia 

naquelas noites em que em sonhos se 

encontrava entre os braços de uma ou 

outra mulher que durante o dia dese-

java ardentemente, embora lhe faltasse 

sempre a coragem de o confessar.

Era também evidente que a manifes-

tação das suas ambições sempre se 

quedou pela linha da modéstia, o 

que aliás, era regularmente usado 

pela sua cara-metade quando, em 

discussões, lhe atirava o facto de 

nunca na vida ir poder passar da 

faixa da mediocridade. Carácter que, 

como ela dizia, se revelava no facto 

de, depois de anos inteiros de carrei-

ra, na tentativa de se afirmar na po-

esia, a única referência notável disso 

terem sido duas menções honrosas 

em concursos literários cuja memó-

ria sequer queria avivar. E, assim, 

aquela convicção de que quando se 

está num patamar em que a neces-

sidade de autoflagelação e autocom-

paixão convivem já nada ou pouco 

de terreno resta por desbravar.

De qualquer das formas, agora, na-

quela idade e naquelas circunstân-

cias, estava disposto a provar a si 

próprio que por cima do abismo que 

se anunciava no limite do horizonte 

sempre era possível construir uma 

ponte. E à medida que ia namoran-

do aquela verdade, bordejando-lhe 

a orla, convencia-se de que, perfa-

zendo a manta de retalhos daque-

les longos depoimentos que tinha 

registado nas conversas com o seu 

ídolo de juventude dos palcos de 

marrabenta com a sua própria ex-

periência – pese embora a memória 

teimasse em fazer o enfoque só do 

lado menos agradável –, valeria o 

esforço de provar e recordar a si pró-

prio que tinha sido homem capaz 

de amar, capaz de espalhar alegria e 

amizade à sua volta, capaz de lutar 

pelos seus ideais, e que o que acon-

tecia simplesmente é que da mesma 

forma que nem todos podemos ter 

como meta frequentar uma escola 

de formação de líderes e de lá sair 

com nota de génio, a vida real ofere-

ce milhares de outras oportunidades 

para nos afirmarmos e afirmarmos a 

nossa própria singularidade.

O patamar da autoflagelação e da 

autocompaixão não são necessaria-

mente o fim da picada; podem, isso 

sim, ser o princípio de uma nova 

forma de encarar as alegrias da vida. 

No fim de contas, no silêncio e na 

contemplação também podemos ti-

rar o mesmo ou mais prazer do que 

no bulício e nas alegrias colectivas.

O patamar do sol nascente

A 
Constituição da República de 

Moçambique (CRM) prevê, 

no Capítulo II do seu Título 

XV, três limites à sua revisão, 

designadamente os limites materiais 

(artigo 292), os limites temporais (ar-

tigo 293) e os limites circunstanciais 

(artigo 294).

Os limites materiais visam salvaguardar 

e/ou proteger aquilo que é o escopo do 

Estado de Direito Democrático, que o 

legislador constituinte o fixou em 12 

pontos: a independência, a soberania e a 

unidade do Estado; a forma republicana 

do Governo; a separação entre as con-

fissões religiosas e o Estado; os direitos, 

liberdades e garantias fundamentais; o 

sufrágio universal, directo, secreto, pes-

soal, igual e periódico na designação 

dos titulares electivos dos órgãos de so-

berania das províncias e do poder local; 

o pluralismo de expressão e de organi-

zação política, incluindo partidos polí-

ticos e o direito de oposição democráti-

ca; a separação e interdependência dos 

órgãos de soberania; a fiscalização da 

constitucionalidade; a independência 

dos juízes; a autonomia das autarquias; 

os direitos dos trabalhadores e das as-

sociações sindicais; e as normas que re-

gem a nacionalidade, não podendo ser 

alteradas para restringir ou retirar direi-

tos de cidadania. A extrema relevância 

destas questões de índole material levou 

a que o legislador estabelecesse que a 

sua alteração deve ser precedida de um 

referendo a elas favorável.

Já os limites temporais visam, na verda-

de, conferir alguma estabilidade cons-

titucional ao nosso Estado, termos em 

que a CRM só pode ser revista cinco 

anos depois da entrada em vigor da 

última lei de revisão, havendo apenas 

uma excepção a este comando: quando 

a AR delibera pela assunção de poderes 

extraordinários de revisão, no quadro 

do que é exigível uma maioria de três 

quartos (pelo menos 187 dos 250) dos 

deputados. 

Um terceiro e último tipo de limites, 

nem por isso menos importantes, são 

os circunstanciais. Consigna a CRM, a 

este propósito, que na vigência do esta-

do de sítio ou de estado de emergência 

não pode ser aprovada qualquer altera-

ção à lei fundamental. 

Quanto aos limites circunstanciais, e 

considerando que uma Constituição 

nunca deve ser lida como se lê um jor-

nal, não será razoável indagar se a crise 

político-militar que o país vive há pou-

co mais de dois anos não configura, em 

bom rigor, uma situação tal [de limita-

ção circuntancial] à revisão da CRM? 

Apressadamente, a resposta pode ser 

esta: em momento algum foi declarado 

o estado de sítio ou o estado de emer-

gência, termos em que se não pode co-

locar essa questão.

Considerando que, em termos das téc-

nicas de interpretação constitucional, 

há, quando o assunto é a análise aos li-

mites de revisão constitucional, os limi-

tes de revisão expressos e os limites de 

revisão implícitos ou tácitos (Mendes e 

Branco; 2009; Curso de Direito Cons-

titucional; pág. 138), quer nos parecer 

que a já tristemente célebre e duradou-

ra crise político-militar configura, sim, 

um limite circunstancial à revisão da 

CRM. Aliás, a doutrina segue esta via 

interpretativa, tendo como base o facto 

de os limites circunstanciais existirem 

para vetar qualquer reforma em situa-

ções de crise institucional, em razão do 

ambiente que se instaura “nesses mo-

mentos impróprios como em estado de 

guerra, de sítio ou de qualquer outra si-

tuação que possa calar a opinião pública 

ou limitar outros direitos individuais 

[sublinhado nosso]” (Danuela Bornin; 

S/D; Limitações ao poder constituinte 

reformador).

Em boa verdade, uma crise político-

-militar, não sendo necessariamente 

uma situação jurídica, deve ter como 

base para a sua solução, de entre outros, 

aquilo que o Tribunal Supremo dos 

Estados Unidos da América (EUA) 

designou, em 1929, de “doctrine of po-

litical questions” (doutrina de questões 

políticas), pelo que a via mais segura 

para curar a nossa situação talvez seja 

a política e não necessariamente a ju-

rídica.  

Os últimos dois exercícios que tinham 

como objecto a revisão da CRM de 

2004, o último dos quais reprovado esta 

semana pelo voto maioritário da Freli-

mo na AR, têm o mérito de revelar algo 

tão profundo como isto: as principais 

forças políticas do país estão de acordo 

quanto à premência da revisão consti-

tucional. O que essas principais forças 

políticas se demoram a atender é a eco-

nomia política dessa revisão. Quanto à 

relevância e premência de uma revisão 

constitucional, achamos substancial o 

que o juiz Carlos Mondlane defendeu 

em 2012, em artigo intitulado “Limites 

da revisão constitucional em Moçam-

bique”:

“Naturalmente, uma Constituição, 

como lei, pode ser aperfeiçoada e deve-

-se evitar o imobilismo. E, de resto, 

ainda que não haja revisões formais, 

uma Constituição evolui por força da 

interpretação, da prática e das decisões 

dos tribunais. Tudo está em que as revi-

sões sejam realizadas na base da experi-

ência, em tempo razoável à luz do dia, 

com equilíbrio e procurando aumentar, 

e não diminuir, os consensos inerentes 

às soluções constitucionais [sublinhado 

nosso (pág. 11)]. 

Para terminar, imaginemos o seguinte: 

se, numa certa manhã de Dezembro de 

2015, o Presidente da República (PR), 

Filipe Jacinto Nyusi, ligar para o líder 

da Renamo, Afonso Macacho Marce-

ta Dhlakama, dizendo “irmão, em prol 

da demonstração inequívoca do plura-

lismo político do nosso país, envia-me 

três nomes de quadros do teu partido 

ou que os julgas idóneos e à altura, para 

que eu possa nomear um deles para 

governador da província de Gaza”, e, 

em resposta, Dhlakama propusesse as 

cidadãs A, B e C, e o PR, depois da re-

levante análise e ponderação, nomeasse 

a cidadã B, se estaria em face de uma 

violação à CRM? Claramente que não, 

pois a CRM é inequívoca: “Compete-

-lhe [ao PR], ainda, nomear, exonerar 

e demitir os Governadores Provinciais” 

[alínea b) do número 2 do artigo 160]. 

À luz da CRM, é irrelevante se B, a no-

meada nesta situação hipotética, é da 

Frelimo, da Renamo, da Frenamo, do 

MDM, sem partido político, etc. 

Para a semana, por conta da inelastici-

dade do jornal, voltaremos a este assun-

to, com enfoque em duas questões prin-

cipais: os erros estratégicos da Renamo 

quanto aos fundamentos da revisão e os 

equívocos da Frelimo quanto à consti-

tuição de uma comissão ad-hoc para a 

revisão constitucional. 

RELATIVIZANDO Por Ericino de Salema

Um limite circunstancial à revisão constitucional!

“As populações têm atravessa-

do dificuldades”….,”Devemos 

ensinar as populações a guar-

dar sementes para a próxima 

época”…, “As populações foram 

avisadas de que devem abandonar as 

margens do rio”…, “As populações 

mostram-se renitentes em aceitar a 

nova cultura…, “ “Nem sempre é fá-

cil combater os hábitos culturais das 

populações”…, etc.

Populações: eis um termo carregado 

de despojamento. Todos os dias ou-

vimos técnicos, dirigentes estatais, 

políticos de profissão, empregar sem 

reservas esse termo manifestamente 

ambíguo.
Como escreveu um dia Roland Bar-
thes, é politicamente mais agradável 
dizer populações do que classes, 
palavra demasiado forte e inconve-
niente para certos círculos.
Acresce, como é evidente no discur-
so político local, que as populações 
são supostas não ter nem iniciativa 
nem história: por isso precisam de 
ser ensinadas.
Prisioneiras das populações, as pes-
soas são ao mesmo tempo despoja-

das da individualidade, da história e 

da iniciativa.

Sobre as populações
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça
AAAAAA
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Quando o Dr. Mário Machungo disse, 
em algum momento, no Fórum (ma-
nhã do dia 03/12), que nós ”temos de 
pensar por nós mesmos” não fiquei 

assustado. Percebi o real alcance dessa mensa-

gem. Lembrei-me que, como em outros países 

de desenvolvimento baixo, também vivemos 

numa economia subdesenvolvida que funciona 

à base de instabilidade e dependência. Desde 

a independência que esta simples verdade nos 

ensombra. Verdade que se torna bem mais clara 

quando a instabilidade político-militar ganha 

maior relevância relativamente à instabilidade 

no campo da produção agrícola, da exportação 

(tipo e flutuação das receitas), deterioração das 

razões de troca pela “exploração” das multina-

cionais, etc. Quando associamos a problemática 

da instabilidade à questão da dependência, en-

tão, as palavras do antigo ministro ganham ain-

da maior relevância. É que é preciso (re)equa-

cionarmos as estratégias que progressivamente 

O Grande Fórum
possam vir a reduzir a dependência que o País tem 
diante das multinacionais ou empresas estrangeiras 
e até mesmo diante das importações, entre outros. 
Estes dois elementos característicos no funcio-
namento da nossa economia (a instabilidade e a 
dependência), ao que parece, não nos deixam per-
ceber a importância da paz e da inclusão política 
(negociando os seus arranjos) para que possamos 
reverter a situação de exclusão (sob todas as suas 
formas). 
Os acertos ou negociação política tendentes a re-

solver substancialmente (o ideal seria “definitiva-

mente”) a problemática da instabilidade política 

e militar são, sem dúvida, o caminho mais seguro 

para começarmos a entrar paulatinamente no cam-

po do “pensar por nós mesmos”.
O Grande Fórum Mozefo foi bastante importante 

como espaço de retoma do debate dos principais 

problemas de Moçambique; problemas já tratados 

em outros fóruns, de outros níveis, com sua própria 

grandiosidade e importância. Este Grande Fórum 

teve o mérito e a particularidade de reproduzir o 
que vai tamborilando no pensamento do moçam-
bicano “excluído” e “incluído”. 
Há urgência em desenvolvermo-nos como País, 
percebeu-se isso. Pessoas experientes, académicos 
de diferentes linhagens de análise económica e so-
cial, pessoas com fibra, parece terem participado no 
Fórum desamarrados da temível “disciplina parti-
dária”. O problema é que depois de tudo voltarão a 
deixar-se algemar nela. Este tipo de fundação não 
dá estrutura ao desenvolvimento que pretende-

mos. É preciso trocarmos de comboio na estação 

seguinte (caso lá cheguemos); neste só se fala e pa-

rece que continuamos no mesmo lugar à espera de 

um “start”.

Nós não produzimos o suficiente para que possa-
mos ter riqueza, é verdade. Uma das barreiras im-

peditivas tem sido, sem dúvida, a grande produção 

de excluídos como resultado de um dos impactos 

indesejáveis de governação. O processo de gover-

nação, em si, não se propõe a produzir excluídos. 

Estes resultam das más práticas governativas, da 
falta de uma visão estratégica de futuro, etc. Os 
excluídos não gritam devido à rouquidão mas, 
provavelmente, por terem sido produzidos para 
interiorizar “cegamente” uma disciplina de ex-
cluídos, como um exército sem ritual de cidada-
nia. Obedientes esperam que os mais sensatos 
surjam a “apoiar e induzir políticas” tendentes 
ao desenvolvimento do País.
Cá entre nós: é bom (re)discutir e reflectir sobre a 
inclusão, sobre a democracia substantiva, sobre a 
educação,… e depois pensar como fazer com que 
estrategicamente o Grande Fórum ilumine ou faça 
com que os governantes se deixem iluminar pelas 
riquíssimas ideias e análises produzidas. O Grande 
Fórum Mozefo mostrou que a “instabilidade” e a 
“dependência”, nas suas várias vertentes, têm cla-
ramente um exército de moçambicanos iluminados 
para combatê-las com mestria. Que mudanças se 
operarão até ao próximo Fórum (como resultado 
deste primeiro)? Eis a questão!

A 
sensação que tenho, depois do chumbo da proposta 

da Renamo no Parlamento, é de que a ala radical e 

guerreira do partido Frelimo deu, consciente ou in-

conscientemente, mais um passo no sentido de en-

volver o país em novo confronto armado.

O palavreado jurídico que levou a este resultado (e o pare-

cer da Primeira Comissão, longuissimamente lido por Edson 

Macuácua, ultrapassou as piores expectativas) é um exemplo 

de que há quem não compreenda, ou não queira compreen-

der, que o que se precisa agora é de decisões políticas e não 

de erudição jurídica.

Esta última teria sido útil, em Outubro passado, como base 

para a severa punição do(s) mandante(s) e dos executantes 

da fraude eleitoral que nos colocou na situação em que ago-

ra estamos. Mas aí os ilustres jurisconsultos brilharam pelo 

silêncio.

Entretanto, temos vindo a assistir a uma das partes, que vai 

apresentando sucessivas propostas de resolução pacífica do 

problema, e a outra que, chumbando todas essas propostas, 

mostra uma apetência para a “solução militar” deste conflito 

eminentemente político. Apesar das consequências que isso 

está a ter na economia e, nomeadamente, no turismo.

Antes de Outubro, sabendo as eleições à porta e querendo 

chegar lá em Paz, o partido Frelimo pôs de lado os legalismos 

e aceitou as propostas da Renamo. Agora, confiante nos vá-

rios anos de mandato que lhe restam, voltam os discursos dos 

artigos e alíneas para impedir o avanço do processo.

Para não se dizer que fecharam completamente a porta, os 

deputados da bancada maioritária, e quem lhes dá ordens, 

propuseram a criação de uma Comissão ad Hoc para uma 

revisão mais completa da Constituição.

Só que essa comissão só seria criada a partir de Março do 

próximo ano (e sabe-se lá o tempo necessário para a criar...) e 

a proposta de revisão só estaria pronta muitos meses depois. 

Com isso se pretende ganhar tempo, mantendo esta paz-po-

dre durante cerca de mais um ano.

Não contam os autores de uma tal estratégia com a impaci-

ência dos homens da Renamo e do seu líder, já fartos de viver 

no mato mas que não querem de lá sair com as mãos vazias.

E isso pode levar o país outra vez aos tiros e mesmo, numa 

hipótese improvável mas possível, ao fim violento do actual 

mandato.

De qualquer forma, o que se passou na Assembleia da Repú-

blica está longe de ter sido uma coisa boa para o país.

Falando à Juventude da Renamo, Afonso Dhlakama prome-

teu festas em Paz, mas deu indicações de que, passadas estas, 

em vez de “pachões” possamos passar a ouvir tiros e explosões 

bélicas.

Quando será que vamos deixar de viver, constantemente, com 

medo da guerra?

O chumbo
Quando há alguns anos, renomados economistas moçam-

bicanos advertiram os decisores deste país sobre o efeito 
cascata da crise financeira mundial, o Banco de Moçam-
bique foi uma das instituições que veio ao terreiro dizer 

que a economia não estava exposta, pois a nossa intervenção nos 
mercados financeiros internacionais era mínima.
Uma explicação que só se aplica se o país se chamasse Coreia do 
Norte. É que, naquele país, nem a Internet funciona; portanto, há 
apenas uma intranet, que só funciona dentro das fronteiras geo-
gráficas e, naturalmente, a sua população pensa que a Coreia do 
Norte teve uma grande Guerra contra os imperialistas americanos 
e ganhou!
Numa altura em que a economia está globalizada, fica difícil ir dor-
mir bem sem pensar no que poderá acontecer em Burma, que não 
tenha um efeito sobre o seu bolso, ou porque quando o crude está 
“em alta” os preços são altos, ou porque os preços se mantêm altos, 
quando o mesmo crude está em baixa, como actualmente.
A apetência em tentar entender esta matéria que anteriormente 
“só” interessava aos economistas está a aumentar um pouco pelo 
país e, cada vez mais moçambicanos querem de facto perceber o 
que foi que aconteceu. Senão vejamos, como ainda há pouco, nos 
últimos 15 anos, Moçambique foi exemplo de economias emer-
gentes com um crescimento de quase 10%, o que fez com que não 
só fosse o foco de afluência do Investimento Directo Estrangeiro, 
mas, verdadeiramente uma economia resiliente. Só para lembrar, 
até o Governador do Banco de Moçambique ganhou o prémio do 
melhor banqueiro de África, no ano passado.
Adicionado a isso, o mercado bancário moçambicano é (era) um 
dos mais apetecíveis do mundo, onde lucros dos bancos iam até aos 
33%, o carvão estava aos biliões em Tete, para não falar do gás de 
Palma, receita completa para um futuro risonho.
Pessoalmente, nunca acreditei no modelo de exploração do nosso 
carvão. Se por um lado havia um “bottleneck” na ferrovia, por outro 
havia o maior dos problemas: o não processamento do mineral em 
solo pátrio, para alavancar outras pequenas indústrias, que pode-
riam aproveitar-se dos cerca de 11 “resíduos” que saem do proces-
samento do carvão de coque.
Com um Estado que apenas detém 15% das reservas do carvão, fica 
difícil mudar toda uma estratégia desenhada e implementada pelas 
multinacionais. Arregaçamos as mangas, com o Primeiro-Ministro 
falamos, quadros seniores do Estado incluindo três ministros, le-
vamo-los a um país algures, para irem aprender novas estratégias e 
enviamos 100 moçambicanos para se formarem, num investimento 
privado de cerca de 10 milhões de dólares.
E mesmo assim, nada! Uma economia circular na área do carvão 
é o que se propunha, onde múltiplos portos e caminhos de ferro, 
incluído uma paralela à linha do Sena, deveriam ser construídos 
para flexibilizar o escoamento do carvão. A dívida era para as ope-
radoras, e não para o Estado.
O Estado batia-se com as Indianas RITES & Ircon numa em-
preitada mal feita na linha de Sena, que nem sequer cobriria as ne-
cessidades anuais de uma operadora, a Vale! Quando as perdas da 
Rio Tinto, que iam a 20 milhões de dólares por mês, começaram a 
ficar insuportáveis, os accionistas mandaram simplesmente desligar 
a ficha, numa operação de 50 milhões de dólares, contestada pelo 
governo moçambicano.
É que um acionista espera lucro. Se nesse negócio está a perder di-
nheiro, o mais justo é desfazer-se do negócio, nem que seja ao me-
nor preço. Por isso alguns compatriotas nunca entenderam como 
a International Coal Ventures Private Limited (ICVL) poderia 
adquirir aqueles activos numa indústria em declínio.
Apesar da razão deste escrito nada ter a ver com a viabilidade ou 
não do projecto, a partir do momento em que a energia Indiana 
é em 55% dependente do carvão, e o consórcio que ficou com os 
activos da Rio Tinto é do Estado Indiano, é claro que sabemos que 

todo o carvão não irá para os mercados internacionais, mas sim 
para a Índia, de modo que os preços dos mercados internacionais 
são irrelevantes para eles.
A 67 dólares a tonelada nos principais mercados, e sem expectati-
vas de grande subida senão em 2020, aliado aos grandes custos de 
produção, mais os 18 dólares que os CFM cobram pela tonelada, 
o nosso carvão começa a ser mais caro, antes de entrar no navio no 
porto da Beira.
Entretanto, me parece que os nossos decisores tomaram algumas 
decisões baseados num carvão a 120 dólares por tonelada, porque 
os gastos que se seguiram, parecia-nos que alguém sabia algo mais 
que muitos de nós não sabíamos!
É que até um jato Presidencial compramos! E o que se seguiu to-
dos vimos, na verdade estamos a ver. De anti-patriotas foram rotu-
lados aqueles que tinham ideias diferentes sobre as nossas políticas 
macroeconómicas, e fomos até ao cúmulo de termos de novo os 
moçambicanos originais e não originais.
O certo é que, a não ser que você tenha reservas suficientes, não 
politize a economia, pois as leis da procura e oferta são iguais para 
todos numa economia em pleno funcionamento.
Há três anos que venho dizendo que o nosso câmbio estava a ser 
manipulado, porque o verdadeiro deveria estar na casa dos 45 Me-
ticais por cada unidade do dólar. Só que quando o dólar decidiu 
chegar ao patamar onde deveria ter estado foi com uma pressão 
tal que até chegou a 60 meticais, fazendo com que a nossa moeda 
seja, no momento, a unidade mais desvalorizada, apenas atrás do 
Kwacha Zambiano.
A depreciação do metical em 21 por cento numa única semana é 
um sinal inequívoco do grau de exposição da nossa moeda. Mas 
ainda assim, os mesmos defensores do indefensável, quando con-
frontados há meses, disseram, e de boca bem cheia, que “o Rand 
também desvalorizou e como a nossa principal parceira nas impor-
tações é a África do Sul, a inflação estará controlada”.
O que vimos foi o Banco de Moçambique a trazer medidas admi-
nistrativas para travar o dólar, num claro sinal de que não dispunha 
de capacidade em divisas para poder parar o fenómeno. A partir 
do momento em que o banco central não intervém no mercado 
cambial, os bancos comerciais avançam para outra fase: vendem 
a moeda entre eles, compram de exportadores ou fontes externas 
ao sistema. Aqui está a resposta do “porquê tanta disparidade nos 
câmbios dos bancos comerciais?!”
Na altura em que escrevo esta nota o Banco de Moçambique já ini-
ciou (não está a propor) um corte dos gastos em cartões de débito 
e de crédito, e mais medidas administrativas serão postas na mesa, 
como por exemplo, a obrigatoriedade de converter 50% das receitas 
das exportações.
Não tarda nada, serão duas medidas para fechar o ciclo adminis-
trativo de uma política monetária falhada: trocar compulsivamente 
as divisas em contas de nacionais e proibir contas e moedas es-
trangeiras, o que nos levará ao pináculo: o não funcionamento no 
estrangeiro dos cartões emitidos em Moçambique.
As medidas são para controlar o fluxo do metical no mercado in-
terno, e do dólar no exterior. Mas nada disto trará mais dólares 
para a economia. De modo que não é isso o que a nossa economia 
precisa. O que a nossa economia requer é uma injeção de dinheiro 
fresco, quer como resultado de exportações, Investimento Directo 
Estrangeiro ou venda de activos nefastos à economia: os barcos 
atracados no porto de Maputo ou o jato estacionado na base aérea, 
poderiam ser o começo. Não esquecendo que daqui a poucos me-
ses, devemos pagar a próxima tranche da EMATUM!
Tempos tenebrosos!

Um barco à deriva chamado Banco de Moçambique
Por Dino Foi
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Depois de uma época de 
2015 quase tranquila, co-
roada por três conquistas 
consideradas importan-

tes para a estabilidade da equipa, 

primeiro, pela conquista da oitava 

posição na tabela classificativa do 

Moçambola, que lhe conferiu, pela 

primeira vez, uma manutenção 

tranquila; segundo, a conquista do 

título de equipa fair-play da com-

petição; e, por fim, a conquista da 

primeira edição da Taça da Liga 

BNI, o Ferroviário de Nacala vive 

um suspense. O mesmo deve-se 

a duas incertezas: primeiro o uso 

ou não do campo da Belavista, em 

2016, e o segundo prende-se com a 

continuidade ou não do treinador 

Sérgio Faife Matsolo no comando 

da equipa.

As incertezas quanto ao uso do 

campo do Desportivo de Naca-

la surgem na  sequência do “mau 

ambiente” que se vive entre as duas 

colectividades que, neste ano, re-

presentaram aquela cidade.

Segundo Molido Sempre, porta-

-voz do Ferroviário de Nacala, 

o mau ambiente que se vive em 

Nacala entre as duas equipas não 

é gerado pelas direcções dos dois 

clubes, mas pelas suas massas as-

sociativas, que sempre procuram o 

seu protagonismo.

Molido Sempre conta que, na épo-

ca finda, a sua colectividade teve 

várias dificuldades para aceder ao 

campo do Desportivo, porque os 

adeptos desta equipa impediam-na 

de o fazer.

“Nesta época tivemos várias dificul-

dades para utilizarmos o campo do 

Desportivo de Nacala. Tínhamos 

acordo para fazer três treinos sema-

nais no campo do Desportivo, mas 

nas últimas jornadas, treinamos no 

nosso campo, porque a massa asso-

ciativa do Desportivo impediu-nos 

de utilizar o campo e a direcção 

deste clube não tem capacidade de 

travar a fúria dos seus adeptos”, de-

nunciou a fonte. 

“A relação entre as direcções dos 

dois clubes é sã. Mas, o problema 

está nas respectivas massas asso-

ciativas. A massa associativa do 

Desportivo é que torna a nossa vida 

difícil”, sublinha.

Devido a este aspecto, a direcção 

daquela colectividade submeteu 

uma proposta com dois pontos aos 

Caminhos de Ferro de Moçambi-

que (CFM), seu patrono: a reabili-

tação do seu campo e a intervenção 

deste junto do seu rival para o uso 

do seu campo na próxima tempo-

rada.

Com o Desportivo de Nacala fora 

do Moçambola e com a relação de-

ficitária entre as duas colectividades 

desenha-se um cenário sombrio 

para a equipa locomotiva.

O porta-voz do clube verde e bran-

co revelou que caso a equipa cana-

Devido ao mau clima com o seu rival:

Ferroviário de Nacala admite regressar a 
Nampula para acolher Moçambola
Por Abílio Maolela

rinha não autorize o uso do campo 

da Belavista, a equipa poderá re-

correr à única alternativa existente: 

“vamos regressar a Nampula para 

acolhermos os jogos do Moçam-

bola”.

Esta solução pode acarretar custos 

ao representante de Nacala, visto 

que será obrigado a percorrer 421,6 

km (ida e volta) e verá a sua massa 

associativa reduzida nos campos de 

futebol.

“Contamos com Sérgio Fai-
fe”
Além da indefinição do local que 

vai acolher os jogos no próximo 

ano, a direcção da equipa locomotiva 

vive uma incerteza quanto à conti-

nuidade ou não de Sérgio Faife no 

comando técnico da equipa.

Sérgio Faife chegou a Nacala ido 

da Liga Desportiva de Maputo, 

onde em 2014 ganhou o campeo-

nato nacional, embora tenha termi-

nado as últimas três jornadas como 

adjunto do seu adjunto.

Demitido na Liga, Faife abraçou 

o Ferroviário de Nacala e disputa-

das 26 jornadas do Moçambola, a 

equipa terminou a prova em oitavo 

lugar, com um total de 34 pontos e 

conquistou o título de equipa fair-

-play ao somar 28 pontos, frutos de 

28 cartões amarelos.

A passagem de Faife pela cidade 

portuária foi coroada pela conquis-

ta da Taça da Liga BNI, ao derrotar 

o colosso Costa do Sol, por 5-4, na 

marcação das grandes penalidades, 

após um nulo nos 120 minutos.

Estes resultados fazem com que 

Faife seja um dos desejados pelos 

“grandes”. Apesar de Amosse Chi-

cualacuala negar a informação, a 

verdade é que Sérgio Faife é dado 

como substituto de Nelson Santos 

no Costa do Sol, facto que deixa o 

Ferroviário de Nacala em “polvoro-

sa”.

O porta-voz daquela colectividade 

diz que a sua direcção acompanha 

atentamente as movimentações do 

mercado, mas acredita na palavra 

do técnico.

“O contrato de Sérgio Faife termi-

nou no dia 30 de Novembro e ma-

nifestamos o desejo de continuar 

com ele. Não renovámos, mas ele 

aceitou a nossa proposta de reno-

vação. Por isso, contamos com ele, 

porque confiamos na sua palavra”, 

disse.

Sendo cada vez mais provável o 

regresso de Sérgio Faife à capital 

moçambicana, o SAVANA quis saber 

que plano estavam em marcha para 

que a direcção não fosse apanhada 

de surpresa. 

“Caso nos deixe vamos accionar o 

nosso plano B, mas é prematuro 

avançar os nomes, porque ainda 

estamos à espera do contacto do 

mister Faife”, frisou.

“Aprendemos dos erros 
passados”
Apesar deste suspense, o Ferrovi-

ário de Nacala vive momentos de 

festa. E não é para menos. A equi-

pa conquistou a primeira edição da 

Taça da Liga, manteve-se no Mo-

çambola sem recorrer à habitual 

máquina calculadora e foi conside-

rada a equipa mais disciplinada da 

prova.
Molido Sempre confirma que o 
Clube “vive um ambiente de festa” 
e sente-se orgulhoso porque, “dife-
rentemente das épocas anteriores 
em que subíamos ao Moçambola 
e descíamos no ano seguinte, este 
ano conseguimos a manutenção 
com muita tranquilidade e também 
conquistamos a primeira Taça da 
Liga”. 
Numa conversa telefónica com a 
nossa reportagem, Molido Sempre 
revelou que o segredo do sucesso da 
equipa deveu-se a “um trabalho de 
base”, por parte da direcção. 
“Aprendemos muito dos erros que 
cometemos no passado e neste ano 
tentamos fazer o diferente. Prepa-
ramos a época com muita calma. 
Procuramos formar uma equipa 
capaz de atingir os nossos objec-
tivos e, para tal, fomos buscar um 
treinador que conhece a realidade 
do nosso futebol”, destacou a fonte, 
referindo-se ao Sérgio Faife. Para 
a próxima época, os objectivos es-
tão claros: melhorar a classificação 
e defender a Taça da Liga, porque 
“é muito cedo para pensarmos no 

título nacional”.

A 
vice-ministra da Ju-

ventude e Desportos, 

Ana Flávia  João Azi-

nheira, protagonizou,  

há dias, algumas gafes, na ce-

rimónia que marcou a tomada 

de posse de Ananias Couane, 

para o cargo de presidente da 

Liga Moçambicana de Futebol 

(LMF) em substituição de Al-

berto Simango Júnior, este que 

dirige, actualmente, a Federa-

ção Moçambicana de Futebol, 

FMF.

E sendo antigo desportista, 

convenhamos, uma antiga bas-

quetista com credenciais dadas, 

conquistadas com mérito pró-

prio, antiga capitã da selecção 

também por mérito próprio, 

antiga estrela que contagiou 

milhares de moçambicanos 

com as suas belas jogadas, sua 

entrega, sua perseverança, seu 

sentido de responsabilidade, seu 

querer, acima de tudo com for-

mação multifacetada, é de es-

tranhar que tenha cometido ga-

fes que deixaram todo o mundo 

As gafes de Ana Flávia Azinheira
Por Paulo Mubalo

boquiaberto, ou simplesmente 

incrédulo, numa atitude igual a de 

peixe fora de água.

É que pelas razões retromenciona-

das - o seu background- ficou-se 

com a impressão de que Ana Flá-

via Azinheira foi à cerimónia em 

alusão sem se ter preparado con-

venientemente, sob ponto de vista 

discursivo, até porque a capacidade 

de improvisar é apenas fácil para 

alguns, havendo casos de eruditos 

que em situações como essas me-

tem, para usar a hermenéutica po-

pular, muita água. 

Ora, se foi ao meeting sem ter feito 

um TPC, o resultado foi contrapro-

ducente, de tal forma que a vice- 

ministra da Juventude e Desportos 

não ficou bem na fotografia. Mas 

estou ciente que a culpa não é do 

assessor de imprensa, até porque 

existe um com conhecimentos aci-

ma da média, um verdadeiro guru, 

particularmente no jornalismo des-

portivo.

Usando da palavra na cerimónia, 

entre outras “barbaridades”, Ana 

Flávia Azinheira, felicitou Ana-

nias Couane, pela sua eleição como 

presidente da Federação Moçam-

bicana de Futebol, FMF! Ora, ou 

Ana Flávia Azinheira foi a um 

evento em que não sabia o que se 

iria tratar, ou por uma outra razão 

difícil de descortinar, mas modéstia 

à parte, acabou perdendo-se com-

pletamente.

Mas como Ana Flávia Azinheira 

estava, de facto, endiabrada, disse 

que era inconcebível que num cam-

peonato de 22 jornadas, alusão, sem 

dúvidas ao Moçambola, o melhor 

marcador tenha apontado apenas 

oito golos! Sinceramente, a vice- 

ministra devia, no mínimo, saber 

que o Moçambola foi corporizado 

por 14 equipas, até aceitamos que 

tivesse dificuldades em saber o 

nome de todas, mas considerar 22 

jornadas não faz lembrar o diabo.

Se nos permite sra. Ministra, gos-

taríamos de a informar que o Mo-

çambola foi protagonizado por 14 

equipas, sendo 13 jornadas na pri-

meira volta e mais 13 na segunda. 

Assim, se somarmos as jornadas da 

primeira volta e as da segunda to-

talizam 26 jornadas e não 22 como 

erradamente anunciou.  Mas  duma 

coisa estamos juntos: o melhor 

marcador tem poucos golos!
Mas a vice- ministra ainda diz 
ter empossado, o Conselho 
Fiscal(...),  Constitucional (?!), 
o que não é verdade, porque 
mesmo não sendo jurista é fácil 
saber no país só existe um úni-
co Conselho Constitucional. 
Provavelmente, a vice- ministra 
queria se referir ao Conselho 
Jurisdicional e não ao Consti-
tucional.
Por fim consultamos o dicioná-
rio é  ficamos a saber que  o que 
a vice- Ministra da Juventude 
e Desportos cometeu chama-se 
gafe. Gafe é quando a pessoa 
passa por situações constran-
gedoras por causa de algo que 
ela fez por “ ignorância”. Mas 
também existe um velho ditado 
que diz que quando não sabe-
mos o que falar, é importante 
lembrar que “em boca fechada 
não entra mosquito”, sendo que 
esta frase foi criada para que se 
evite gafes ou para que, caso a 
pessoa não saiba o que fazer, 
possa pedir ajuda.
São coisas do desporto!
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O Conselho Municipal de Maputo através do Pelouro de Mercados e Feiras  vem por este meio  in-
formar os munícipes e o público em geral que na sequência da conclusão das obras de construção 
do Novo Mercado de Peixe, já foi efectivada a distribuição de bancas e quiosques aos operadores 
do antigo Mercado de Peixe  “A Luta Continua”.

Presentemente, está em curso a transferência dos serviços que eram prestados no antigo Mercado 
para o novo, um processo que deverá terminar no próximo dia 12 de Dezembro corrente.

Nestes termos, o Conselho Municipal de Maputo, comunica:

1. O Mercado “A Luta Continua”, antigo Mercado de Peixe estará encerrado ao público a partir do 
dia 19 de Dezembro de 2015;

2. Mercado de Peixe de 
Maputo, localizado no Distrito Municipal KaMavota – Bairro da Costa do Sol, na Av. Marginal

Maputo, 09 de Dezembro de 2015
O Director

Narciso Benjamim Faduco

MUNICIPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

GABINETE DE COMUNICAÇÃO

COMUNICADO
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Por Luís Carlos Patraquim
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E fizemo-nos andarilhos afugentando as harpias

Nostálgicos do som mais antigo

Sobra da memória o gume dos dias

Chegar é estar longe

Contigo.

Louvados sejam o pasmo

Quando adormece a noite iluminada

E a mão que segura o universo

Onde frágil repousa a coisa Amada

Se nascemos

É para a distância inominada

Pudessem as ilhas fluir em todo o Mar

E o menino em nós

A alada música fosse

Ou só o eco de o louvar

*

Natureza Morta  

Marne 1916

   Para o Ídasse, sobre uma pintura de Franz Marc

Como um ventre que se eleva

É o outeiro que descansa sob o corpo 

O verde sedoso acolhe-o sustendo   do homem

o cansaço metafísico

 Ele sabe da vida e as moradas

Próximas    

Desdenhou as trincheiras    

E sonha com as garupas dos cavalos espantados    

Não há cicatriz para a Morte 

Nem o aço magnífico    o uivo das Ménades possuídas

Franz Marc convoca a terra   o cajado junto à perna dobrada

Descansam juntos

Do Ciclo das LouvaçõesO 
académico e escritor Luís Guevane 
considera que as editoras de livros 
precisam fazer mais publicidade das 
obras literárias e dos respectivos ac-

tores. “Encorajar as editoras para ter muita 
atenção com aqueles que querem iniciar na 
escrita. Tem sido a justificação que em Mo-
çambique não se lê. A leitura é muito fraca. 
É preciso fazer uma força. Provavelmente a 
questão da promoção desses novos escritores 
é que deve ser enaltecida. A questão da pu-
blicitação dos livros pelas editoras deve ser 
também mais forte. Isso porque uma vez fui 
a uma livraria e vi num conjunto de livro de 
escritores moçambicanos uma obra e desco-
bri depois que eu já conhecia a pessoa que es-
creveu um dos livros. Isso para dizer que falta 
muito a questão da publicidade dos livros e 
autores pelas editoras nacionais”, lamenta 
Luís Guevane.

Este pronunciamento foi feito por Luís Gue-

vane aquando do lançamento do seu mais 

recente livro. “Crimes e Vivências é o título 

do livro com 16 contos, onde encontro nessa 

conjuntura uma série de aspectos ligados ao 

crime. Faz parte das vivências dos persona-

gens que fazem parte do livro. O livro traz a 

questão da criminalidade na nossa sociedade 

de uma forma ficcional, à minha maneira, não 

necessariamente para incentivar ou desincen-

tivar o crime pelos vários actores que fazem 

parte da sociedade. Aqui é a parte ficcional 

do crime. A tal vivência. Não é o crime visto 

em filmes americanos”, explica Guevane.

Para o escritor, existe uma diferença entre o 

que aborda no livro e o que escreve nos jor-

nais como colunista. “Praticamente o opos-

to. É uma diferença terrível. Digamos assim. 

Aquilo que eu escrevo nas colunas do jornal 

não tem nada a ver com o que escrevi neste 

livro. Indirectamente, se quisermos encontrar 

alguma ligação podemos encontrar. Não há 

dúvida. As questões políticas, sociais do nos-

so dia-a-dia, esses crimes e vivências também 

encontramos esses aspectos”, frisa.

A forma de escrita dos contos faz com que os 

É preciso publicitar mais 
os livros pelas editoras

leitores tenham motivos para se cativar com 

os mesmos. “É preciso ler os contos para sa-

ber a repercussão que o livro vai ter. Penso 

que os contos merecem uma palavra de apre-

ço. Podemos apostar nestes contos. Penso que 

são contos que vão distrair muitos leitores 

apaixonados pela leitura. Como forma de ali-

viar o stress diário viajando comigo na minha 

imaginação”, apela.

A sua escrita é acompanhada desde os pri-

mórdios da Associação dos Escritores Mo-

çambicanos. “Essa veia da escrita surge como 

vem escrito no livro faço parte da Associação 

dos Escritores Moçambicanos há bastante 

tempo. Comecei a escrever nesse tempo de 

forma tímida. Entregava por aí para corrigir 

e assim fui evoluindo. Com aquelas paragens 

e interregnos depois vem a minhoca a inco-

modar e iniciamos a escrever e voltamos a 

parar. Mas a escrita surge desses momentos 

da constituição da própria associação”, fina-

liza. A.S

É preciso incentivar a cultura de leitura na nossa 
sociedade

O 
Centro Cultural Franco-Moçam-
bicano acolheu, no passado dia 05 
de Dezembro corrente, o concerto 
musical, protagonizado pelo artista 

Dino Miranda, alusivo à paz e contra a vio-

lência doméstica. O espectáculo contou com 

a participação dos artistas Jacko Maria e Jeff 

Maluleke.

Na ocasião, foi lançada a mais recente obra 

da jornalista Rosa Langa intitulada Violência 

doméstica em Moçambique-depoimentos das 

vítimas. Nesta obra, Rosa Langa, acompanha-

da pela escritora Leonor Domingos, recolheu 

diversos depoimentos de celebridades e anó-

nimos sobre a questão de violência doméstica. 

Numa altura em que os vários tipos de vio-

lência tomam contornos alarmantes nos lares 

moçambicanos, sendo que vezes sem conta os 

maridos espancam e matam as parceiras  por 

motivos mesquinhos, estes artistas decidiram 

solidarizar-se com todos aqueles que têm sido 

vítimas deste tipo de barbaridade.

Este espectáculo em solidariedade  à mulher 

acontece numa altura em que se registam vá-

rios tipos de violência nos lares moçambica-

nos e que, infelizmente, o silêncio continua 

Artistas contra violência doméstica
sendo a opção de muitas mulheres e homens 
sem deixar de lado as raparigas e adolescen-
tes. O compositor e intérprete Dino Miranda 
considera que “a não violência inicia em casa 
com cada um dos nossos membros da família. 
Temos a responsabilidade em contribuir posi-
tivamente nesta paz. Nós, os artistas, à nossa 
maneira, pintamos, dançamos, esculpimos, 
cantamos a paz, etc”, destaca.
O alinhamento musical incluiu canções que 
enaltecem o papel do patriotismo nacional e 
a importância da mulher no desempenho das 
suas tarefas. Esta mulher que é nossa amiga 
mãe, companheira, esposa, coordenadora da 
família e, inúmeras vezes, nossa confidente.
Os artistas Jacko Maria e Jeff Maluleke são 
unânimes ao afirmarem que esta importante 
amiga, companheira e esposa foi nesta noite 
especial, homenageada em forma de músicas 
igualmente especiais, por elas serem o catali-
sador para a harmonização das nossas famí-
lias. “Rogamos para que o sentido de patrio-
tismo fale mais alto, independentemente do 
que nos divide, olhando para a nação moçam-
bicana como nossa, onde todos os problemas 
devem ser todos expostos por cima da mesa 
para dar lugar a um diálogo amigável e sem 

reservas”, disse Jacko Maria. A.S

A 
Embaixada de Espanha em 
Moçambique oferecerá, por 
ocasião do encerramento da 
sua programação cultural 

2015, um concerto de Flamenco Jazz 
do artista Jorge Pardo, no próximo dia 
16 de Dezembro, no Teatro Avenida.  

Jorge Pardo, flautista e saxofonista, é 

considerado um dos músicos espanhóis 

com maior projecção internacional no 

âmbito do Jazz. O artista vem a Ma-

puto apresentar o seu projecto Huellas, 

exemplo da fusão entre o Jazz e o Fla-

menco, numa formação de trio, junto 

com guitarra flamenca e percussão. 

O seu grande sucesso tem sido conse-

guir uma linguagem entre o Jazz e Fla-

menco, formando parte da geração que 

transformou a história do Flamenco 

juntamente com os músicos como Paco 

de Lucía e Camarón. 

Concerto flamengo 
jazz no Avenida

Ao longo da sua trajectória tem tocado 

com músicos como: Chick Corea, Tete 

Montoliu, Marcus Miller, Pedro Itur-

ralde, Lou Bennet, Al Di Meola ou Pat 

Metheny.

Em 2013 recebeu o prémio do melhor 

músico de jazz europeu, único espanhol 

até à data com esta menção e, em Outu-

bro deste mesmo ano, recebeu o Prémio 

Nacional das Músicas Actuais em Es-

panha. A.S

Jorge Pardo
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Nestes tempos já não se fala de outra coisa. O assunto do dia é a subida 

galopante dos preços de tudo. Não há quem não tenha algo que sirva 

de exemplo para descrever este cenário em que vivemos actualmente. 

Recentemente, vinha a caminhar, passei por uma rua paralela a um mer-

cado, quando num momento ouvi umas crianças a comentarem que tudo subiu. 

Até as verduras subiram de preço.

 Uma das crianças questionou a uma delas quando ela teve conhecimento de 

que até as verduras haviam subido? Foi quando a menina, por sinal, respondeu 

ao outro petiz que a acompanhava o seguinte: foi naquele dia que mama man-

dou para comprar Kakana. Quando cheguei ao mercado onde vendiam Kakana, 

antes de entregar o dinheiro, a senhora que vendia disse: a Kakana já não custa 

um metical, agora são cinco meticais. Não é só os produtos que vêm da África 

do Sul que subiram. Voltei para casa porque não tinha o dinheiro que chegava.

Esta situação é motivo para o cidadão pacato fazer cara feia. Não está fácil para 

ninguém este momento que vivemos. Até os endinheirados desta vez são alvo 

de controlo, gastar altas somas de dinheiro no estrangeiro vai ser controlado 

pelo Banco Central. A maioria dos moçambicanos não gasta avultadas somas 

de dinheiro para passar as festas de natal e final de ano. Não é por acaso que 

vemos o jornalista e o câmera-man da RTP, Fernando Victorino e Paulo Ndjive 

respectivamente, a fazerem caras feias perante a alta de preços que o país vive. O 

PCA da EDM, Mateus Mangala, parece dizer que estamos todos mal, pior com 

este cenário de cortes de energia. 

Neste cenário todo, caracterizado por preocupação de vária índole, admiramos 

que tenha um motivo para sorrir. Sabemos que a capital do país já vem arras-

tando durante um tempo o problema de cortes constantes de energia, carência 

de água, insegurança e sequestros. É muita coisa de uma vez só. Para quem volta 

para Maputo só para passar o período de férias, esses problemas podem passar 

desapercebidos ou tenham um sentido de humor forte. Talvez não seja o caso da 

cantora lírica, Stella Mendonça, que esboça um sorriso quando vê o Reitor da 

Universidade Nachingueia, Luís Covane. Provavelmente não o via há bastante 

tempo.

Neste momento de crise que o país está a viver é preciso encontrar soluções para 

sair destes problemas. Quem não sabe que a Cuba sofreu 50 anos de bloqueio 

económico por parte dos EUA. Moçambique atravessa por momentos de crise 

nem passam tantos anos, mas sentimos o sufoco. É preciso saber como os outros 

fizeram para enfrentar a situação. Nesse sentido, parece que o Presidente da 

CTA, Rogério Manuel, enumera algumas áreas ao Embaixador de Cuba em 

Moçambique, Raúl Garcia, que o país precisaria para minimizar a situação.

Mesmo em momento de crise há espaço para festejar alguma coisa. É nesses am-

bientes em que encontramos algumas individualidades com outros trajes. Exis-

tem algumas individualidades que, mesmo nos ambientes informais, mantêm 

a postura em termos de vestimentas. É o caso da deputada e chefe da bancada 

da Frelimo na Assembleia da República, Margarida Talapa, sempre com o traje 

de capulana. Também aproveitamos ver o Comandante Geral da PRM, Jorge 

Khalau, num traje informal. Este ambiente de festa foi quando os membros da 

Associação dos Amigos de Moma festejavam 50 anos do distrito. Nessa última 

imagem, vemos Eduardo Nihia, Frazão Chalé e outros membros da agremiação 

a cortarem o bolo. Nisso, Jorge Khalau tenta abrir a garrafa de champanhe. Mes-

mo em ambiente informal o aprumo de Jorge khalau faz render a todos.

O que festejar?
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto Naíta Ussene

Mariana Muianga, 

mãe do antigo 

Presidente da Re-

pública, Joaquim 

Chissano, completou na última 

quarta-feira, dia 9 de Dezem-

de bolo teve lugar na sua resi-

dência em Malehice, distrito de 

-

ção do centenário da Vovó Ma-

riana, com é carinhosamente 

conhecida, terá lugar este sába-

do, começando com uma missa 

Rosa de Viterbo, em Malehice. 

-

ra Guerra Mundial, ela é uma 

das raras bibliotecas vivas dos 

aqui nesta foto em 2005, durante a 

cerimónia oficial de regresso a casa 

de Joaquim Chissano, depois do 

seu mandato como Presidente da 

República. À direita está José Luís 

Chissano, o filho mais velho da 

centenária, que este ano completou 

80 anos de vida. 

Vovó Mariana continua a ser 

uma excelente conversadora, e 

ninguém se arrepende de uns 

minutos de conversa com ela. 

Parabéns!

Carlos Jeque baleado em Maputo 

O Presidente do Conselho 

da empresa Linhas Áreas 

Jeque, foi, na manhã desta terça-

-feira, vítima de baleamento, nas 

no bairro Zimpeto, arredores  da 

Cidade de Maputo.

Carlos Jeque teria sido interpelado 

por indivíduos ainda a monte que 

bloquearam a sua viatura em plena 

via pública e forçaram-no a retirar-

-se dela para, de seguida, arrasta-

rem-no para uma zona de fraca 

circulação de pessoas onde viria a 

ser baleado na perna direitas.

-

pital privado de luxo na capital do 

país onde foi submetido a trata-

mentos médicos. Jeque encontra-

-se ainda sob cuidados hospitalares, 

mas fora de perigo.

móbil do baleamento e as autori-

dades policiais apenas confirmam a 

ocorrência e recusam prestar mais 

informações, alegando protecção 

do rumo da investigação policial.  

-

ção relevante para partilhar com o 

público, ainda estamos à busca de 

mais dados sobre o caso”, disse esta 

do Comando-geral da PRM.

Jeque foi candidato à Presidência 

da República nas primeiras mul-

tipartidárias, para a presidência do 

município de Maputo em 2003 e 

candidato à Presidência da Federa-

ção Moçambicana de Futebol.

( Jeque de Sousa)

Mãe de Chissano completa 100 anos de vida

ansiedades acumuladas ao longo de semanas sobre o po-

se fizer a contabilidade das negas protocolares na esfera do 

poder, pode compreender-se o impacto que nas mesmas 

cabeças fez uma iniciativa que não tinha o carimbo do ba-

muito longe da mentalidade do partido único.

críticas do partidão. De fora ficaram muitos dos académicos 

envolvidos em centros de pesquisa conotados como críticos 

Portugal, os organizadores não conseguiram enxergar para 

além das forças colocadas a direito no espectro político do 

-

alização do evento.

arrepio que perpassou pela sala quando um dos galardoados 

do fórum foi Rosário Fernandes, o incansável cobrador de 

impostos que ninguém sabe porque foi afastado da institui-

ção que dirigia.

num corredor ferroviário que ainda vai dar que falar, há 

uma mudança de cadeiras amena na empresa xitimela. Mas 

ainda não foi a vassourada de que se estava à espera.

-

nicados e contra-comunicados. Depois de se espremerem  

bem todas as estórias, ficámos a saber que, no próximo ano, 

não podemos exceder os mil dólares mensais em compras 

no exterior, com base nos nossos cartões. Com ou sem co-

o dólar, depois do susto a 67 meticais, agora anda entre os 

51-53 meticais.

-

cos, apesar da falta de liquidez em moeda externa, lá vão 

pondo as suas melhores aparências para mostrar que estão 

com o supervisor no propósito de fazer as verdes virem aos 

45. 

-

táveis, ainda não anunciaram qualquer medida de conten-

governantes.

flexibilidade para com a oposição. Resultado, novo chumbo 

-

peram-se as tais reacções do “pai da democracia” anunciadas 

“para depois das festas”. Pelos vistos vai mesmo trovoar a 

partir de Janeiro…

Em voz baixa
-

ce que aceitaram a proposta do magnífico da Politéctica e 

recolheram aos canis. Mas há os que fazem horas extraor-

dinárias. Como foi durante o Fórum Mozefo.  Vida ingrata 

mesmo esta de mastim do regime…
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A 
cidade de Maputo aco-

lheu, na última sexta-

-feira, a Gala de ho-

menagem aos agentes 

económicos que mais se destacam 

no sector de viagem e turismo em 

2015. Este evento contou com a 

participação do Ministro da Cul-

tura e Turismo moçambicano, 

Silva Dunduro, do presidente da 

AVITUM, Noor Momade, entre 

outras personalidades ligadas ao 

empresariado nacional e opera-

dores turísticos. 

Falando naquela ocasião, Silva 

Dunduro, referiu que a cerimo-

nia servirá de estímulo para o 

fortalecimento do empresariado 

nacional ligado ao segmento do 

Turismo.

“O sector do Turismo posiciona-

-se na lista dos sectores prioritá-

rios da economia nacional, cons-

tituindo uma aposta do executivo 

moçambicano, razão pela qual 

nos últimos anos tem estado a re-

gistar um crescimento assinalável, 

proporcionando uma maior ofer-

ta aos turistas, criando postos de 

emprego e dando um contributo 

significativo no Produto Interno 

Bruto’’, disse.

Acrescentou ainda que até 31 de 

Dezembro de 2014 registou-se a 

entrada no País de cerca de um 

milhão e setecentos e cinquenta 

mil turistas provenientes de di-

versas partes do mundo, contan-

do com o exercício de um total de 

222 agências de viagens e opera-

dores turísticos no país”, destacou 

Dunduro, projectando que até 

2025 o país será destino mais di-

nâmico e exótico de África.

Por sua vez, o presidente da As-

sociação das Agências de Viagens 

e Operadores Turísticos (AVI-

TUM) Noor Momade, afirmou 

no seu discurso que este é o mo-

mento  de fazer uma breve retros-

pectiva do ano económico que 

termina e para perspectivar o ano 

seguinte no que ao sector do tu-

rismo diz respeito.

Noor Momade elucidou que o 

sector de turismo é o que mais se 

ressentiu com a crise político-mi-

litar e económica no país, o que 

Turismo como prioridade da economia nacional

retraiu o investimento na área do 

Turismo que constitui o cartão de 

visita para o mesmo. 

“Cumpre-nos referir que, como 

aliás é do conhecimento de V. Ex-

cias. o ano de 2015 que termina 

no mês corrente colocou o povo 

moçambicano em geral à prova, 

face aos desafios que teve de en-

frentar nos domínios político, so-

cial e económico-financeiro.”

“Para a criação de ambiente favo-

rável para o Turismo em Moçam-

bique é pertinente a revisão do re-

gulamento do licenciamento das 

agências de viagens e operadores 

turísticos, instrumento relevante 

para o sector do turismo, que es-

peramos seja coroado com a sua 

aprovação no princípio do ano 

novo que se vizinha, que respon-

deram as preocupações do sector 

privado”, apelou Momade. (E.C)

A 
câmara de negócios de 

Moçambique comple-

tou recentemente 35 

anos da sua criação 

sob o lema: Promovendo o De-

senvolvimento de Negócios. A 

cerimónia teve lugar na sexta-

-feira última, em Maputo, e 

contou com a presença do Pri-

meiro-Ministro (PM) Carlos 

Agostinho do Rosário.

Na ocasião, o PM defendeu 

que a maior preocupação do 

governo é de alcançar o de-

senvolvimento sustentável em 

Moçambique, como forma 

de promover a estabilidade e 

a robustez económica e que a 

aposta do Governo incide na 

promoção e fortalecimento das 

Pequenas e Médias Empresas 

35 anos promovendo negócios
(PME’s), especialmente para as que 

actuam nos sectores de agricultura e 

Turismo.

“A melhoria da vida da população, 

definida pelo governo como objecti-

vo central do seu programa, consti-

tui o ponto de partida para o alcance 

do desenvolvimento sustentável de 

Moçambique. A nossa aposta incide 

sobre a promoção e fortalecimento 

das PME’s por ser um grande po-

tencial para a geração de emprego, 

renda e industrialização do país”.

O PM pediu aos empresários para 

que continuem a aumentar seus 

investimentos “apostando no pro-

cessamento e, consequentemente, 

no aumento das oportunidades de 

emprego”.

Por seu turno, o Presidente do Con-

selho de Administração (PCA) da 

Câmara de Comércio, Julião 

Dimande, assegurou que vai 

continuar a promover expor-

tação dos produtos nacionais 

de forma a gerar divisas para o 

país. “Vamos continuar a incen-

tivar a exportação. Gostaríamos 

também de reiterar o nosso 

comprometimento para com a 

promoção de desenvolvimento 

e da melhoria do ambiente de 

negócios no país”.

A Câmara de Comércio de Mo-

çambique foi criada em 1980 

e, recentemente, foi eleito um 

novo corpo directivo, sendo 

Julião  Dimande (Presidente) 

e Arlindo Duarte (Vice-Pre-

sidente). Luísa Diogo é Presi-

dente da Mesa da Assembleia 

Geral. (E.C)

Noor Momade, do presidente da AVITUM
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A Eni East Africa S.p.A. convida as empresas interessadas a 
submeterem as suas manifestações de interesse para o forne-
cimento de um navio de abastecimento a plataforma de apoio 
a campanha de desenvolvimento da Área 4, Moçambique.

O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de um navio 

em Moçambique.

As empresas interessadas neste convite poderão submeter a 
sua Manifestação de Interesse através do fornecimento da se-
guinte documentação:
1. Estrutura da Empresa e do Grupo contendo a lista dos 

-
tejam quotados na bolsa de valores);

2. Scan da cópia autenticada do Registo Comercial, nome da 
Entidade Legal e pessoa de contacto para receber a infor-

-

do SOLAS 74/78 Capt.IX, Reg.4 para o tipo de embarca-
ções a serem geridas;

-

9001:2008);
-
-
-

ou documentos que comprovem que a empresa esta em 

-
ção do serviço;

-
vel no seguinte URL:

-
-

glês)

-
tuguês/Italiano)

IMPORTANTE

produto/serviço:
SS05AC07: SERVICE VIA PLATFORM SUPPLY VESSELS 
(PSV)
OR
SSA5AC07: SERVICES VIA PLATFORM SUPPLY VESSEL 
(PSV)

No website de candidatura, na secção “Actividades Objecto 
-

ção “Recomendação ou convite recebido pela eni” e o campo 
-

ma: “Platform Supply Vessel”.
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-

solicitada  e, caso o resultado da avaliação seja satisfatório, 

considerar a empresa em futuros processos de concurso rela-
cionados com as actividades em questão. 

prestação dos serviços acima solicitados serão considerados 
para potencias concursos no âmbito do serviço acima descri-
to. 
A solicitação de informação e documentação tem como ob-

oportunidade às empresas seleccionadas de fornecer deta-

-

total capacidade para agir como uma entidade legal singular 

organigramas da empresa, organigramas de recursos e qual-

para fundamentar as suas respostas individuais e fornecer à 
-

concurso e portanto, não representa nem constitui nenhuma 
promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo da 
parte da Eni East Africa em celebrar contratos ou acordos com 
qualquer empresa que participe do presente pré-inquérito. 
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-

Eni East Africa. 
-

serão divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não 

-
vés do nosso website termina no dia 24 de Dezembro de 2015.

preparação da Manifestação de Interesse serão da total res-
ponsabilidade das empresas, as quais não terão direito a qual-
quer reembolso por parte da Eni East Africa a este respeito. 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PARA O FORNECIMENTO DE UM NAVIO DE ABASTECIMENTO A PLATAFORMA PARA AS ACTIVI-

DADES OFFSHORE EM MOÇAMBIQUE

PUBLICIDADE
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Eni East Africa S.p.A. invites interested companies to 

Vessel or supporting development campaign in Area 4 

Companies interested in this invitation may submit their 
-

red documentation:

1. Company and Group Structure with the list of major 

-

and commercial information;

74/78 Chapt.IX, Reg.4 for the type of vessels to be ma-
naged;

5. List of countries in which the company has operated in 
Africa;

9001:2008);

or documents proving the company compliance with 

available on the following URL:
 

-
cation/Mozambique-Application -
glish)

Autocandidatura-Mozambico -
guese/Italian)

IMPORTANT:

codes: 
SS05AC07: SERVICES VIA PLATFORM SUPPLY VES-
SEL (PSV)
OR
SS05AC07: SERVICES VIA PLATFORM SUPPLY VES-
SEL (PSV)

Within the website application, under the section “Object 
of the Application”, the area “Origin of invitation” shall 
be completed as follows : “Platform Supply Vessel”
Subject to the submission of the application and to the 
compliance of all the above documentation, Companies 

Eni East Africa will evaluate the above requested docu-
-

luation, will include the applicant in its Vendor List for 
consideration in future tender processes regarding the 
subject activities.

above required services will be considered for potential 
tenders for the scope of service described above.

-
portunity to the selected companies to provide details of 

and overall capability to perform the service.

-
ted companies have the resources, management and all 

-
dards and programme.

All responses are to be supported by such narrative, or-
ganisation charts, resource charts and other information 
which the company considers necessary to substantiate 
the individual responses and provide Eni East Africa with 

and therefore it does not represent or constitute any pro-

of Eni East Africa, to enter into any agreement or arrange-
ment with you or with any company participating in this 
pre-enquiry.
Consequently all data and information provided by you 
shall not be construed as a commitment on the part of Eni 
East Africa to enter into any agreement or arrangement 
with you, nor shall they entitle your company to claim 
any indemnity from Eni East Africa.
All data and information provided pursuant to this en-

through our website is set at 24 December 2015
Any cost incurred by interested companies in preparing 

-
nies who shall have no recourse to Eni East Africa in this 
respect.

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PLATFORM SUPPLY VESSEL (PSV) FOR OFFSHORE ACTIVITIES IN MOZAMBIQUE
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A Eni East Africa convida as empresas interessadas em 
submeter as suas Manifestações de Interesse para Serviços 

-

-
-
-

-

O âmbito do trabalho inclui todos serviços num regime 

As empresas interessadas neste convite deverão submeter 
a sua manifestação de Interesse para participar no proces-
so de concurso para “desembaraço Aduaneiro” através do 

submissão da seguinte documentação: 

1. Estrutura da Empresa e do Grupo, contendo a lista dos 
-

vel a empresas cotadas na bolsa de valores);

-
gisto Comercial, nome da Entidade Legal e pessoa de 
contacto para receber informação comercial e sobre a 

anos em África, em serviços de desalfandegamento na 

-
cumentação equivalente que comprove que a empresa 

-
tion/Mozambique-Application
Inglês)

Autocandidatura-Mozambico  
Português/Italiano)
IMPORTANTE:

-
digo de produto/serviços:

SS07AF02 - CUSTOMS AGENCIES, OPERATORS rea-
chable through the following path: 
s
SERVICES – TRANSPORT AND SHIPMENT – AN-
CILLARY TRANSPORT AND SHIPMENT SERVICES

Candidatura”  o campo “Origem do convite” deve ser pre-
enchido da seguinte forma: “Customs Clearence”.

-

recente na prestação dos serviços acima solicitados serão 
considerados para potencias concursos no âmbito do ser-
viço acima descrito. 

Sujeito à submissão da Manifestação de Interesse e ao 
cumprimento com toda a documentação acima indica-
da, as empresas interessadas poderão receber da Eni East 

A solicitação de informação e documentação tem como 

uma oportunidade às empresas seleccionadas de fornecer 
-

para concurso e portanto, não representa nem constitui 
nenhuma promessa, obrigação ou compromisso de qual-
quer tipo da parte da Eni East Africa em celebrar contratos 
ou acordos com qualquer empresa que participe do pre-
sente pré-inquérito. 

Consequentemente, todos os dados e informações forneci-
dos pela empresa não deverão ser considerados como um 
compromisso por parte da Eni East Africa em celebrar um 

-

parte da Eni East Africa. 

e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou em-

através do nosso website termina no dia 23 de Dezembro 
de 2015.

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 a este 
respeito. 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AS ACTIVIDADES 

DA ENI EAST AFRICA S.p.A. NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Eni East Africa S.p.A. invites interested companies to sub-

mit expressions of interest for Custom Clearance and Ship-

ping Services to be carried out for eni east africa’s activities 

in the Republic of Mozambique. 

Scope of the work is performing full Customs clearance 

services, on a “non-exclusive” basis, for all Permanent and 

Temporary Importation/exportation shipments arriving 

and departing from/to Mozambique by marine/air/road/

rail transportation.

The scope includes  full Shipping services, on a “non-exclu-

sive” basis. 

Companies interested to this invitation may submit their 

Expression of Interest to participate in a tender process for 

“Custom Clearance” by registering on our website indicated 

below and submitting the following required documenta-

tion:

1. Company and group structure with the list of major sha-

reholders and ultimate beneficiaries (if not listed in the 

stock exchange);

2. Scanned certified copy of the trade register in Mozam-

bique, legal entity name and contact person for receiving 

qualification and commercial information;

3. Evidence of consolidated experience of at least 2 years in 

Africa, for Customs and Shipping services in Oil & Gas 

business;

4. Quality Management System Manual or Certificate in 

compliance with international Quality Standards (ISO 

9001:2008);

5. Financial balance sheets (last year)/Annual Report pro-

ving minimum financial capacity for the realization of 

the scope of work.

The registration website (Mozambique Application) is avai-

lable to the following URL:

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualifi-
cation/Mozambique-Application  (for application in En-

glish)

https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Qualifica/
Autocandidatura-Mozambico  (for application in Portu-

guese/Italian)

IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity 

code:

SS07AF02 - CUSTOMS AGENCIES, OPERATORS 
reachable through the following path: SERVICES – 
TRANSPORT AND SHIPMENT – ANCILLARY 
TRANSPORT AND SHIPMENT SERVICES

Within the website application, under the section “Type of 

Application” select: Recommendation or invitation received 

by eni and in the area “Origin of the invitation” specify as 

follows : “Custom Clearance”.

Only companies or consortium or JV which have been sub-

mitted all requested documentation and which are positively 

evaluated (compliant with all minimum requirements listed 

in the bullet point from 1 to 5 above), will be considered for 

potential tenders for the scope of service described above.

Subject to the positive evaluation of the submitted docu-

mentation, applicants may receive from Eni East Africa the 

Qualification Package.

The purpose of the information and documents request is 

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

to the selected companies to provide details of their legal 

structure, management, experience, resources and overall 

capability to perform the service.

This request for expression of interest shall not be conside-

red an invitation to bid and therefore it does not represent 

or constitute any promise, obligation or commitment of any 

kind on the part of Eni East Africa, to enter into any agre-

ement or arrangement with you or with any company parti-

cipating in this pre-enquiry.

Consequently all data and information provided by you 

shall not be construed as a commitment on the part of Eni 

East Africa to enter into any agreement or arrangement 

with you, nor shall they entitle your company to claim any 

indemnity from Eni East Africa.

All data and information provided pursuant to this enquiry 

will be treated as strictly confidential and will not be disclo-

sed or communicated to non-authorized persons or compa-

nies except Eni East Africa. 

The deadline for receipt of Expression of Interest by the 

email address indicated above is set at 23rd December 2015.
Any cost incurred by interested companies in preparing the 

Expression of Interest shall be fully born by companies who 

shall have no recourse to Eni East Africa in this respect.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
CUSTOM CLEARANCE SERVICES FOR ENI EAST AFRICA S.p.A. ACTIVITIES IN THE REPUBLIC 

OF MOZAMBIQUE
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Uma missão empresarial 
da Finlândia encontra-
-se em Moçambique para 

de negócios e de investimento, com 
particular enfoque para as áreas da 
agricultura, infra-estruturas e re-
cursos minerais.

Membros da missão participaram 

na última quarta-feira, 9 de De-

zembro, num seminário organiza-

do pela Embaixada da Finlândia, 

em parceria com a Confederação 

das Associações Económicas de 

Moçambique (CTA), durante o 

qual se inteiraram das oportuni-

dades de negócio e das facilidades 

concedidas aos investidores em 

Moçambique. 

O Ministro da Indústria e Co-

mércio, Max Tonela, que dirigiu 

o encontro, considerou que a vin-

da desta delegação a Moçambi-

que é uma prova do interesse da 

Finlândia, em tirar proveito das 

oportunidades e facilidades de 

investimento que Moçambique 

oferece, com destaque nas áreas 

de turismo, agricultura, agro-in-

dústria, manufactura, transportes 

e serviços.

Num outro desenvolvimento, Max 

Tonela referiu que Moçambique 

afigura-se como um bom País 

para investir, mercê da sua “posi-

ção geográfica e infra-estruturas 

ferro-portuárias e rodoviárias, que 

abrem caminho para o mercado 

regional de consumo mais alarga-

do, para além da exportação para 

mercados preferenciais do mun-

do”. 

Missão finlandesa de 
visita a Moçambique

Em relação à Finlândia, o Mi-

nistro da Indústria e Comércio 

disse que Moçambique pode 

beneficiar do seu “know-how” e 

dos seus recursos financeiros e 

tecnológicos para alavancar a sua 

economia. 

Por seu turno, a Confederação das 

Associações Económicas de Mo-

çambique (CTA), representada 

pelo Director Executivo, Luís Si-

toe, afirmou que o seminário “foi 

uma oportunidade ímpar para os 

empresários finlandeses interagi-

rem com os moçambicanos e, por 

via disso, estabelecerem parcerias 

económicas e trocar experiências 

nos diferentes ramos”.

Já a Embaixadora da Finlândia 

em Moçambique, Seija Toro, mos-

trou-se preocupada com o baixo 

volume das trocas comerciais en-

tre os dois países, estimadas em 20 

milhões de Euros por ano.   

“Apesar de as relações bilaterais 

entre a Finlândia e Moçambique 

terem sido estabelecidas há 40 

anos, as trocas comerciais ainda 

são insignificantes”, concluiu a di-

plomata.

Entretanto, na terça-feira, a Mesa 

Redonda Holandesa sobre Petró-

leo e Gás, em coordenação com a 

Embaixada do Reino dos Países 

Baixos em Moçambique organi-

zou um curso especializado sobre 

a cadeia de valor do petróleo e gás.

Pretendia-se com o curso oferecer 

uma plataforma de interacção en-

tre as 10 maiores empresas holan-

desas ligadas ao sector de petróleo 

e gás e as partes interessadas mo-

çambicanas.

Maputo foi nos meses  de Outubro 

e Novembro palco de uma série de 

concertos e Masterclasses de Jazz e 

música clássica com as conceitua-

das artistas moçambicanas Stella 

Mendonça e Sónia Mocumbi.

Foram três espetáculos únicos que 

fizeram o público presente viajar 

pelo mundo da ópera e jazz,  numa 

oportunidade única e especial pelo 

“calibre” dos artistas presentes.  

Nestes palcos, desfilou, para além 

das moçambicanas, um leque de 

profissionais e amigos de carreira 

de Stella Mendonça, como Sandy 

Patton, Dave Montreuil, JohanVa-

nhoutte, Edward Wolf, Geoffrey 

Gallagher, Daniel Vilanculo. 

Sandy Patton é uma vocalista do 

jazz de renome que já trabalhou 

com grandes músicos do Jazz como 

Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, 

Paquito D’Rivera e muitos outros. 

JohanVanhoutte é um músico mul-

titalentoso que se especializou em 

contrabaixo no Conservatório Real 

de Bruxelas, actualmente com a 

sua própria escola de música em 

Bruxelas e é fundador do Centro 

Stella Mendonça promove música clássica

de Desenvolvimento da Música 

no Malawi. Dave Montreuil é um 

trombonista, que trabalha com as 

melhores grandes bandas na Eu-

ropa, como a Orquestra de Jazz 

suíça, bem como o Tributo Banda 

Sinatra.

Músicos como trompetista Edward 

Wolf, pianista Geoffrey Gallagher, 

o percussionista Daniel Vilanculo, 

mais conhecido em Maputo, já se 

apresentaram no país e, mais uma 

vez, se juntaram a esta manifesta-

ção cultural. 

Em conversa com a talentosa Stella 

Mendoça, que desde 1990 tem 

trazido para o país vários projec-

tos culturais aliados à divulgação e 

adesão da música clássica, a mesma 

afirmou que esta experiência, que 

decorreu essencialmente na provín-

cia de Maputo, incluindo a cidade 

de Matola e Marracuene, teve mais 

uma vez como objectivo primordial 

a divulgação e partilha da música. 

“Desta vez com um repertório bem 

mais abrangente, do clássico ao 

jazz”.

Mendonça, que nos últimos anos 

decidiu dar um maior enfoque à 

sua carreira em Moçambique, que 

outrora esteve dividida com a sua 

carreira na Suíça, com as suas ac-

tuações e aulas de música, acredita 

que, apesar do estilo musical por ela 

proposto não ser ainda um “alimen-

to favorito” dos moçambicanos, “é 

preciso expor as pessoas a essas no-

vas experiências e géneros musicais, 

o que vai cultivar a adesão e o sa-

ber”. Esta foi para Mendonça uma 

experiência positiva, que procura 

“exaltar aquilo que é de positivo no 

país”.  

Neste momento, a artista preten-

de passar mais tempo em Maputo 

e avançar com o projecto de uma 

escola de música clássica, com es-

trutura e fundamentos sólidos. Os 

seus compromissos  internacio-

nais só terão lugar em 2016, com 

o privilégio de preparar um novo 

programa para fins de 2016, o que 

vai coincidir com torneios fora de 

Moçambique.

Entre alegrias e desafios, Mendon-

ça referiu ao Savana Eventos que 

gostaria de poder contar ainda mais 

com “Moçambique, moçambica-

nos, jovens, pais, para que façamos 

desta iniciativa nossa e darmo-nos 

a mão uns aos outros para que pos-

samos continuar esta viagem e de-

safios da educação musical.”

Esta não nega o apoio claro que o 

Ministério da Educação e Desen-

volvimento Humano, a UP conti-

nuam a dar, “porém precisamos de 

muito mais ajuda para que esta ini-

ciativa possa daqui a 50 anos con-

tribuir no desenvolvimento cultural 

nacional e formar compatriotas e 

talentos com nível competitivo in-

ternacionalmente”. (E.Bernardo)
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Leia esta publicação em 

Escorpião

O 
Governo dos Estados 

Unidos da América 

reivindica ter investi-

do  cinco biliões e oi-

tocentos milhões  dólares em 

vários programas de apoio ao 

Governo moçambicano.

Os americanos regozijam-se 

em ser o maior doador bilate-

ral de Moçambique e de ser a 

principal fonte de assistência 

bilateral com Moçambique, 

através de diversos programas 

nas áreas de  saúde, educação, 

agricultura, biodiversidade e 

crescimento económico.

Nestes 40 anos de relações di-

plomáticas com Moçambique, 

para além de terem providen-

ciado mais de 5.8 biliões de 

dólares, os americanos pro-

metem  disponibilizar cerca 

500 milhões de dólares ainda 

este ano, para apoio a diversos 

sectores.

Desde o início das relações 

EUA reivindicam investimento 
de mais cinco biliões em apoio
à Moçambique

bilaterais a esta parte, nas relações 

humanitárias destaca-se a respos-

ta à fome e às cheias. O momento 

mais notável é da resposta às cheias 

de 2000, quando os EUA entre-

garam 700 toneladas de comida, 

roupas e abastecimentos médicos 

e providenciaram mais de 160 mi-

lhões de dólares para a reconstrução 

de estradas e pontes danificadas e o 

corredor ferroviário do Limpopo.

Outro destaque está na assistência 

na reconstrução do país que atingiu 

mais de 500 milhões entre 1992 e 

1995, incluindo um papel signifi-

cativo nas recém-concluídas opera-

ções de desminagem e na recons-

trução da Ponte Dona Ana que liga 

o norte e o sul do país.

Na assistência ao desenvolvimento, 

reivindicam a construção de 252 

quilómetros de estradas, a repara-

ção de barragens, a recuperação de  

sistemas de abastecimentos de água 

e a abertura de  614 poços. Tudo 

isto na base da ajuda ao desenvolvi-

mento e não empréstimos.

A parceria também se refle-

tiu na protecção do patrimó-

nio natural de Moçambique, 

especialmente na Reserva 

do Niassa e no Parque Na-

cional da Gorongosa, que é 

tido como um ponto fulcral 

de pesquisa científica e de 

turismo e também o segundo 

maior empregador em Sofala.

Ainda nesta senda, fala-se de 

mais de mil voluntários do 

Corpo da Paz que viveram 

nas zonas mais remotas do 

país, trabalhando como pro-

fessores do ensino secundário 

e educadores de saúde nas co-

munidades.

O Governo dos EUA diz ter 

financiado viagens de mais de 

mil moçambicanos para os 

EUA para estreitar laços de 

amizade.

Na área de HIV está sendo 

financiado um valor de 330 

milhões de dólares anuais. 
(Eduardo Conzo)

O 
Banco Comercial e de In-
vestimentos (BCI) apre-
sentou ao público, na se-
mana passada, uma nova 

solução de pagamento denomina-

do “Cartão Tako Pago.”

Falando na ocasião de seu lança-

mento, o Presidente da Comissão 

Executiva do BCI, Paulo Sousa, 

afirmou: “hoje anunciamos o lança-

mento do primeiro cartão pré-pago 

universal VISA com chip EMV, 

do BCI: o cartão Tako pago. Este 

serviço permitirá operações de le-

vantamento, carregamento e como-

didade no pagamento de diversos 

serviços. O Tako pago oferece aos 

BCI lança cartão Tako pago
seus utilizadores a possibilidade de 

efectuar compras on-line, com uma 

segurança acrescida e estende-se a 

viagens internacionais, e no caso de 

utilizadores não bancarizados este 

pode ser um instrumento de inclu-

são financeira”.

O Tako pago é um meio de paga-

mento disponível para Empresas e 

Particulares com ou sem conta ban-

cária. Válido por dois anos, o cartão 

é de utilização imediata, estando 

disponível para entrega em toda a 

rede de Agências BCI. O mesmo 

pode ser carregado gratuitamente e 

de forma autónoma na Rede Única 

Nacional, ou via BCI Directo, por 

telemóvel ou equipamento ligado à 

Internet. (E.C)

Está patente na Mediateca do 

BCI, no espaço cultural Joa-

quim Chissano, desde a últi-

ma quarta-feira, a exposição 

“Expo UP 30 Anos”. Com recurso 

à fotografia, a mostra passa em re-

vista a história da Universidade Pe-

dagógica (UP). A par disso, podem 

ser contempladas obras realizadas 

pelos estudantes nas áreas de pintu-

ra, desenho, escultura e modelagem. 

Para o Presidente da Comissão 

Executiva do BCI, Paulo Sousa, “a 

realização desta exposição na Me-

diateca é um sinal da vitalidade 

da longa relação de parceria entre 

ambas instituições, e também uma 

expressão do reconhecimento dos 

serviços prestados por este espaço à 

UP expõe 30 anos
 de percurso

Cultura moçambicana.” 

Por sua vez, o reitor da UP, José 

Rogério Uthui, mostrou-se hon-

rado por poder beneficiar daquele 

espaço para contar a história da UP.

“Temos a exposição organizada em 

duas áreas: uma fotográfica com o 

historial do UP e outra artística, 

em que demos espaço à criativida-

de dos estudantes. Desfrutemos des-

te encontro e partamos à descoberta 

da UP.” Mais adiante, advertiu os vi-

sitantes: “As obras aqui expostas não 

são de artistas acabados. Algumas são 

de estudantes que estão no primeiro 

ano dos nossos cursos de Educação 

Visual. São futuros professores de 

desenho, estão a ser ainda treinados. 

Ainda têm de vencer o medo de uma 

audiência grande.”  (E.C)

Inauguração da Exposição dos 30 anos da UP
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a todos quantos submeteram propostas de pequenos pro-
-

-
nadas para a fase seguinte serão contactadas nas semanas 

-
-

proposta, nomeadamente a IBIS, DIAKONIA, OXFAM e 

-
-

ção, entre outros, ditaram o atraso no andamento do pro-
cesso, pelo que apresentamos as nossas desculpas.  

Informação acerca do processo de avaliação das 
propostas submetidas no âmbito dos pequenos 

A 
Sociedade de Águas de 
Moçambique (SAM), 
proprietária da Marca 
Água da Namaacha, ofe-

receu um posto de abastecimento 
de água potável aos cidadãos de 
Germantina, no distrito de Nama-
acha.

No âmbito da sua estratégia de res-

ponsabilidade social, alicerçada no 

apoio às populações mais vulnerá-

veis, a Água da Namaacha foi ao 

encontro das necessidades sentidas 

pela comunidade de Germantina 

no tocante ao abastecimento de 

água potável, colocando à dispo-

sição da mesma uma estrutura de 

abastecimento com dois pontos de 

fornecimento do precioso líquido.

O momento da entrega do Posto de 

Abastecimento de Água à popula-

ção local foi de grande festa, vivido 

com especial emoção pela comuni-

dade e pelos líderes presentes.

Zacarias Neves, responsável pelo 

sector de produção da SAM, refe-

Água da Namaacha 
oferece posto de 
abastecimento de água

riu-se à doação do Posto de Abas-

tecimento de água potável como 

sendo mais um passo no sentido 

do apoio à elevação do bem-estar 

dos cidadãos, dentro da estratégia 

adoptada pela SAM que tem como 

objectivo a constante interacção 

com a comunidade de maneira a 

sentir as suas maiores carências e 

estar à altura de ajudar a minorá-

-las.

Em representação da comunidade 

agraciada pela oferta, José Malim-

ba, Chefe da Terra, expressou, de 

forma emocionada, os seus agra-

decimentos à Água da Namaacha, 

afirmando que esta empresa tem 

contribuído de forma decisiva para 

a melhoria das condições de vida da 

sua comunidade. 

Para o Secretário do Bairro, Sal-

vador Nhabete, também presente 

na cerimónia, esta oferta é muito 

importante, pois facilita muito a 

vida dos cidadãos que desta forma 

estarão mais saudáveis e mais fortes 

para trabalharem. (E.C)

O 
grupo financeiro 
Millennium bim foi 
eleito o Melhor Ban-
co de Moçambique 

do ano. O reconhecimento 

veio recentemente da pu-

blicação internacional “The 

Banker” do grupo Financial 

Times, considerada uma 

referência mundial no que 

respeita à informação sobre 

mercados financeiros e análi-

se do sector bancário.

A cerimónia de entrega do 

prémio, que teve lugar na 

capital inglesa, Londres, o 

banco foi representado pelo 

BIM -  5a vez  Melhor 
Banco de Moçambique

Administrador, Moisés Jorge, que 

recebeu o galardão. No evento foi 

destacada a capacidade de inova-

ção na criação de novos produtos 

e serviços, e o projecto de expan-

são e crescimento do Millennium 

bim, que tem contribuído de forma 

inequívoca para a bancarização do 

país.

A atribuição deste prémio interna-

cional teve como base uma análise 

muito criteriosa da actividade e 

performance do Banco, que tem 

em conta indicadores de boa gestão, 

inovação e estratégia de expansão. 

O mesmo representa o reconheci-

mento do papel activo que o Mil-

lennium bim tem desenvolvido no 

país e reforça o objectivo do 

Banco de continuar a prestar 

um serviço de qualidade aos 

seus Clientes Particulares e 

Empresas e manter a sua es-

tratégia de expansão, sólida, 

inovadora e sustentada.

O Millennium bim é maior 

e o mais premiado grupo 

financeiro de Moçambique, 

juntando este prémio aos 

mais de 70 já conquista-

dos pelo banco, desde a sua 

fundação há 20 anos e é o 

único banco moçambicano 

presente no ranking dos 100 

maiores bancos de África. 

Jeque de Sousa

O 
Conselho Municipal em 

parceria com a Livaningo 

capacitou cerca de 70 cita-

dinos da Matola na sexta-

-feira última uma capacitação em 

matéria de monitoria e governação, 

especialmente participação orça-

mental, prestação de contas e boa 

governação.

A capacitação, de acordo a gestora 

de programas da Livaningo Sheila 

Rafi, tinha como objectivo melho-

rar as condições de vida das comu-

nidades de baixa renda, através da 

promoção da participação dos ci-

dadãos e das autoridades locais em 

processos de governação urbana. 

A ideia ‘e capacitar os Comités no 

âmbito do projecto Monitoria da 

Governação Municipal da Mato-

la onde participaram cidadãos dos 

Bairros T3, Machava Sede e Zona 

Verde “Pretendia se ainda com esta 

capacitação esclarecer aos membros 

sobre a importância do orçamento 

participativo e os procedimentos a 

Matolenses na monitoria 
da governação

serem seguidos para o pedido de 

prestação de contas ao governo.” – 

Explicou

Na ocasião o director das finanças 

do conselho municipal da Cidade 

de Matola Estevão Mulungo, expli-

cou a importância em saber sobre a 

legislação municipal e como devem 

sugerir as demandas necessárias 

para os bairros nas mais diversas 

áreas - saúde, transporte, educação 

e infra-estrutura, dentre outras. “É 

importante que a comunidade par-

ticipe, pois é ela quem vai apontar 

o que os moradores necessitam”, 

frisou

Mulungo apelou ainda que para 

aumentar a disponibilidade finan-

ceira do governo, a população deve 

cumprir com suas obrigatoriedades 

fiscais visto que só assim permitira 

que o governo garante o desenvol-

vimento da Matola.

A formação durou um dia e faz 

parte da implementação do Projec-

to Governação Urbana, no Municí-

pio da Matola.


