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Morte de Afonso Dhlakama relança
novas incertezas no país

Morreu esta quinta-feira, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Afonso
Dhlakama, na sequência de uma crise diabética. Dhlakama terá morrido a bordo de um helicóptero que
o transportava para tratamento médico urgente.
Afonso Dhlakama vivia refugiado na
serra da Gorongosa, no centro do
país, desde 2016, tal como já o
havia feito noutras ocasiões, quando
se reacendiam os confrontos entre
a Renamo e as forças de defesa e
segurança de Moçambique.
Desde o último cessar-fogo entre a
Renamo e a Frelimo, no poder, em
Março de 2017, que se esperava
que Dhlakama regressasse a Ma-

da capital.
O jornal Público de Portugal avança
que o desaparecimento do Presi-
dente da Renamo abre um processo
de luta pela sucessão.
“Não é claro quem vai ser o seu su-
cessor no partido”, refere o Público,
citando um observador da política

ser identificado.
“Que se saiba, Dhlakama não tinha
um sucessor indicado e não há um
homem ou mulher forte evidentes
para o substituir”, diz Fernando
Jorge Cardoso, especialista em
assuntos africanos e professor de
Economia no ISCTE-Instituto Uni-
versitário de Lisboa.
A morte de Dhlakama acontece
numa altura em que decorre o pro-
cesso negocial e de aproximação
entre a RENAMO e a FRELI-

caminhava a bom ritmo. Era notório
o empenho de Afonso Dhlakama
com o estadista moçambicano,
Filipe Nyusi, para o alcance de um
entendimento para uma proposta
de revisão pontual da Constituição

mento da descentralização do país.
Dhlakama foi o eterno candidato
derrotado nas cinco eleições presi-
denciais pluralistas da história moçam-
bicana.
Afonso Macacho Marceta Dhlakama
nasceu a 1 de Janeiro de 1953, em
Mangunde, na província de Sofala.
Foi um político e militar revolucionário
e líder da RENAMO (Resistência
Nacional Moçambicana), o principal
partido político da oposição em
Moçambique. Afonso Dhlakama foi
ex-Vice-Presidente da Internacional
Democrata Centrista, uma associação
internacional, fundada em 1961 e
sediada em Bruxelas, da qual a RE-
NAMO é membro. Afonso Dhlaka-
ma foi casado com Rosária Xavier
Mbiriakwira Dhlakama e tinha oito
filhos.moçambicana que pediu para não da República sobre o aprofunda-
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Início da vida e carreira militar
Em 1974, após a Revolução do 25
de Abril em Portugal e, conse-
quentemente, o fim da guerra colo-
nial, o jovem Dhlakama ingressou na
FRELIMO (Frente de Libertação
de Moçambique). No entanto,
pouco tempo depois abandonou
esse movimento para se tornar, em
1976, um dos fundadores da Rena-
mo, um movimento armado. Após a
morte do primeiro presidente, André
Matsangaíssa em combate, e depois
de uma luta pela sucessão, Dhla-
kama tornou-se presidente deste
movimento de oposição ao regime,
que se começou a designar RENA-
MO.
A guerra civil em Moçambique, que
envolvia a FRELIMO (no Governo),
e a RENAMO (na oposição), durou
16 anos, durante os quais Dhlakama
se manteve a liderar a guerrilha. Em
1984 Moçambique, sob o governo
da FRELIMO, e a África do Sul,
sob o regime minoritário da Apar-
theid, assinaram o Acordo de Nko-
mati que previa que cada país aca-
basse com o apoio aos movimentos
armados de oposição do outro e
assim eventualmente terminar com a
guerra, mas o acordo fracassou.
Pós-guerra e carreira política -

fim da guerra civil
Depois de, em 1990, o governo
moçambicano ter adoptado uma
Constituição que instaurava o multi-
partidarismo, Dhlakama assinou um
acordo de paz com o presidente do
país, Joaquim Chissano (líder da
FRELIMO), a 4 de Outubro de
1992, em Roma, na Itália. Após
longo período de negociação, a 4
de Outubro de 1992 assinou com
Joaquim Chissano (na altura Presi-
dente de Moçambique), em Roma,

o Acordo Geral de Paz, pondo fim
a uma guerra civil que durou cerca
de 16 anos e que destruiu a econo-
mia e infraestruturas do país, tendo
provocado centenas de milhares de
mortos.
Desde então a RENAMO passou
a ser um partido político, o segundo

maior partido político de Moçam-
bique.  A  assinatura do Acordo Geral
de Paz criou alicerces para a instau-
ração de democracia e a realização das
primeiras eleições multipartidárias,
abandono da política comunista, e
liberalização do mercado e da
economia.             Redacção/Público

Maputo prepara legislação sobre
circulação de pessoas e bens na CPLP
A capital moçambicana, Maputo, acolhe na quarta e quinta-feira da
próxima semana, a primeira conferência económica do mercado da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Este evento é organizado em par-
ceria com a Confederação Empre-
sarial da CPLP e a Confederação
das Associações Económicas de
Moçambique (CTA), e tem como
objectivo principal preparara legis-
lação que permita maior liberdade
de circulação de pessoas, bens,
capitais e serviços, entre os países
da CPLP.
Estarão envolvidos nestes trabalhos
as maiores Sociedades de Advo-
gados destes países - para garantia
de observação de todas as normas
legais respeitantes aos nove países
membros.
A proposta observará quatro acor-
dos multilaterais, sendo dois de fa-
cilitação de investimento - dupla
tributação e protecção ao investi-
mento; constituição de empresas de
capital estrangeiro dentro da CPLP
(idênticas às nacionais); acordo para

livre circulação de empresários, os
chamados vistos de negócios; cons-
tituição de um tribunal arbitragem e
de mediação da CPLP de modo a
evitar que se recorra aos tribunais
internacionais, como se tem feito
para resolução dos conflitos.
Serão ainda elaboradas normas para
constituição de um Manual de Ética
e «Compliance» das Empresas da
CPLP. As resoluções desta confe-
rência irão ajudar os governos de
cada país membro a elaborar legis-
lação que permita achegada a um
mercado muito maior de todas as
empresas que já têm tido um papel
importante no desenvolvimento
económico da comunidade lusófona.
Estarão presentes cinco presidentes
de bancos e alguns dos mais altos
responsáveis ligados ao sector eco-
nómico de cada país membro.
                                      Redacção

No Instituto industrial e Comercial da Matola
Criadas condições para a elevação do
nível de formação do capital humano

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico
Profissional, Jorge Nhambiu, afirma que a cerimónia de entrega
oficial pela Agência Coreana de Cooperação Internacional
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(KOICA) de instalações rea-
bilitadas e apetrechadas do Ins-
tituto industrial e Comercial da
Matola (IICM), cria condições
condignas para a elevação do
nível de formação do capital hu-
mano moçambicano.
Com efeito, a instituição beneficiou-
se de reabilitação e modernização
de quatro oficinas, três laboratórios
de química, um ginásio, 18 salas de
aulas teóricas, um bloco adminis-
trativo, quatro dormitórios, sala de
refeições e cozinha.
Ainda no âmbito da requalificação,
foram capacitados na República da
Coreia do Sul, 21 quadros do IICM,
entre gestores e professores, em
matérias de gestão e manutenção
sustentável e, formação técnico
profissional.
O projecto de requalificação do
IICM, para além da reabilitação e
modernização de infra-estruturas,
inclui o apetrechamento das oficinas
de Mecânica-Auto, Electricidade,
Soldadura e três salas de informática
com tecnologia de ponta, o que pos-
sibilitará que tanto os formadores,
como os estudantes, estejam em
contacto com o que de melhor há
no mundo em matéria de meios de
ensino e aprendizagem.
“ O apetrechamento de oficinas com
tecnologias de ponte, propiciar a
introdução aqui no IICM, do único
curso no país direccionado à Sol-
dadura Especial para Condutas de
Gás e Inox, havendo, por conse-
guinte, condições criadas para a
formação de técnicos altamente qua-
lificados e que respondam satisfato-
riamente à demanda do sector
produtivo nacional e estrangeiro, em
áreas como o de Petróleo e Gás”,
sublinhou o ministro.
Igualmente está previsto no projecto
de modernização do IICM, um ano
de monitoria após a entrega oficial
das obras e bem-feitorias, gestão
que estará a cargo da KOICA.

redobrados, pelo facto do referido
processo de requalificação do IICM
ter contemplado a formação dos
Formadores desta unidade de
ensino técnico profissional, uma
acção que constituirá, um diferencial
no processo de ensino e aprendi-
zagem, pois, o Formador, é o prin-
cipal e mais importante factor de
transmissão de conhecimentos e
qualificações”, sublinhou Nhambiu.
Num outro desenvolvimento, o
dirigente explica que no quadro dos
esforços do Governo para a revita-
lização do ensino-técnico e da for-
mação profissional, está em a im-
plementação o processo de Reforma
de Educação Profissional, para o
estabelecimento e consolidação de
um sistema de educação profissional
relevante e de qualidade que res-

ponda eficazmente às necessidades
do mercado de trabalho.
Aliás, a Reforma de Educação
Profissional em curso no país não se
circunscreve apenas aos aspectos
de governação, gestão e admi-
nistração da Educação Profissional;
Ela abrange outras componentes
importantes do sistema, visando
promover maior qualidade e
relevância do processo de ensino e
aprendizagem nas instituições de
formação.
“Temos plena convicção, que neste
processo de melhoria do ambiente
e das condições de aprendizagem,
a questão da formação dos Gestores
e Formadores da Educação Profis-
sional é fundamental”, sublinhou.

                                        Redacção

 “A nossa satisfação e apreço são

Para estudantes pré-universitários

Incubadora de negócios organiza
orientação vocacional

O Standard Bank, através da sua incubadora de negócios e a Munay,
uma associação juvenil que se dedica ao fomento do
empreendedorismo juvenil, organizaram, recentemente, uma sessão
de orientação vocacional, para estudantes pré-universitários de
diversas escolas públicas e privadas da cidade de Maputo.
Os mentores da iniciativa pretendem
que a mesma sirva de guia para a
escolha académica e profissional
dos jovens, razão pela qual, durante
a sessão, os participantes estiveram
envolvidos em actividades ligadas à
exploração do potencial individual,
à análise da realidade através de in-
formações sobre a oferta académi-
ca, à liderança pessoal, entre outras.
Aos participantes foram, igualmente,
transmitidas lições sobre a impor-
tância da poupança, bem como as
particularidades e dinâmicas do
mercado de trabalho, que está cada
vez mais exigente, o que demanda
dos candidatos habilidades e com-
petências para se distinguirem dos
demais.
De acordo com Geralda Antique,
Directora da Munay, o objectivo da

sessão era de transmitir aos partici-
pantes elementos que lhes permitam
fazer escolhas académicas acertadas
no futuro.
“O que se nota é que os jovens se
deixam influenciar na hora de es-
colher o curso porque, pelo menos
ao nível das escolas públicas, ainda
não temos a orientação vocacional”,
asseverou Geralda Antique.
“Uma escolha errada tem implica-
ções na vida profissional. Muitos
descobrem que não gostam da área
que seguiram já no mercado de tra-
balho. Sentem-se frustrados porque
estão a fazer algo de que não gos-
tam”, acrescentou a directora da
Munay.
Já Neusa Nhatsave, do Standard
Bank, explicou que o apoio a esta
iniciativa surge da necessidade
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Renovações e novas assinaturas para 2018

de desafiar os jovens a seguirem as
áreas em que possuem vocação ou
habilidades.
“Seguir uma área em que temos
vocação abre-nos várias possi-

bilidades de singrar no mercado de
trabalho, sendo o empreende-
dorismo uma delas.
Os jovens devem formar-se a pensar
nisso”, disse Neusa Nhatsave.

Lídia Lopes é estudante da 11ª
classe, na Escola Secundária Josina
Machel, e disse ter gostado da ini-
ciativa, que, na sua opinião, devia ser
alargada a mais escolas do país para
poder alcançar mais jovens.
“É uma iniciativa muito boa e edu-
cativa. Eu, por exemplo, consolidei
a minha ideia sobre o curso que
pretendo seguir depois de concluir o
ensino secundário. Estava indecisa
entre Gestão e Jornalismo, mas com
a ajuda dos palestrantes pude fazer
uma escolha”, referiu Lídia Lopes.
                                     Redacção

Objectivo da MozTech
Fomentar cultura tecnológica como
pilar para desenvolvimento do país

O Centro de Conferências Joaquim Chissano recebe, próxima
semana, a quinta edição da maior feira de tecnologias de informação
e comunicação de Moçambique, MozTech, sob o tema “Construção
de uma Sociedade de Conhecimento Hiperconectada”.
A MozTech é a maior feira de tec-
nologias de informação e comunica-
ção de Moçambique e tem como
objectivo fomentar a cultura tecnoló-
gica como pilar para o crescimento e
desenvolvimento económico do país.
A MozTech cria, também, um espaço
de debate, interacção e troca de
experiências entre os diferentes
sectores de actividade. Pretende ainda
oferecer aos moçambicanos um olhar
sempre renovado sobre o futuro.
Esta edição contará com um conjunto
de conferências que visam abordar
as diferentes tecnologias, e a forma
como podem ser usadas para esti-
mular a competitividade e o desenvol-
vimento do país, assim contribuindo
para o seu crescimento.
A MozTech contará com a presença
de Carlos Mesquita, Ministro dos
Transportes e Comunicações, Leda
Hugo, Vice-Ministra da Ciência e
Tecnologias, Ensino Superior e
Técnico Profissional e de Marie
Anderson de Frutos, Embaixadora da
Suécia em Maputo.
Para esta quinta edição pretende-se,
uma vez mais, juntar os principais

actores do sector num espaço pri-
vilegiado, sendo que, já vários ora-
dores nacionais e internacionais
confirmaram presença, entre os quais,
Nuno Cepeda (Novabase), Esselina
Macome (FSD Moc), Stuart Michie,
(ABB África do Sul), Luís Miguel Silva
(Altice Labs Portugal), Alcido
Nguenha (Seacom), Amrith Nawoor,
da Oracle Coporation, Jorge Octávio
(Millennium bim), Nelson Rodrigues
(UNICEF), entre outros.
Para além das conferências previstas
ao longo dos três dias serão feitas
várias “Tech Talks”, apresentações de
10 minutos, onde serão defendidas
ideias; laboratórios de inovação no
formato “MozTech Lab”, que preten-
de apresentar soluções tecnológicas de
alto impacto económico ou social; a
“MozTech Exhibition” com tendas de
exposição com uma variada gama de
serviços e produtos dos maiores
players do mercado; e ainda uma gala
de atribuição de prémios, os “MozTech
Awards”, que pretendem distinguir
iniciativas de mérito na área das tec-
nologias.
                                          Redacção


