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EDITORIAL
DÍVIDAS… OCULTAS, PARA QUEM?
`

Beira (O Autarca) – Nas chamadas de atenção
às duas últimas páginas, desta edição, do nosso colunista
de longa data, Professor Mphumo Kraveirinya, o título
escolhido de “Dívidas…. Ocultas, Para Quem?” ...sugere-nos um convite do autor à reflexão e a questionar todo
o tema actual sobre as referidas ‘dívidas’ (escondidas) de
Moçambique, que segundo o articulista…
… “têm-se desenvolvido por um processo histórico, sociológico e político de apropriação de benefícios
materiais em nome de um país de povo humilde, disperso, em busca de uma identidade comum, sacrificado por
todos no poder, vítima de uma cultura de tipo feudal de
distribuição de espólio conquistado numa guerra contra
usurpadores anteriores…cuja época vai-se diluindo no
tempo e na memória colectiva.”

Frase:

Nesse contexto, a abordagem do estudioso Mphumo
Kraveirinya com a frontalidade que lhe é conhecida envereda em considerações baseadas em factos do domínio
público, que correlacionados, talvez nos ajudem a entender o que se passa com as detenções em curso em
Moçambique, a acrescentar à efectuada na RSA com
mandato de captura internacional com acusações de corrupção, fraude fiscal corolário da auditoria efectuada pela Kroll – empresa de investigação financeira internacional.
«O escândalo das dívidas ocultas rebentou em abril de 2016 - a dívida de 850 milhões de dólares da Ematum era conhecida, mas não os 622 milhões da ProIndicus e os 535 da MAM - e atirou Moçambique para
uma crise sem precedentes nas últimas décadas.» (Devi-

$3 biliões de dólares e 723 milhões, como pagar? Antes o cabrito comia
onde estava amarrado. Os descendentes viraram bodes expiatórios, ou
testas-de-ferro? ■ Mphumo Kraveirinya

da vénia site DW consulta 17.02.19).■
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SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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Jah Bee associa-se ao movimento de repúdio ao
pagamento da dívida oculta pelo Estado moçambicano
Beira (O Autarca) – O conceituado artista musical Jah Bee, de
nome oficial Alfredo Binda, residente
na cidade da Beira, acaba de associarse ao movimento de repúdio ao pagamento da dívida oculta oculta pelo Estado moçambicano. Trata-se da campanha “Eu Não Pago Dívida Oculta” –
lançada a semanas, em Maputo, pelo
CIP – Centro de Integridade Pública,
uma organização não governamental
moçambicana. A campanha consiste no
uso de camisetes estampadas na parte
de frente com dizeres “Eu Não Pago
Dívida Oculta” e gravação de vídeos
que são postos a circular nas redes sociais, nos quais os aderentes expressam publicamente o seu repúdio ao pagamento da dívida oculta pelo Estado
moçambicano.
Jah Bee que é igualmente Ju-

Jah Bee, Membro Fundador do Centro de
Integridade Pública (CIP) é Jurista,
Artista Musical e Activista Social

rista e Membro Fundador do CIP defende o não pagamento da referida dívida pelos moçambicanos, justificando
que a mesma foi contraída por um
“grupelho” apenas para comprar casas
e efectuar viajens de luxo ao estrangeiro, quando milhões de cidadãos moçambicanos vivem na miséria. Temos
milhões de cincidadãos sem até onde
cairem mortos. Isso é desumano, é ilegal e é criminoso”.
Jah Bee enfatiza quue “pagar a
dívida já mais. Não podemos, não devemos e nem queremos, não vamos pagar. Nós aqui na cidade da Beira também não vamos pagar. Nós aqui na
Beira continuamos a insistir que essas
dívidas devem ser pagas por aqueles
que as contraíram e se benefi-ciaram
desse dinheiro” – sentenciou o jurista,
artista musical e activista social.■ (R)

NDAMBI GUEBUZA EM AUDIÇÃO HOJE EM MAPUTO
Maputo (O Autarca) – Começou por volta de meio-dia desta segunda-feira (18) a audição de Ndambi Guebuza, filho mais velho do antigo Presidente da República, Armando Guebuza. Ndambi foi detido no último sábado em conexão com
o caso de subornos ocorridos no famigerado processo das dívidas ocultas.■ (Redacção)

@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Reduzirmos Impactos rodoviários, não é alvejado,
Se agirmos somente sobre a má condução!
Prezados Interessados,
Há muito que ambicionamos TRAVARMOS os

pesados Impactos do nosso quotidiano muito indisciplinedo e no ambiente da mobilidade rodoviária.
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Porque somo atentos ao correcto diagnostico, reunimos a capacidade de concluirmos que:
Evitarmos Incidentes rodoviários e SINISTRALIDADE, não é apenas actuarmos sobre as praticas sobre a má condução!
É também sabermos como devemos proceder para
garantirmos que a apropriada manutenção dos veículos resulta em ordem de bem conduzirmos, significando menos
despesas, pois isso, sobretudo contribui para melhorarmos
a segurança rodoviária, o menor custo por Km e o respeito para com o meio ambiente.
Simplificando, todos os momentos do desenvolvimento actual requerem um compromisso com a correcta
manutenção preventiva do carro, passando pelo envolvimento articulado, harmonizado e bem partilhado entre as
partes, sejam, Chefias, Condutores & Mecânicos (os
quais devem também saber BEM Conduzir, aplicando-se
em método preventivo e para defensivo de modo a conesguirem partilhar o diagnostico e resolver as eventuais ocorrências constatadas em desvio, face a desejáveis conformidades).
O mecânico, a Oficina, a Logística de transportes,
o controlo. a inspecção, a Supervisão, a Gestão,.. fazem
parte da sustentabilidade dos meios circulantes, por isso, o
dever de partilharem valores adquiridos que devem satisfazer também, a Formação regular e continua para o bom
domínio da condução da maquina que em alvo desejam
manter em ordem!
Ao garantirmos que os fundamentais actos de
manutenção do carro, sejam correctamente atendidos e
prontamente satisfeitos em total conformidade com a Disciplina da Condução Preventiva & Defensiva, ora muito
conhecida por Defensiva, estaremos seguramente a contribuir, para reduzirmos o risco de incidentes, baixar despesas
e custos, imensas preocupações e tempo em desperdício, os
apropriados aplicativos contribuem essencialmente para
minimizar, se não eliminar, muitas das colisões e sinistros,
chamados de acidentes, que a toda a hora assistimos e por
vezes sofremos, em nossas estradas.
Principal motivo da Nossa Falta de sucesso?,
...encontra-se na inadmissível sinistralidade rodoviária,
pesados custos operacionais e isso implica reduzida capacidade competitiva!

Porque razoes da razão isto vem acontecendo?
Desprezo sobre as correctas necessidades de :
falta de diagnostico clínico nas especialidades e actividades, reduzida Apropriada Formação, abandono do acto
regular na Capacitação em sustento do Ambiente propicio profissional e formato disciplinado aos meios Actualizados!
A posição e domínio do Volante depende da competência do Condutor, mas a posição das Rodas e a desejável trajectória, travagem, aderência, tracção, estabilidade e
consumos. em resposta do Veiculo para o terreno , muito
MAIS dependem na verdade, da pré-qualificação e desempenhos da manutenção levada a efeito regularmente por
Quem conduz, conjugado no essencial pelos Actos praticados pela Equipa da Assistência Técnica.
Para isso, inicie a Sua própria manutenção de valores, importa que os Chefes, alinhem proporcionando Capacidades actualizadas aos Mecânicos, sendo também logicamente licenciados para condução, devem contudo apetrechar-se face aos desafios no presente, para que saibam aplicar as necessárias habilidades ao estarem capazes de saberem conduzir em método actualizado a fim de poderem conseguir um DIAGNOSTICO real, seguindo e aplicando-se nos procedimentos preventivos & defensevos
apropriados e não negociáveis!
O Vosso motorista ou condutor, tem por habito
disciplinado, ao ir receber a viatura depois de assistida
em oficinas, procede a uma competente avaliação ao estado do veiculo, seguindo rigorosamente o adequado modelo e procedimentos de controlo em actos preventivos,
mais conhecido por Check List ?
Se isto fizer, vai certamente reduzir centenas de
impactos, prejuízos, risco, reclamação, tempos desperdiçados, despesas adicionais e custos diversos, melhora a relação, controlo da qualidade e disponibilidade dos meios,
num simples acto de pormenor apenas!
Saudamos pela valência preventiva, justo isso, entendemos que facilitamos guiando Gestores e todos os actores no processo, orientados ao diagnostico, agindo no
controlo e satisfação aos proveitos do menor custo/Km,
também por amizade ao meio ambiente!
Somos disponíveis ao diagnostico do seu caso,
Obg.■

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

BEIRA
SOFALA

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 18/02/19, Edição nº 3642 – Página 04/07
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

Uma Data na História
Por: João de Sousa

18 de Fevereiro de 1939 ... Joaquim Jorge
Joaquim António Jorge nasceu no dia 18 de Fevereiro de 1939 em Maputo, Moçambique.
O primeiro clube que representou a foi o S.C.
Beira, da cidade moçambicana da Beira. No clube da capital da província de Sofala, Joaquim Jorge esteve quatro
temporadas, entre 1959 e 1962.
No início da época de 1962/63 chegou a Portugal
para ingressar no Futebol Clube do Porto.
A estreia com a camisola dos Dragões aconteceu
no jogo da 1ª jornada do Campeonato Nacional de 1962/
63, em que o F.C. Porto recebeu e venceu na Estádio das
Antas o C.D. Feirense por 3-1.
Joaquim Jorge esteve ao serviço dos portistas
três temporadas, saindo no final da época de 1964/65. Efectuou 72 partidas oficiais e ajudou a conquistar por três
vezes a Taça Associação de Futebol do Porto.
Ficou na história do F.C. Porto por ter sido um
dos titulares da equipa que obteve a primeira vitória em
jogos das competições europeias, ao vencer os franceses
do Olympique de Lyon no Estádio das Antas por 3-0, na
partida da 1ª mão da 1ª eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças na temporada de 1964/65.
Já antes tinha marcado presença na equipa que
recebeu no Estádio das Antas os espanhóis do Athletic
Club Bilbao no dia 1 de Setembro de 1962, uma partida
ganha pelos portistas por 2-1 e que serviu para inaugurar
o sistema eléctrico do estádio dos Dragões.
Em 1965/66 transferiu-se para o V. Guimarães,
tendo permanecido no clube vimaranense por sete temporadas e onde formou com Manuel Pinto (irmão de
Custódio Pinto) uma das melhores duplas de centrais do
emblema minhoto.
Na época de 1972/73 ingressou no U.D. Oliveirense e na temporada seguinte rumou ao F.C. Penafiel,
para em 1974/75 se mudar para o U.S. Clube Paredes onde jogou até ao final da época de 1975/76, altura em que
deixou a carreira de futebolista.

Joaquim Jorge faleceu no dia 14 de Setembro de
2014. Se ele fosse vivo completaria hoje os seus 80 anos de
idade.

Fonte: “Estrelas do Futebol Clube do Porto”
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DÍVIDAS…OCULTAS,
PARA QUEM?
por Mphumo Kraveirinya*
*Mphumo Kraveirinya é Doutorado (PhD) pela Universidade (ex. Clássica) de Lisboa. Formado em Ciências
da Cultura, especialização em Comunicação e Cultura. Professor investigador. Na Finlândia (2017) participa
na Conferência Mundial da Diáspora Afro-Europeia. Em 2009 passou pela UnB – Univ. de Brasília. Autor do
Mural épico da Praça dos Heróis de Maputo. Em projecto editorial com mais duas autoras.■

Em Moçambique, o acesso à opulência
fácil tem-se desenvolvido por um processo
histórico, sociológico e político de apropriação
de benefícios materiais em nome de um país
de povo humilde, disperso, em busca de uma identidade comum, sacrificado por todos no
poder. Povo, vítima de uma cultura de tipo
feudal de distribuição de espólio conquistado
numa guerra contra usurpadores anteriorres…cuja época vai-se diluindo no tempo e na
memória colectiva.
No caso moçambicano, invasores vindos do longínquo além-mar europeu e português colonial, cujo povo de mentalidade ruralizada era também vítima de uma ditadura fechada no corporativismo de António de Oliveira Salazar apoiado por uma polícia política
castradora e por um exército colonial.
Porém, no nosso caso, muitos dos libertadores nativos moçambicanos, substituir-se-

iam aos antigos senhores coloniais europeus,
naqueles aspectos mais negativos desse colonialismo que antes condenavam– transformando-se num polvo desse povo, que tinham libertado de armas na mão.
[Vem-nos à memoria a leitura da obra
‘Animal Farm’ (1945) de George Orwell
(1903-1950)]
Ora, na primeira fase da euforia popular
do pós-independência de Moçambique, implanta-se a repressão típica de um partido
único – contra a ansiada liberdade de expressão. ‘Todo o poder corrompe,’ diziam os romanos.
Por outro lado, contraditoriamente, esse
‘status quo’ seria legitimado sucessivamente
pela comunidade internacional e seus organismos de cooperação e de investimentos financeiros.
(Segue na pág. seguinte)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 18/02/19, Edição nº 3642 – Página 06/07
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

Continuado da Pág. 05

O próprio povo moçambicano que aplaudia o regime no início, esquecia-se de que
a motivação inicial era ser libertado, e não ser
de novo amordaçado, dando aso a um descontentamento silencioso aproveitado e fomentado pelos então regimes dos apartheids segregacionistas euro-descendentes, da Rodésia e da
África do Sul bóer, de 1976 em diante.
A partir de 1992, em Moçambique, com
o ‘Acordo Geral de Paz’ (Roma 04.10.92), avultados financiamentos internacionais seriam
incrementados como jogadas de baralhos de
poker aos sucessivos governos de partido único que desde a independência têm governando
Moçambique como um gira-disco: vira e toca
o mesmo no ‘combate à pobreza extrema.’
Se até há pouco a comunidade interna-

cional aplaudia e premiava a “boa gestão” dessas lideranças moçambicanas, em 2019 as ostraciza. Não nos esqueçamos que em 2007 em
Londres, foi outorgado um prémio, a um antigo dirigente moçambicano (prize rewarding
good governance in Africa), e ao mesmo, um
outro prémio no Fórum de Atenas para a Democracia na Grécia em 2018, organizado pelo
jornal New York Times dos EUA com a ONU.
No entanto, após as condenações na ordem do dia em Moçambique, subjaz a questão
das denominadas ‘Dívidas Ocultas’ estimadas
em cerca de $3 biliões de dólares e 723 milhões: COMO PAGAR?
Antes ‘o cabrito comia onde estava amarrado.’ Os descendentes viraram bodes expiatórios, ou testas-de-ferro?■
Mphumo Kraveirinya
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Arquivo do fundo do Baú: 18 de Fevereiro de 2004.
Compare as manchetes de então (A Fama já vem de longe como Johnnie Walker)
JORNAL DEMOS de 18 de FEVEREIRO de 2004 – POLÍTICA – PÁG. 4

DÍVIDA INTERNA – Diogo não consegue controlar - Bento Rupia Júnior
Texto de Fábio Mondlhane Jr.
Em 1996 o País sofreu um rombo financeiro, o mais propalado nos últimos tempos. Cento e
quarenta e quatro mil milhões de meticais foram roubados nos cofres da banca es-tatal, ex-BCM, vendida
ao grupo português Melo. (sic) DEVIDOS CRÉDITOS

CASO BCM
DÍVIDA INTERNA
DE BILIÕES DE METICAIS

2022
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