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Reacção de Daviz Simango ao informe anual do PR
Beira (O Autarca) – O Presisobre o estado geral da nação
dente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, apresentou ontem, quarta-feira
(19Dez18), na Assembleia da República, o informe anual sobre o estado geral da nação, tendo afirmado que é “estável e inspira confiança”. Tratou-se de
um informe de 75 páginas apresentado
pelo Chefe de Estado no espaço de aproximadamente duas horas e meia, no
qual Filipe Nyusi aborda vários aspectos relacionados com a situação actual
do país.

`

Daviz Simango defende que o 13º vencimento deve ser pago entre o Natal e o fim-de-ano

Frase:

Você não é amado porque você é bom, você é bom porque é
amado – Nelson Mandela

Ainda ontem, na cidade da
Beira, o Presidente do Município e do
partido Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), Daviz Simango,
convocou uma conferência de imprensa para reagir ao informe anual do
Chefe de Estado. Daviz Simango cenCÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/12/2018
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trou a sua reacção em quatro principais
capítulos, nomeadamente (i) concôrdia
política, (ii) descentralização, (iii) ataques na província de Cabo Delgado,
(iv) emprego, (v) dívidas ocultas, (vi)
isenção de taxas escolares e cada distrito um hospital distrital, (vii) corrupção, (viii) ambiente, (ix) pagamento do
13º vencimento e (x) diagnóstico geral.
Concôrdia política: Esta matéria foi a primeira a ser abordada por
Daviz Simango, que é também Membro do Conselho de Estado (MCE) por
indicação do Presidente da República e
é actualmente o terceiro candidato
mais votado ao cargo de Presidente da
República. “Tivemos hoje (ontem), como moçambicanos, a oportunidade de
ouvirmos o nosso Chefe de Estado que
declarou que o estado da nação é estável e inspira confiança. Ouvindo a intervenção do Chefe de Estado, naturalmente, há questões que podemos comentar e eu gostaria de começar pelo
facto de ter sido dito que 2018 foi um
ano de concordia política, entre as duas
forças políticas (Renamo e Frelimo).
No entanto, até hoje vivemos uma
“sombra” o que mostra falta de transparência dessa concordia e o facto de
não ter envolvido outros sectores importantes da sociedade moçambicana
pode estar por de trás disso. Temos estado a ouvir que uns reclamam a nomeação interina ou não, outros reclamam de que não tem lista. Portanto, o
não envolvimento da sociedade moçambicana no seu todo cria azos para
incompreensão em relação a esse processo. O que nós queremos de facto é
que esse processo termine rápido e que
seja esclarecido aos moçambicanos,

nem que tenhamos que ouvir uma parte
da razão para que saibamos quem de
facto é quem e quem está a falhar nesse processo”.
Descentralização: Nós continuamos a defender que o modelo de
descentralização ora adoptado não é o
modelo ideal. Portanto, foi um modelo
aceite em troca da paz e da integração
dos moçambicanos. Mas o processo de
votação nas últimas eleições autárquicas mostrou claramente que o STAE
(Secretariado Técnico de Administração Eleitoral) nos moldes em que opera não está em condições de assegurar
fidelidade à qualquer processo eleitoral. É preciso que o STAE seja integrado na Comissão Nacional de Eleições
(CNE) para que de facto possamos
olhar de uma outra forma e noutro prisma, porque de certeza todos os moçambicanos notaram que nesse processo eleitoral que ora terminou houve falhas graves que comprometeram a legitimidade de vários “eleitos”. Portanto,
é preciso corrigirmos essa situação e
para corrigirmos é preciso que o STAE, essa é nossa opinião, seja integrado na Comissão Nacional de Eleições.
Ataques na província de Cabo Delgado: Independentemente dos
nomes que se queira atribuir aos insurgentes de Cabo Delgado, estamos perante uma situação que retrai os investidores, que promove a instabilidade.
Nós queremos encorajar o Governo a
tomar medidas claras e a tornar as
“coisas” mais claras para que os moçambicanos possam viver em ambiente
de segurança, com risco de num futuro
próximo termos moçambicanos a imigrarem para os países vizinhos porque

não encontram conforto e segurança no
seu próprio país. Portanto, a situação
de instabilidade em Cabo Delgado,
querendo ou não, vêem agudizar parte
do défice económico que o país enfrenta, porque vários investidores, várias
processos económicos que eventualmente já estariam em curso, mas porque os autores se aperceberam dessa
instabilidade neste momento não estão
a investir em Moçambique. As nossas
comunidades locais que praticam a agricultura muitas delas não estão a fazer porque tem medo de não poderem
regressar a casa; os que já tinham casas
alguns deles já perderam as suas casas
porque algumas delas foram queimadas. Portanto, é importante olhar para o
nível de prejuízo económico e social
que essa insurgência está a trazer aos
moçambicanos.
Emprego: É verdade que foi
relatado um milhão e trezentos mil novos postos de emprego. Entretanto, ficamos sem saber qual é o índice de desemprego em Moçambique para nos
permitir comparar a quanto estamos e
quanto andamos em termos redução
das vagas de desempego. Mas, por outro lado, é preciso compreender que jovens sem emprego são jovens frustrados e um jovem frustrado é um jovem
sem futuro. Portanto, é preciso olhar-se
para esse aspecto e da necessidade de
encontrarmos políticas claras para garantirmos oportunidades de emprego e
também aquilo que seriam as políticas
claras em relação as pequenas e médias
empresas. Não é segredo para ninguém
que muitas empresas estão a fechar. As
pequenas e médias empresas muitas
delas dependiam do orçamento do Es-
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tado e porque não há financiamento ao
orçamento do Estado elas se vêem despidas de oportunidades para continuar
realizar normalmente as suas actividades. Então, a que definir novas estratégias políticas para alavancar essas pequenas e médias empresas para que elas sejam de facto a força motriz para
poderem empregar os vários jovens
sem emprego que o nosso país tem.

Dividas ocultas: Nós entendemos que de facto as autoridades da Justiça tem sim a responsabilidade de dar
seguimento e eventualmente estejam a
fazer isso com certo empenho, embora
esteja claro que não tem o trabalho facilitado porque há falta sempre de informações pertinentes que permitam ajudar esse trabalho. Mas, seja como
fôr, é preciso aclarar aos moçambicanos porque esta dívida oculta afecta o
dia-a-dia das nossas vidas. Os moçambicanos estão a pagar um prato de um
menú que não conhecem. Por outro lado, estas dívidas ocultas criaram desconfiança no seio de vários parceiros e
é preciso nós como moçambicanos
reactivarmos e reconquistar essa confiança perdida e, para tal, há que tomar
medidas, nem que sejam medidas políticas para que de facto possamos trazer
a estabilidade que nós pretendemos.
Não é muito recomendável para um
país com o nível de desenvolvimento
que nem d o caso de Moçambique continue seguro de que apenas com a produção e receitas internas pode continuar na fase em que se encontra. Nós
precisamos produzir mais internamente
e importar menos, é preciso garantir divisas para o país, há que investir mais
na agricultura, agro-pecuária e na necessidade da indústria de transformação. Portanto, esses actos não foram
bem aclarados no informe, mas é preciso compreender, também, de que o

moçambicano continua cada vez mais
sem recursos. Há que inverter essa pirâmide pior num cenário em que ainda
temos regiões em que os nossos concidadãos ainda passam fome. É imperioso que se refera com clareza como é
que o país vai combater ou reduzir cenários de bolsas de fome. Temos a
consciência de que as crianças que vão
a escola precisam de saúde e para se
ter saúde precisa-se de alimentos adequados. E se tiverem alimentos e saúde
adequados estarão em melhores condições de desenvolver a massa pensante
capaz de compreender as matérias que
lhes tem sido dadas.
Isenção de taxas taxas escolares e implantação de hospitais distritais em cada distrito: A isenção de
taxas escolares da primeira até ao nono
ano (a partir de 2010) penso que é uma
boa notítia. Vai ajudar bastante sobretudo algumas famílias mais vulneráveis. Em relação a construção de hospitais distritais em cada distrito é também
impressionante, mas há questões que
se colocam a seguir: há toda uma necessidade de compensar a abolição das
taxas escolas com a melhoria da qualidade do ensino, com risco de amanhã
podermos vir a comentar que reduziuse as taxas e consigo agravou-se a baixa qualidade de ensino. Por outro lado,
a construção de hospitais distritais em
cada distrito tem de ser procedido com
a alocação de medicamentos, pessoal
médico e material de protecção para os
profissionais do sector de saúde. O que
notámos hoje é que existem muitos
hospitais que não tem medicamentos,
que não tem profissionais com qualidade e em número suficiente e que não
tem equipamentos de protecção. Com
isso, corremos o risco de amanhã, apesar de ser importante construirmos
mais hospitais nos distritos, pois é isso

que nós queremos, mas se não acautelarmos essa pretensão com a integração
dos aspectos que me referi, corremos o
risco de termos “elefantes brancos” nos
distritos. E essa situação não pode acontecer.
Corrupção: É preciso olhar a
corrupção como um mal e esse mal
tem prejudicado milhares e milhares de
inocentes. Há que tomar medidas claras como códicos de conduta, manuais
de boas práticas e instrumentos de mapeamento que possam criar essa prevenção em relação a corrupção.
Ambiente: O Chefe de Estado
referiu sim que Moçambique é um país
que polui menos. Mas, um país como o
nosso que explora menos os seus recursos naturais, um país como o nosso
que a indústria quase não existe, naturalmente classifica-se num país que polui menos o ambiente. Portanto, urge
inverter o actual paradigma, porque o
país precisa ter a indústria de transformação a funcionar para poder ter os
ganhos económicos e libertar-se da
macro dependência externa. Mas, para
isso, é importante combinar a agricultura, agro-pecuária, pesca e outras áreas para começarmos a transformar aquilo que nós temos. Eu penso que será
nessa altura que os ambientalistas devem ter o cuidado. Portanto, Moçambique não pode se orgulhar de ter os “galões” necessários enquanto a realidade
é lhe desfavorável. É preciso sim ter a
capacidade de controlar as futuras indústrias que vão ser erguidas para que
estas não possam poluir, porque neste
momento não temos quantidade suficiente de indústrias que possam classificar o país como um Estado poluente.
13º Vencimento: É uma boa
notícia essa sobre o pagamento do 13º
vencimento. Mas a pergunta que se co-
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Continuado das Pág’s 01, 02 e 03
loca é quando será pago. Porque em
condições normais o 13º tem de ser pago agora, entre o Natal e antes do fim
do ano, pois é a altura em que as pessoas acabam gastando o seu salário ordinário para satisfazer as necessidades
da quadra festiva. Logo, precisam desse dinheiro agora para prepar o início
do novo ano. Espero que ao nível do
Governo haja de facto sensibilidade e
força necessária para que se cumpra
com o pagamento do 13º agora entre o
Natal e o fim do ano. Se acontecer depois, naturalmente deixará de ter a devida importância, porque as pessoas terão contraído dívidas e isso não é salu-

tar para as nossas famílias.

Diagnóstico geral: De um
modo geral, com essas sombrias todas
notámos, entendemos que o país não
está tão estável como se disse. A que
olhar o país na conjuntura que está hoje. Por exemplo, notámos que a nossa
economia está debilitada. O próprio
Estado está a trabalhar para pagar mais
os funcionários mas, em contrapartida,
quase sobra nada para investimento. Existe uma grande preocupação em relação as infra-estruturas públicas, infraestruturas que possam garantir o escoamento de produtos e bens. Portanto, há
que olhar para a racionalização neces-

sária para que o Estado não fique apenas refém de pagar funcionários mas
tenha capacidade de promover investimentos. É preciso também que o Estado tenha a capacidade necessária de atrair investiementos e para isso acontecer é muito importante a transparência
nas acções governativas.
Refira-se, entretanto, que o informe ontem apresentado pelo Presidente da República sobre o estado geral da nação em 2018 está a dividir a opinião pública, existindo, naturalmente, correntes que aprovam o informe e
outras que desaprovam, independentemente da linhagem política de cada analista.■ (Chabane Falume)

Uma Data na História
Por: João de Sousa

20 de Dezembro de 2007 ... Carlos Tembe
Carlos Almerindo Filipe Tembe, fez os estudos primários na então, Escola Primária Rainha D. Leonor, hoje
EP1 Dr. Eduardo Mondlane, na Cidade de Maputo, e na então Escola Primária Dr. Rui Patrício, hoje EP1 Ngungunhane na Matola. Os estudos secundários também foram repartidos entre aquelas duas cidades, Escola Secundária da Matola e Escola Secundária Francisco Manyanga.
Licenciou-se em Relações Internacionais na Universidade Lusíada de Lisboa. Era Pós-Graduado em Ciência Política pela Universidade Autónoma de Lisboa e Mestrado em Estudos do Médio Oriente Moderno pela Universidade Hebraica de Jerusalém.
Foi docente no ISRI (Instituto Superior de Relações Internacionais), regente da Cadeira de História Política e Diplomática do Médio-Oriente e docente no ISPU
(Instituto Superior Politécnico e Universitário), tendo inicialmente leccionado a Cadeira de Direito Internacional Privado. Foi regente da Cadeira de Relações Internacionais e
Integração Económica Regional e analista e comentador de
Politica Internacional e de assuntos do Médio-Oriente na
Televisão de Moçambique, Rádio Mloçambique e STV.
Serviu, no Ministério da Defesa Nacional, como
Chefe do departamento de Política Externa de Defesa.

Carlos Tembe foi o primeiro presidente do Conselho Municipal da Matola eleito, em 1998, nas primeiras e-
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leições autárquicas que o país organizou. Foi reeleito em
2003. Durante a sua governação, o município conheceu um
desenvolvimento impressionante. Um dos aspectos que
marca os nove anos de poder do edil foi a restruturação de
muitos bairros e a criação de outros novos dando-lhes ca-

ordenamento territorial.
Em sua hmenagem o Conselho Municipal da Matola decidiu pela mudança do nome do Cinema 700, passando
a chamar-se Auditório Municipal Carlos Tembe.
Faz agora 11 anos que Carlos Tembe faleceu.■

BM encerra amanhã ano económico 2018
Maputo (O Autarca) – O Banco de Moçambique (BM) procede amanhã, sexta-feira (21Dez18), o encerramento do ano económico 2018.
A cerimónia que decorrerá no novo edifício sede do Banco de Moçambique, na cidade de Maputo, será orientada pelo Governador do BM, Rogério Zandamela, que apresentará na ocasião uma comunicação em torno das
perspectivas para 2019.
No evento, o Governador do BM irá debruçar-se sobre a postura da Política Monetária e cambial e o resultado das medidas que a instituição tomou ao longo do ano. A evolução da inflação, o comportamento do Metical
face ao dólar norte americano e das reservas internacionais líquidas no ano em curso e perspectivas destes indicadores para o próximo ano, farão, também, parte dos assuntos a abordar durante o evento, entre outros.
O evento de encerramento do ano económico é uma prática tradicional do Banco de Moçambique, no qual
tomam parte diversas personalidades convidadas, com destaque para os parceiros do BM.■ (Redacção)
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Leonel Marcelino, Lisboa

Pior que a ignorância...
Pior que a ignorância, no seu significado mais corrente, só o seu uso político.
A grande maioria dos povos não tem acesso à informação dos jornais, das televisões, ou até das rádios que,
ainda assim, são os de alcance mais fácil, em regiões inóspitas, isoladas, onde, tanta vez, se nasce e morre sem se ter
a possibilidade de sair daquele círculo tão limitado. E não
vale a pena pensar só na longínqua África, ou Ásia, ou América. Quando, nos finais da década de 70, aportei a Vila
Real de Stº. António, a grande maioria dos meus alunos não
conhecia Faro. E, ainda hoje, há por essa serra algarvia fora
muito boa gente que nunca abriu um jornal.
Mas, não só não há acesso à informação, como,
mais grave, muito mais grave, há a falta de acesso a uma educação de qualidade. E este é que é o grave problema que
permite, depois, a manipulação descarada dos povos para
fins, não só comerciais, mas, com mais perspicácia, para os
orientar na direcção pretendida por quem tiver ambições
políticas, cada vez mais ousadas e usadas. Falha, sem dúvida, uma aposta séria numa educação que esteja vocacionada para a construção de cidadãos capazes de preparar os
povos para a felicidade de todos. Hoje, só alguns países do
norte da Europa estão a consegui-lo e a colher as suas benesses, embora, ainda, com falhas. Mas, as falhas são próprias da natureza humana e, com o esforço de todos consegue-se a sua correcção gradual. Não se pode melhorar o
que não existe.
Esta falha de informação e de educação prepara o
caldo propício para a morte da democracia, o que, infelizmente, está já a alastrar perigosamente ao mundo inteiro,
com o ressurgir dos partidos fascistas e comunistas. Ora, de
fascimo bastou-nos o Salazar e de comunismo tivemos um
fartote com Vasco Gonçalves. Ameaça-nos, agora, a manada amarela que, com a bandeira já gasta dos populismos
caóticos, encanta os incautos, facilmente manobráveis, precisamente, por falhas da educação e da informação. Com a
cantiga habitual de quem nunca cumprirá o que diz, como
os ricos que enriqueceram a partir do Parlamento, aí estão
eles a empunhar as bandeiras agradáveis a todos os olhos,
da “redução de impostos, aumento do salário nacional, diminuição do preço do combustível, melhorias no Serviço

Nacional de Saúde e resolução de muitos outros problemas
políticos”. E, como não podia faltar, o ataque à classe política. É o canto das velhas sereias enfeitadas agora de amarelo, para não se confundirem com as vermelhas, mas, com
uma intenção muito mais cruel: destruir o país. Eles sabem
que não vão conseguir nada, pois, se o Governo fosse tão
irresponsável que cedesse ao que querem, teríamos, no dia
seguinte, de andar de mão estendida para que a União Europeia e o FMI viessem governar-nos. Não sejamos tontos,
não nos deixemos encantar com cânticos de sereias rançosas. Estas são as vozes dos fascistas, dos anarquistas, dos
extremistas que nada amam, a não ser o seu próprio umbigo.
Todos os cidadãos têm ao seu alcance a arma mais
poderosa das sociedades civilizadas: o voto. O que estes
ar-rivistas pretendem é pura e simplesmente preparar a
mani-pulação do voto para regressarem ao seu antigo
paraíso fa-scista ou comunista. O voto é a arma do povo.
Teremos de estar atentos e usá-la sem nos deixarmos
intoxicar e mani-pular. Temos de escolher políticos com
um perfil que nos dê a esperança de conhecerem a
realidade e de nos apresen-tarem soluções concretas,
realistas. Temos de interrogar os candidatos , interpelá-los,
conhecer os seus projectos, discu-ti-los. Só depois de
informados é que devemos escolher em quem vamos votar.
Não votemos por partidos, nem por i-deologias que dão
para tudo e nunca resolvem nada.
Alertado por palavras do insuspeito Pe. Anselmo
Borges, fui ler um documento sério que pode orientar-nos
nos labirintos que nos espreitam. Trata-se da “Declaração
de Ética Mundial”. Por agora, quero apenas lembrar que
«todo o ser humano tem que ser tratado de forma humana!
Ou seja: todo o ser humano – sem distinção de idade, sexo,
raça, cor, capacidade física ou intelectual, língua, religião,
convicção política, origem nacional ou social – é dotado de
uma dignidade intocável e inalienável. Todos, portanto,
tan-to o Estado como o indivíduo, estão obrigados a
respeitar essa dignidade e garantir-lhes defesa efectiva.
Também na economia, na política e nos meios de
comunicação, em institutos de pesquisa e em empreendimentos industriais, o ser humano deve ser sempre sujeito
do Direito, e deve ser fim, jamais um mero meio, jamais
um o-bjecto de comercialização e industrialização.»
Temos, todos, pela frente, desafios grandiosos e únicos para o bem-estar geral, sem distinções. Ora, não acre-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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como eles próprios confessam, é “Parar Portugal”.
Acabo, com mais umas palavrinhas do documento
Precisamos de tempo e de paciência, tendo em conque tenho vindo a ler: «...todo o ser humano, como ser dota a realidade de um país que acaba de sair de uma profuntado de razão e consciência moral, está obrigado a comporda crise em que vivemos bem pior do que hoje. A pouco e
tar-se de forma verdadeiramente humana, e a não se compouco, estamos a levantar a cabeça, com dignidade. Há
portar de forma desumana; está obrigado a fazer o bem e
não fazer o mal!»■
muito por fazer e para fazer, mas, o caos só aproveita aos

BM aprova operações de aumento de capital do
Moza Banco e aquisição do Banco Terra
Maputo (O Autarca) – O
Banco de Moçambique (BM) aprovou
já as operações de aumento de capital
do Moza Banco e aquisição deste do
Banco Terra.
Segundo uma nota recebida na
nossa Redacção, atraves desta transacção em que a tomada da totalidade do
aumento de capital do Moza Banco foi
assumida pela Arise, este novo parceiro passará a deter uma participação de
29,5% na sua estrutura accionista.
A Arise é uma empresa gestora
de um fundo de investimento líder na
África com parcerias sustentáveis com
entidades financeiras na África Subsaariana. A empresa foi fundada por três
investidores fundamentais, nomeadamente o Rabobank (Banco de Referência Holandês), Norfund (um dos maiores fundos de investimento do mundo e
de origem Norueguesa) e FMO (Fundo
de Investimento Holandês). Gere actualmente mais de 660 milhões de
USD em activos e opera em mais de 10
países.
Esta transacção inclui ainda a
aquisição pelo Moza Banco de 100%
do capital do BTM.
De acordo com João Figueredo, Presidente do Conselho de Administração do Moza Banco, esta transacção não só irá consolidar a estrutura fi-

O Moza Banco passou a deter 100 por cento do capital do Banco Terra de Moçambique

nanceira e patrimonial da instituição
como irá ainda dotá-la de uma forte capacidade competitiva para melhor servir os seus clientes e o mercado em geral.
Para o PCA do BTM, Manuel
Aranda da Silva, esta transacção representa uma oportunidade de melhor atingir os objectivos do banco no sentido de contribuir para o desenvolvimento económico e social de Moçambique.

Propicia a possibilidade de estar mais
perto dos clientes e oferecer uma gama
mais vasta de serviços bancários.
Segundo Deepak Malik CEO
da Arise, a transacção ora concretizada
permitirá a Arise expandir os seus investimentos em Moçambique e assegurar a missão da Arise em promover a
inclusão financeira e estimular o desenvolvimento económico.■ (Redacção)
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We love Summer faz Maputo vibrar
Maputo (O Autarca) –
Realizou-se recentemente o festival
de verão We Love Summer, na
Quinta Beija-Flôr, cidade de Maputo, capital moçambicana. Paisagens
de encantar qualquer olhar, comida
diversa e muita música fizeram vibrar os jovens que ali se encontravam.
Nesta edição, a SB Entertainment e parceiros, não puderam
fazer diferente, se não trazer do
mundo para Moçambique, os mais
falados do mundo da música electrónica, com destaque para o aclamado grupo de DJ's sul-africanos Strange Loving.
"Com o We Love Summer
pretendemos continuar a inovar
com os diferentes conceitos e temáticas, de forma a criar um híbrido equilibrado entre diversão e intercâmbio cultural. Queremos ser a
preferência local para conhecer novas pessoas, curtir novos sons e trocar experiências e sensações.", afirmou Luana Jane, Directora-Geral
da SB Entertainment, durante o evento.
Um dos momentos auge do
evento ocorreu quando a chuva forte se fez sentir no início da noite,
mas o público mostrou-se resiliente
continuando energético e cheio de
fervor mesmo debaixo da chuva,
ansiosos para o que o resto da noite
lhes prometia.
Esta edição contou com o apoio do Ministério da Cultura e Turismo, Pro data, Sapo, N&N, Beija-

Flor e LIT e teve como principais
parceiros, a COMSERV, Cine
Group, Volare, Perfect Clean, Paez,
Pro Segurança, Sir Motors e Fidelidade, e foi patrocinado pelo Millennium Bim, Heineken, Tropigalia, Compal, Puma, Hotel Afrin,
Big Brother e Fidelidade.

Sobre SB Entertainment:
Uma empresa liderada desde 2006 por jovens moçambicanos,
"SB Crew", fundada por Jahyr Abdula.
Tem como principais áreas
de trabalho a produção e consultoria de eventos e serviços.■ (R)
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