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Proposta de Lei já está no Parlamento

Guebuza quer
regalias
milionárias
“Uma viagem anual de férias, com passagens aéreas em primeira classe e
ajudas de custo para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes, dentro do
País ou no estrangeiro, com direito à protecção especial” - Artigo 6, alínea i)

“Subsídio
de reintegração
equivalente a 10
anos do vencimento
base actualizado”
Artigo 6, alínea o)

Compra de barcos
inclui armamento(?)

Centrais

Recursos naturais em jogo no negócio entre Moçambique e França
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Destaques
Proposta de Lei já está na Assembleia da República

Guebuza quer direitos e regalias
milionários
propõe, será uma variável que mudará sempre que haja alterações
do salário base do chefe de Estado.
O salário base anual do chefe
de Estado no ano em que Armando Guebuza ascendeu ao poder
era de: 1.596.600,00 Meticais,
segundo estimativas do “my salary”, uma página da web. O mensal era de 133,050 mil meticais.
Actualmente, com as actualizações, estima-se que Guebuza tenha salário base acima de 200 mil meticais/mês.
As viagens, podendo ser para
qualquer parte do mundo, são uma
variável extremamente onerosa.
A Lei, nos termos da proposta do Conselho de Ministros,
terá efeitos retroactivos: “entra
em vigor na data da sua publicação e produz efeitos a partir
do ano de 1994”, o que significa que a ser aprovada abrangerá
também Joaquim Chissano, o
antecessor de Guebuza na Presidência, mas excluirá Samora
Machel, o primeiro presidente de Moçambique, já falecido.
Caso incluísse todos os presidentes desde a fundação do
Estado moçambicano, o valor
dos salários de 10 anos seria atri-

Fernando Veloso e
Borges Nhamirre
O presidente Armando Guebuza, que é também chefe do
Governo, está a preparar para
si e membros da sua família, regalias chorudas para o que resta
do mandato presidencial e após
a retirada. Vai custar ao Estado
muitos milhões todos os anos.
Através de Lei que quer que
passe pela Assembleia da República, o Governo, sob chancela
do primeiro-ministro, Alberto
Vaquina, já depositou no Parlamento uma proposta de lei que
não está agendada para a sessão

que começa esta quarta-feira
(16 de Outubro de 2013) mas
isso não significa que a Comissão Permanente não possa evocar motivos para que isso ainda
aconteça antes do fim do ano.
Os direitos e regalias implicarão
no ano em que a lei vier a ser aprovada – e pode ser este ano – “um
impacto orçamental adicional ao
Orçamento do Estado estimado
em 46.121.500,00 MT (quarenta e seis milhões, cento e vinte e
um mil e quinhentos meticais”.
Os mais de 46 milhões de meticais são apenas o que a lei, se
vier a ser aprovada pelo Parlamento, acrescentará de despesa

ao Estado já este ano ou no ano
em que vier a ser aprovada, para
além do que já gasta hoje o chefe de Estado, Armando Guebuza.
Entre outras regalias que à frente abordamos nesta peça, destacam-se: “Uma viagem anual de
férias, com passagens aéreas em
primeira classe e ajudas de custo
para si, cônjuges e filhos menores
ou incapazes, dentro do país ou no
estrangeiro, com direito à protecção especial” e “um subsídio de
reintegração equivalente a 10 anos
de vencimento base actualizado”.
O vencimento base actualizado,
caso a lei venha a ser aprovada
como o Conselho de Ministros

buído aos herdeiros de Samora.
Nos termos da proposta de
lei que o Conselho de Ministros enviou ao Parlamento, “o
cônjuge e herdeiros sobrevivos têm direito a uma pensão
de sobrevivência equivalente
a cem por cento do seu vencimento ou pensão actualizados”.
O Parlamento terá agora a última palavra, embora se saiba
que o actual chefe de Estado é
também presidente do Partido
Frelimo que detém uma Bancada
Parlamentar com maioria qualificada cuja decisão não poderá
ser contrariada pela oposição.
De salientar, também, que a
Assembleia da República nunca reprovou uma proposta do
Governo. Prevaleceu sempre a
vontade da maioria que sustenta o Governo: a bancada parlamentar do Partido Frelimo, que
recebe ordens do próprio Guebuza como presidente do Partido.
O Ministério das Finanças, segundo um documento em nosso
poder (Parecer 23/GM/MF/2013,
de 31 de Maio), assinado pelo respectivo ministro Manuel Chang
refere que “analisada a proposta
(Continua na página seguinte)
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Destaques
(Continuação da página anterior)

de Lei que fixa os Direitos e Regalias do Presidente da República
em Exercício e Após a Cessação
de Funções, constata-se que da
sua aprovação e aplicação resultará um impacto orçamental adicional para o Orçamento do Estado,

estimado em 46.121.500,00 no
presente exercício económico,
conforme abaixo se descrimina:
– Equipamentos e Viaturas = 22.060.000,00 Meticais;
– Bens e Serviços =
2.859.000,00
Meticais;

– Transferências à Família = 19.402.500,00 Meticais;
– Demais despesas com Pessoal = 1.800.000,00 Meticais”.
Na Assembleia da República a proposta está classificada com a referência AR-VII/

Prop.Lei/333/24.06.2013. Está
a cargo da Primeira Comissão, ou seja, Comissão dos
Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade.
A Proposta submetida à Assembleia da República (AR) foi

assinada pelo primeiro-ministro
Alberto Clementino António Vaquina, a 05 de Junho de 2013.
Deu entrada na Secretaria-Geral
da AR a 06 de Junho de 2013 e
foi mandada distribuir aos deputados a 24 de Junho de 2013.

de Estado, dentro do País ou no
estrangeiro;
i) Uma viagem anual de férias, com passagens aéreas em
primeira classe e ajudas de
custo para si, cônjuge e filhos
menores ou incapazes, dentro
do País ou no estrangeiro, com
direito à protecção especial;
j) Pessoal de Protecção e Assessoria, em caso de viagens para
dentro e fora do País;
k) Viatura, de uso pessoal, para
si, cônjuge e filhos menores ou
incapazes a seu cargo;
l) Assistência médica e medicamentosa para si, cônjuge,
filhos menores ou incapazes e
ascendentes do primeiro grau a
seu cargo;
m) Protecção especial da sua
residência;
n) Uma verba destinada à manutenção e equipamento da sua
residência;
o) Subsídio de reintegração
equivalente a 10 anos do vencimento base actualizado;

a cem por cento do seu vencimento ou pensão actualizados.

2. O disposto na linha h) do
número anterior não abrange as
viagens ao exterior a convite de
instituições estrangeiras.
3. Os valores relativos às regalias referidas nas alinhas g) e n)
do número 1 do presente artigo
são fixados pelo Conselho de
Ministros.

Artigo 11
(Vigência)

Projecto de Lei
Aqui a seguir publicamos, na íntegra, a fundamentação e os exactos termos do projecto submetido
pelo Conselho de Ministros
à Assembleia da República.
A fundamentação esteve
na forja desde Maio de 2012.
Fundamentação
“A Lei 21/92, de 31 de Dezembro, foi aprovada num
contexto em que o País ainda
não tinha experiência consolidada sobre o tratamento que
deveria ser legalmente concedido a um Presidente da República, em Exercício ou Após
a Cessação das suas Funções.
Considerando a experiência
adquirida ao longo do tempo
e que decorre nomeadamente
da aplicação da referida Lei, e
atendendo ainda, o desenvolvimento do País, e do Estado de
Direito, a dignidade e o papel
que desempenha um Presidente da República, mostra-se
necessário desenvolver os deveres e direitos estabelecidos.
A presente proposta vem,
assim, renovar os deveres,
direitos e regalias estabelecidos do Presidente da
República, em exercício e
após cessação de funções.
Maputo, Maio de 2012.”
REPÚBLICA DE
MOÇAMBIQUE
LEI N.º /2012 de de
Havendo necessidade de
desenvolver os deveres e os
direitos do Presidente da República, em exercício e após
a cessação das suas funções,
ao abrigo do n.º 1 do artigo
179 da Constituição, a Assembleia da República determina:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1
(Objecto)
A presente lei regula os
deveres, direitos e regalias do Presidente da República, em exercício e após

a cessação das suas funções
Artigo 2
(Âmbito de Aplicação)
A presente lei aplica-se ao
Presidente da República em
exercício de Funções e após a
sua cessação, seu cônjuge, descendentes menores ou incapazes, bem como aos ascendentes
do primeiro grau ao seu cargo.
CAPITULO II
(DEVERES, DIREITOS
E REGALIAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
EM EXERCÍCIO)
Artigo 3
(Deveres do Presidente da
República em exercício)
1. O Presidente da República
em Exercício tem, além do estabelecido pela Constituição da
República e demais leis relativas
aos titulares de órgãos executivos do Estado, o dever de depositar anualmente, no Conselho
Constitucional, uma declaração
sobre o seu património e outros
rendimentos, nos termos da lei.
2. A declaração referida no número anterior compreende, também, o património e outros rendimentos individuais dos filhos
menores ou incapazes e do cônjuge, salvo se em relação a este vigore o regime de separação de bens.
Artigo 4
(Direitos e Regalas do
Presidente da República
em exercício)
O Presidente da República em exercício tem, além
dos estabelecidos nas demais
leis, os seguintes direitos:
a) Vencimento, abono para
as despesas de representação,
ajudas de custo e outros subsídios mensais a serem fixados
pelo Conselho de Ministros;
b) Viaturas ou outros meios de
transporte, necessários e adequados ao exercício das suas funções;
c) Viaturas ou outros meios
de transporte para uso pessoal;
d) Residência oficial e uma residência para utilização privada;

e) Assistência médica e medicamentosa para si, cônjuge,
filhos menores ou incapazes e
ascendentes de primeiro grau a
seu cargo;
f) Protecção especial para as
residências de sua propriedade
pessoal.
CAPÍTULO III
DEVERES, DIREITOS E
REGALIAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CESSANTE
Artigo 5
(Deveres do Presidente
da República após a cessação
de funções)
O Presidente da República,
após a cessação de funções,
além dos deveres estabelecidos
na Constituição da República e nas demais leis, responde
criminalmente por actos estranhos ao exercício das suas
funções perante o Tribunal Supremo, nos termos da Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais.
Artigo 6
(Direitos e Regalias do
Presidente da República
após a cessação)
1. O Presidente da República, após a cessação de funções tem, além dos estabelecidos nas demais leis, os
seguintes direitos e regalias:
a) Gabinete de trabalho;
b) Oficial às ordens;
c) Regime de segurança e protecção especial, para si, cônjuge,
filhos menores ou incapazes e ascendentes de primeiro grau a seu
cargo;
d) Tratamento protocolar compatível;
e)
Lugar protocolar em
função das precedências definidas pelo Protocolo do Estado;
f) Passaporte diplomático para
si, cônjuge e filhos menores ou
incapazes;
g) Vencimento, despesas de representação e subsídios mensais
actualizados;
h) Passagens áreas em primeira classe e ajudas de custo, quando viaje em missão de serviço

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
E TRANSITÓRIAS
Artigo 7
(Transmissão do direito ao
subsídio de reintegração)
Em caso de morte do Presidente da República, no exercício ou
após a cessação de funções, antes
da percepção do subsídio de reintegração, o direito a este subsídio
transmite-se aos seus herdeiros,
nos termos gerais de direito.
Artigo
8
(Pensão de sobrevivência)
1.
Em caso de morte do
Presidente da República em
exercício ou após a cessão de
funções, o cônjuge e herdeiros
sobrevivos têm direito a uma pensão de sobrevivência equivalente

2. O direito referido no número anterior extingue-se quando
altere o estado civil do cônjuge
sobrevivo, quando os descendentes incapazes se tornem capazes ou atinjam a maioridade
civil, ou ainda quando ocorre a morte dos ascendentes.
Artigo 9
(Perda de Direito)
1. Perde os direitos estabelecidos nesta Lei, o Presidente da República que
tenha sido destituído do
cargo ou tenha renunciado.
Artigo 10
(Regulamentação)
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente
Lei, no prazo de 90 dias a contar da data da sua publicação.

A presente lei entra em vigor na data de sua publicação
e produz efeitos a partir do ano
de 1994.
Artigo 12
(Revogação)
É revogada a lei n.º 21/92, de
31 de Dezembro, e toda a legislação que contrarie a presente
Lei.
Aprovada pela Assembleia da
República, aos de de 2012
A PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA
VERÓNICA NATANIEL
MACAMO NDLOVO
Promulgada aos
Publique-se.

de 2012

O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
ARMANDO EMÍLIO
GUEBUZA
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Saimone Macuiana, chefe da sua delegação da Renamo
Bernardo Álvaro
A Renamo cumpriu com a sua
promessa de não retomar o diálogo com Governo, caso este não
aceitasse a participação dos facilitadores nacionais, jornalistas
e observadores internacionais.
Nesta segunda-feira, que estava
prevista a realização da XXIV
ronda, a Renamo abandonou a
sala, exigindo que a delegação
do Governo aceitasse chamar
para a sala os facilitadores Dom
Dinis Sengulane e o professor Lourenço do Rosário, bem
como os jornalistas, a fim de
“ouvirem o que se está a discutir e como está a ser discutido”.
Quando eram 10 horas,
uma hora depois da hora habitual do início do diálogo,
quase sem a presença dos jornalistas, as delegações já se
encontravam fora da sala.
A Renamo, que prometeu voltar na próxima segunda-feira
para prosseguir com diálogo,
diz que não haverá nenhuma
conversa se o Governo não
aceitar essas suas exigências.
Na XXIII ronda de diálogo,
realizada na semana passada, as
partes saíram do encontro sem

nenhum acordo político em torno
da legislação eleitoral, mormente
os princípios de paridade nos órgãos eleitorais a todos os níveis.
Tal como aconteceu nas rondas
anteriores, o impasse voltou a
prevalecer com a Renamo através
do chefe da sua delegação, Saimone Macuiana, a dizer à saída
do encontro que o seu partido iria
romper o diálogo com o executivo, caso este não aceite a presença
dos facilitadores nacionais, observadores internacionais e de jornalistas nas conversações em curso.
Por sua vez, o Governo, através do ministro da Agricultura,
José Pacheco, sempre recusou
as exigências e ameaças da Renamo, argumentando que não é
preciso a presença de facilitadores nacionais e observadores internacionais ao diálogo “porque
acreditamos que nós como moçambicanos temos capacidades
de resolver os nossos problemas
sem a interferência de outros”.
A Renamo não quer avançar
para a discussão de outras matérias constantes da agenda antes
do desfecho do primeiro ponto
referente à legislação eleitoral.
Peritos militares cada

vez mais longe
Ainda não estão presentes neste diálogo os peritos em questões
militares e de defesa e segurança,
apesar de já estarem constituídas
as respectivas comissões em ambas as partes. Com o rompimento
de diálogo a efectivar-se, parece
cada vez mais remota a possibilidade da chegada dos peritos.
A Renamo argumenta que este
ponto faz parte do número 2 da agenda do diálogo referente à matéria de
Defesa e Segurança, que só pode
ser discutido depois de ultrapassado
o primeiro ponto sobre a legislação
eleitoral há mais de 10 rondas sem
desfecho, dado que as partes têm
estado a extremar as suas posições.
Enquanto os dias vão passando,
e se aproxima a data das eleições
autárquicas previstas para dia 20
de Novembro próximo, a tensão
política vai subindo e os discursos
a serem mais inflamados, dado as
ameaças da Renamo de não vir a
deixar que esse pleito tenha lugar.
O muito aguardado encontro
entre o presidente da República, Armando Guebuza, e o líder
da Renamo, Afonso Dhlakama,
depende do tal encontro de peritos. (Canal de Moçambique)
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Governo de Maputo “extorque”
empresários para visita da primeira-dama
controlo sobre os circuitos do
poder e da distribuição de cargos, nenhum empresário ousa

em indeferir o pedido de inserção de publicidade na revista
da primeira-dama. (Redacção)

Distrito de Massinga

5 milhões para
financiar de Guebuza
André Mulungo

A primeira-dama vai visitar,
nos dias 25 e 26 de Outubro
corrente, a província de Maputo
e o Governo local está a exigir
que os empresários da província
contribuam para a logística que
só de alimentação está orçada
em mais de 126 mil meticais.
Indignados com a situação,
alguns empresários contactaram
o Canal de Moçambique para
denunciar o que consideram “sufoco e extorsão” para o sector
privado, uma vez que tanto o Governo como o próprio Gabinete
da Primeira-Dama têm orçamentos próprios pagos pelos contribuintes incluindo os empresários que são agora solicitados
para pagar a logística da visita.
Em carta assinada pelo secretário do Governo provincial de
Maputo, Ali Chaucale, a que o

Canal de Moçambique teve acesso, lê-se que a província “sentir-se-ia bastante honrada” com a
contribuição dos empresários
para receber a primeira-dama.
“O secretariado da povoação
de Djuba sentir-se-ia bastante
honrado com a contribuição de
V. Excia em apoiar na preparação
do evento contribuindo com bens
e valores monetários em conformidade com a lista de produtos
necessários em anexo”, lê-se na
carta enviada aos empresários.
Na lista que está em anexo
aparecem produtos como cabeças de gado, frangos, arroz, farinha de milho, refrescos, caldos
até papel higiénico, que os empresários devem comprar para
a recepção da primeira-dama.
“Isto pode parecer um pedido,
mas sabemos que é uma ordem e
quem não contribuir estará lixa-

do”, desabafam os empresários.
De facto não é a primeira vez
que o Governo de Maputo vai
ao bolso dos empresários para
suportar as visitas do casal da
Ponta Vermelha. Recentemente,
um outro grupo de empresários
baseados em Magude contactou o Canal de Moçambique
para denunciar o Governo local que estava a pedir apoio em
bens e dinheiro para presidência
aberta de Armando Guebuza.
Um outro mecanismo usado
pelo Gabinete da Primeira-Dama para extorquir empresários
e empresas do Estado é a chamada “Revista Chama”, que é
editada pelo próprio Gabinete da
Primeira-Dama. É que os empresários recebem cartas da revista
a “solicitar” anúncios publicitários. E num País onde a esposa
do chefe de Estado também tem

O Governo distrital da Massinga
recebeu do Fundo de Infra-estruturas
Distritais em 2012, 11.9 milhões de
meticais e deste valor 5.4 milhões de
meticais foram desviados para acertos
de “última hora” para receber o presidente da República, Armando Guebuza
e sua esposa, no âmbito da presidência
aberta e inclusiva àquele ponto do País.
Esta informação consta de um relatório publicado pelo Centro de Integridade Pública, que refere que tais despesas não estavam previstas no Plano
Económico e Social Distrital (PESOD).
Com os arranjos feitos pelos dirigentes locais para bajular Guebuza,
actividades como construção de sanitários na Cadeia Distrital, construção
de duas Sedes de Localidade (Rovene
e Malamba), construção de um Posto Policial (Lihonzuane), construção
de duas vedações (SDPI e Residência do Director do SDPI), construção
de três residências para funcionários
(Rovene, Chicomo e Guma), construção de uma Tribuna (Chicomo),
construção de duas residências para
funcionários (Rovene e Chicomo) e
construção da Sede de Rovene, antes
previstas no PESOD não foram efectuas.
Os fundos desviados são provenientes do Orçamento de Estado gastos para satisfazer Guebuza.

Guebuza e esposa são
“deuses” no distrito
“O distrito é frequentemente submetido a uma pressão quando se anuncia
a visita do presidente e da primeira-dama da República”, lê-se no relatório.
A situação propicia falta de transparência na selecção de empreiteiros ou pessoal envolvido em obras,
uma vez que, pela pressão exercida, não se faz concurso público.
As orientações sobre o tipo de despesa que o distrito deve realizar para visitas
de alto nível, segundo o relatório, têm
sido de carácter verbal e sem nenhuma
base clara para a sua fundamentação.”
Reabilitação da sede da Frelimo
Das obras não previstas no Plano
Económico e Social Distrital (PESOD)
faz parte a reabilitação da sede do partido Frelimo, segundo consta do Relatório de Rastreio da Despesa Pública
da autoria do Centro de Integridade
Pública (CIP), publicado recentemente.
Segundo Técnicos do CIP, a separação entre Estado e o partido Frelimo
na Massinga é quase inexistente. Os
funcionários do Estado são confrontados com saturações de muitas vezes terem de seguir as orientações do
partido. (Canal de Moçambique)
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Editorial

Regalias insultuosas
para um povo sofrido
Os direitos e as regalias do Presidente da República propostos pelo Governo em forma de Lei, depositada na Assembleia da República e que
constitui matéria de capa desta edição do Canal de Moçambique, não têm
outra classificação possível senão “insulto”. É um autêntico insulto a um
povo classificado como o terceiro mais pobre do mundo, querer pagar férias ao chefe de Estado e seus filhos para qualquer parte do mundo, com
todas as despesas pagas por contribuições dos mesmos cidadãos que não
conseguem garantir refeições condignas para as suas famílias.
Dói só de imaginar que aquele jovem que vive no bairro de Chamanculo
em Maputo, numa casa de madeira e zinco arrendada, ou no bairro de Muatala em Nampula, numa cabana construída de blocos de adobe e coberta de
sacos plásticos, que todos os dias acorda para ir à Baixa da sua cidade para
vender roupa usada na rua, paga impostos ao Estado e este, por sua vez,
quer usar o valor para pagar “férias” em qualquer parte do mundo, ao chefe
de Estado, no activo ou reformado. Ao chefe de Estado e à sua família.
Dói saber que em cada coisa que se transacciona paga-se um imposto
qualquer, pelo menos IVA, e saber que parte disso vai para férias de quem
deveria pensar, primeiro, nos cidadãos que sofrem muito e só depois em si.
Que Governo é este que paga de salário menos de 6 mil meticais a um
agente da Polícia da Elite – como o Canal de Moçambique demonstrou
com o recibo de salário de agente da FIR – e quer pagar 10 anos de salário
base só de subsídio de reintegração a um presidente que cessa funções?
Ainda este ano vimos médicos a manifestarem-se durante quase um mês
e mais do que uma vez, resultando disso a morte de cidadãos um pouco por
todo o País, porque se tinham esgotado as possibilidades de fazer crer ao
Governo que com os salários que os médicos auferem ainda hoje é impossível estar-se estável e com a cabeça no lugar para se poder tratar doentes
de forma responsável.
Os médicos exigiam aumento salarial que tinha um impacto orçamental
adicional no orçamento do Estado que não era nem metade daquilo que é
agravamento do custo anual das regalias que a proposta da Lei aqui tratada
pretende conferir ao Presidente da República no activo e após a reforma.
O Governo fincou o pé, recusando dar aumento aos médicos. Era de toda
a justiça fazê-lo. Preferiu, contudo, assistir à população a morrer, cadáveres a multiplicarem-se nas morgues, como aqui reportámos, para fazer crer
que não tinha mesmo dinheiro para reconhecer como direito aos médicos
um salário digno. E negou-lhes esse aumento. E até os acabou por castigar, expulsando-os do Serviço Nacional de Saúde, entre outras autênticas
barbaridades.
O Governo alega sempre que não tem recursos. E alegou precisamente
isso quando tratou os médicos de forma completamente selvagem.
Hoje não há médicos suficientes para atender os doentes – nunca houve
mas agora é pior ainda – mas para que consigam ter o suficiente para viver
há mais de cinquenta médicos noutros empregos. Entretanto quem precisa
do Serviço Nacional de Saúde morre sem assistência médica todos os dias,
até nas grandes cidades. Culpa do Governo que diz que não tem dinheiro
para coisas essenciais mas depois faz destas barbaridades para se irem
“embarrigando”, quais chulos do esforço alheio.
Um pouco depois da greve dos médicos terminar, noticiámos aqui no Canal de Moçambique que o Governo havia aprovado reformas milionárias
para ministros e ex-ministros, que chegavam ao salário de 200 mil meticais
por mês para muitos casos. Ministros no activo como Victor Borges, José
Pacheco, Manuel Chang, Cadmiel Muthemba e outros servidores públicos
do topo como David Simango, Alcido Nguenha, Castigo Langa, Virgínia
Matabele, entre muitos outros, estão contemplados pelas reformas, mantendo ainda salários dos cargos que ocupam. Para uns há sempre dinheiro
para se encherem mas para outros nunca há para pagar simplesmente tra-

balho.
Agora é esta proposta de lei que estabelece direitos, deveres e regalias do
Presidente da República que, segundo o parecer técnico do Ministério das
Finanças, vai consumir ao Estado, neste exercício económico – caso entre
em vigor, um impacto adicional de 46.121.500 meticais. De onde virão os
milhões/ano para as regalias do Presidente da República e seus familiares?
Sábado passado comemorou-se o dia nacional do professor. A tónica das
reclamações era sobre os magros salários, horas extras atrasadas, más condições de trabalho como, por exemplo, leccionar numa turma de 60 alunos
sentados no chão. O Governo respondeu que “o País é pobre” por isso não
pode dar mais do que está a dar? Não pode dar aos professores mas pode
dar ao ex-Presidente da República?
Porquê Armando Guebuza, tendo o poder de iniciativa legislativa na mão
através do Governo que chefia, pode mandar aprovar uma lei para aumentar as suas regalias já gordas e vem depois dizer aos cidadãos que o Estado
que ele dirige não tem dinheiro para pagar a quem trabalha.
Os professores, polícias, médicos e demais funcionários do Estado que
não podem mandar aprovar a lei, viverão para sempre com os magros salários enquanto o Governo repete a ladainha de que “o País é pobre”?
É pobre para umas coisas e tem dinheiro suficiente para satisfazer “chulos”?
A lei que Guebuza quer fazer passar na Assembleia da República para
o seu próprio benefício prevê para si e sua família quando for à Reforma:
a) Gabinete de trabalho;
b) Oficial às ordens;
c) Regime de segurança e protecção especial, para si, cônjuge, filhos
menores ou incapazes e ascendentes de primeiro grau a seu cargo;
d) Tratamento protocolar compatível;
e) Lugar protocolar em função das precedências definidas pelo Protocolo
do Estado;
f) Passaporte diplomático para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes;
g) Vencimento, despesas de representação e subsídios mensais actualizados;
h) Passagens áreas em primeira classe e ajudas de custo, quando viaje em
missão de serviço de Estado, dentro do País ou no estrangeiro;
i) Uma viagem anual de férias, com passagens aéreas em primeira classe
e ajudas de custo para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes, dentro do
País ou no estrangeiro, com direito à protecção especial;
j) Pessoal de Protecção e Assessoria, em caso de viagens para dentro e
fora do País;
k) Viatura, de uso pessoal, para si, cônjuge e filhos menores ou incapazes
a seu cargo;
l) Assistência médica e medicamentosa para si, cônjuge, filhos menores
ou incapazes e ascendentes do primeiro grau a seu cargo;
m) Protecção especial da sua residência;
n) Uma verba destinada à manutenção e equipamento da sua residência;
o) Subsídio de reintegração equivalente a 10 anos do vencimento base
actualizado;
Será que alguma sociedade civilizada pode aceitar submeter-se a um Governo que não tem dinheiro para pagar salário digno ao Polícia, ao Professor, ao Médico, ao Enfermeiro, mas tem condições para dar tudo o aqui
mencionamos a um ex-presidente?
Votar é agora a melhor arma. Ficar em casa ou trocar a dignidade na hora
de se ir às urnas dá espaço a que pessoas com este carácter trapaceiro ascendam. Cabe ao povo decidir o Governo que quer. Os exemplos são mais
do que muitos. Estes que nos têm governado não servem mesmo.
(Canal de Moçambique)
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Opinião
Direitos Fundamentais

Gestão de riqueza
Por: Amade Camal
Os econometristas dizem
que há riqueza suficiente para
uma distribuição equitativa e sustentável no mundo.
Muitos
profetas,
sábios e cientistas como Karl
Marx defenderam esta teoria e faz todo o sentido.
A Mãe Natureza na sua perfeição não precisa de provar
mais, a sua sincronização,
entre os movimentos planetários, sistema solar, os ventos,
as marés, os rios, as florestas
e a fauna, etc., falam por si.
Os medos, a ignorância, a
ganância, os complexos, a
vaidade, o egoísmo, o individualismo, a des-socialização
e a descrença tornaram o ser
humano insaciável na “riqueza”, ou seja, grandes quantidades de valores e bens.
Para que serve tanta riqueza
(dezenas de milhões de dólares) se o Ser Humano para
viver com SAÚDE e FELICIDADE não depende dela?!
Só se pode comer normalmente
3
refeições
por dia, dormir 08 horas/
dia, trabalhar 08 horas/
dia, socializar 05 horas/dia.
A alimentação recomendada e saudável é a menos cara
ou a mais acessível, em outras
palavras as carnes, os crustáceos, as bebidas alcoólicas e
os refrigerantes (açucarados),
estão entre os alimentos mais
caros e reciprocamente, nefastos a saúde. Por outro lado, a
Mãe Natureza produz em larga
escala os alimentos recomendáveis, nomeadamente a água,
os cereais, legumes, vegetais,

frutas, peixe, aves, etc. etc.,
que na base da oferta e procura
naturalmente estes alimentos
são (deveriam ser) acessíveis
a todos os Seres Humanos.
Não importa quantos milhões você tem, só poderá
dormir numa casa de cada
vez, andar num carro, avião
ou barco de cada vez e terminará o seu percurso na Terra
como todos os outros de mãos
vazias como veio ao mundo.
Esta longa introdução tem a
ver com o futuro da economia
moçambicana. Desde a nossa
independência temos vivido
à custa de financiamentos ao
OGE (Orçamento Geral do
Estado), produto da riqueza
de cidadãos de outros países,
criando uma dependência nas
nossas opções e soberania.
Essa
“ajuda”
aparente
veio acompanhada de vários instrumentos entre eles
os de controlo e disciplina:
– FMI/Banco Mundial,
União Europeia (UE), G19,
Comunidade
Internacional,
sistemas de especulação financeira, pressões políticas, etc..
Não querendo discutir neste
artigo as causas e consequências do nosso empobrecimento,
a disciplina exercida por estas
organizações à gestão macro-económica, é real e efectiva
e, quando convém aos controladores (nações dominantes)
melhorar os índices macro-económicos de Moçambique,
fazem-no de um dia para outro.
Porém não podemos ignorar
a intervenção absoluta destas
organizações na gestão macro-

-económica da nossa “riqueza”.
Após termos sofrido um conflito militar cruel e empobrecedor, imposto ao nosso país e
a muitos outros no continente
africano, particularmente após
a Independência, ficou muito
claro que os nossos países só
beneficiariam das suas riquezas
se “partilhassem” com as nações dominantes cuja maioria
foi colonialista. Uma das causas do nosso empobrecimento.
A justiça da Mãe Natureza
poderá ter caprichado a favor
dos Empobrecidos nos últimos
anos, divergindo o poder da riqueza para o Hemisfério Sul.
A pobreza das nações dominantes finalmente veio ao de
cima. Em menos de 10 anos
uma grande parte dos cidadãos
e empresas perderam 25 a 50%
da riqueza. Ficamos então a
saber que muitos desses países
nunca tiveram riqueza sustentável; que alguns, desde a descolonização, geriam deficits
orçamentais iguais aos nossos, e que outros tantos eram
gigantes com pés de barro.
O desenvolvimento de Moçambique traz desafios para
os quais não estamos suficientemente preparados, não
porque sejamos incapacitados
intelectualmente – longe disso – mas, porque – como diz
o velho ditado: “o hábito faz o
padre” – os nossos governantes foram treinados para gerir
os poucos recursos financeiros
ao sabor dos pretensos financiadores, com todas as limitações sobejamente conhecidas.
A maioria dos nossos polí-

ticos e governantes aceitaram
e, pior ainda, acreditaram que
éramos pobres. Fizeram planos e estratégias para combater a pobreza, fizeram-se
promessas eleitorais para
erradicar a pobreza, etc…
mas poucos perceberam a
diferença entre EMPOBRECIMENTO E POBREZA.
Os econometristas dizem
que por volta de 2018/2020
Moçambique
será
capaz
de sustentar o seu OGE
sem “ajudas” pela primeira vez na nossa história. Finalmente uma boa notícia!
E como não há sim sem
senão, a questão que merece discussão é: – O que
estão os moçambicanos a
fazer para se prepararem
para gerir a sua riqueza?
Dizem os sábios que “em
tempo de guerra prepara-se
a paz, e em tempos de paz
prepara-se a guerra”. Assim
sendo temos 05 anos para
mudar o paradigma da gestão dos recursos nacionais.
Nestes 05 anos teremos que
inverter toda a lógica da política actual, o perfil dos governantes, estratégias de distribuição da riqueza, plano de
investimentos
sustentáveis,
regras e procedimentos inteligentes, justiça justa, segurança
pública e territorial adequados,
entre outras questões importantes como Saúde e Educação.
Para o efeito temos que começar imediatamente pondo em discussão a todos os
níveis da sociedade as várias disciplinas relativas.

Criar leis que limitam o
tecto de endividamento, porque cada político que estiver
no governo endividar-nos-á
para cumprir promessas eleitorais insustentáveis, ganhar
comissões em hipotéticos
contratos, cuja dívida será
paga pelas futuras gerações.
Impor regras e limites com
uma supervisão e responsabilização nas instituições financeiras privadas e públicas que mal
geridas poderão criar o caos e
empobrecimento
colectivo
como bancos, seguradoras,
fundos de pensões e outros.
Temos que formar a nova
classe governativa e instituições que deverão assegurar os
destinos de um país económico
e financeiramente sustentável.
Paradoxalmente é mais difícil gerir riqueza do que empobrecimento. Se não nos
prepararmos, poderemos vir
a parecer-nos como os “novos-ricos” que querem comprar tudo que vêm, e pensam
que o dinheiro não acabará.
Para que não caiamos no
ridículo nem na pobreza porque não há riqueza infinita,
os moçambicanos devem
priorizar este debate. Neste
momento da euforia dos Recursos Naturais, os nossos
dirigentes vendem um aviário pelo preço de uma moela.
Será um erro gravíssimo
deixar os políticos, que nunca geraram nem geriram riqueza, decidir por NÓS.
A luta continua,
(Canal de Moçambique)
publicidade
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Opinião

Guebuza nada em águas bem
conhecidas
Por: Alfredo Manhiça
Excelentíssima Dra. Maria Alice
Mabota, tanto na sua primeira Carta Aberta aos Libertadores da Pátria, tornada pública no dia 18 de
Setembro do ano em curso, como
na segunda, publicada no dia 10 do
mês em curso, foi sempre claro e
explícito que as suas inquietações
e indignações eram dirigidas às
senhoras e senhores «libertadores»
da pátria amada. É notório o facto
que a Dra. Mabota tenha nomeado
explicitamente 16 figuras. Percebe-se! A desencadear a guerra de libertação nacional não foram só 16
moçambicanos. Tal exclusividade
privilegiada coube a estas 16 figuras (e a poucas outras que poderiam,
justamente, ser associadas a estas),
não tanto por terem materialmente
empunhado as armas contra o exército da administração colonial portuguesa, ou contra todos aqueles
que eram, na altura, considerados
colaboradores do colonialismo ou
reaccionários, inimigos da luta de
libertação, mas pelo facto de terem
sido os mentores, os «cérebros»
das ideologias políticas que deviam
constituir a racionalidade da luta
armada e guiar o seu andamento.
Ora, como insiste a Dra. Mabota
na sua segunda “Carta Aberta aos
Libertadores da Pátria”, se for a
estes moçambicanos que as suas
indignações são dirigidas, e se for
destes que a Doutora espera uma
resposta, então, a resposta já foi
dada: o SILÊNCIO! Este tem sido
o modo como os senhores que a
Dra. Mabota chama de libertadores
da pátria enfrentam as questões cruciais da vida pública, com o silêncio emprenhado de cumplicidade.
De facto, quando em Novembro
do ano 2000, o jornalista Carlos
Cardoso foi morto a tiros no centro da capital, em conexão com o
seu jornalismo investigativo, que
na altura indagava sobre a fraude
de 14 milhões de dólares norte-americanos no Banco Comercial
de Moçambique (BCM), os «libertadores da pátria» esconderam-se
atrás dos processos judiciários obscuros e pilotados, que só serviam
para fazer tempo e tapar os olhos
da opinião pública, e não se dignaram pronunciar-se sobre a conotação política que aquele crime tinha.
Quando no dia 11 de Agosto do ano
2001, o Presidente do Conselho
de Administração (PCA) interino
do Banco Austral, António Siba-Siba Macuácua, foi assassinado a
sangue frio, atirado pelo vão das

escadas do 10° andar do seu gabinete, houve uma reacção de indignação da parte da opinião pública
nacional e internacional, mas «as
senhoras e os senhores libertadores
da pátria amada» ficaram calados.
Ora, a morte macabra de Siba-Siba
ocorreu em conexão com a sua decisão administrativa de publicar no
jornal Notícias do dia 19 de Junho
de 2001, uma lista de cerca de 1200
indivíduos e companhias com empréstimos vencidos. Uma lista que
deixava facilmente transparecer
que alguns sonantes devedores tinham ficado de fora do anúncio – o
que suscitava fervorosa curiosidade
de saber porquê e quem são! Macuácua tinha também cancelado
muitos contractos assinados pela
direcção precedente, inclusivo o
de Nyimpine Chissano (que Deus
o tenha «no céu»), filho mais velho
do então Presidente da República,
Joaquim Chissano, que tinha sido
contractado como consultor, com
um vencimento de 3. 000 dólares
norte-americanos por mês, embora
não tivesse nenhuma experiência
no sector bancário. Poucas semanas após o assassinato, a polícia
sul-africana (que tinha sido envolvida nos processos de investigação
do crime) entregou ao Governo e
ao partido Frelimo um dossier mais
detalhado das suas investigações,
mas a reacção do partido e do Governo foi o silêncio. Quando no ano
2010 o portal Wikileaks, citando a
correspondência diplomática secreta norte-americana, revelou a existência de uma ligação estreita entre
o narcotráfico e o poder político de
Moçambique, incluindo o presidente Armando Guebuza e o seu predecessor, «as senhoras e os senhores
libertadores da pátria» não só ficaram indiferentes a tal revelação,
mas observaram silêncio também
quando no dia 16 de Dezembro do
mesmo ano o partido no poder reprovou a proposta da Renamo para
questionar o executivo sobre as alegações tornadas públicas pelo portal. E quando através da instituição
da Força da Intervenção Rápida, foi
reintroduzido o uso sistemático do
instrumento da repreensão e intimidação dos que protestam contra
a violação dos seus direitos, houve
(e continua haver) protesta da parte
da maioria dos moçambicanos que
para o governo e o partido não contam para nada. Da parte daqueles
que contam não há nenhuma palavra. Só de longe, lá do fundo do

túnel, fez-se ouvir a voz do antigo
Primeiro-Ministro, Pascoal Mucumbi, mas como, por sinal, tal voz
não teve nenhum eco, ficou abafada. Nem da parte daqueles que em
nome da tutela dos interesses dos
eleitores se enriquecem na «casa
do povo», não houve reacção.
Senhora Doutora, num Estado de
direito, uma incompetência e uma
irresponsabilidade como aquelas
que chocaram a opinião pública internacional, em Novembro do ano
2000, quando 75 pessoas morreram
asfixiadas, nas celas da polícia, em
Montepuez, mereciam uma exoneração imediata do governo da província onde esta vergonha ocorreu.
Em Moçambique, José Pacheco,
que na altura era governador da
Província de Cabo Delgado, foi
premiado e feito Ministro do Interior, em 2005. Quando em Agosto
de 2012 os bispos católicos de Moçambique publicaram uma Nota
pastoral – Construir a Democracia para Preservar a Paz -, exortando os moçambicanos e os seus
governantes a acautelarem-se dos
constrangimentos que, segundo os
Bispos, constituem uma ameaça à
paz e a convivência democrática, o
chefe do Estado chamou-os «profetas da desgraça», e os «libertadores» da pátria não reagiram a tal
irreverência. Neste momento, contamos já com mais de 50 mortos
em consequência dos incidentes armados entre os homens armados da
Renamo e as forças de lei e ordem.
Estou convencido que alguns entre
os «libertadores» de Moçambique
estejam informados dos planos
bélicos que o executivo tem, mas
nenhum ousa pronunciar-se no sentido de exortá-lo a redobrar os esforços para salvar a paz ameaçada.
Esta divagação da memória que
recorda alguns (apenas alguns) episódios que deveriam ter merecido
uma forte intervenção dos «libertadores da pátria», oferece uma ideia
do tipo de homens e mulheres que
os moçambicanos consideram libertadores da sua pátria. O modo
de comportar-se da classe dirigente moçambicana é como se se tratasse de uma ceita secreta. Neste
tipo de organizações, os ideais, os
objectivos e as finalidades proclamados publicamente e indicados
como a essência da organização,
conhecidos e implementados pela
maioria dos aderentes e dos subalternos, não correspondem aos reais
objectivos e finalidades reservados

só à cúpula da ceita. De facto, neste
tipo de ceitas os seniores e todos os
membros que têm acesso à componente secreta da organização,
prestam um juramento de nunca
divulgar, nem denunciar, nem desertar a organização, mesmo se, em
caso de conflitos entre interesses
pessoais e interesses da ceita, esta
tivesse que sacrificar a parte mais
nobre do indivíduo, como provavelmente terá acontecido com a
Sra. Graça Machel, quando o seu
saudoso marido foi instantaneamente silenciado pelos «assassinos que morrem diariamente uma
morte lenta na indignidade e infâmia das opções que fazem» (palavras da Graça Machel, Metical, n°
1057, de 22 de Agosto de 2001).
Multiplicam-se as vozes que falam da necessidade de reescrever
a história da luta de libertação e
de Moçambique independente. Alguns pensam que a verdadeira história de Moçambique só será escrita quando a Frelimo deixar o poder.
Outros acham que não seja necessário que a Frelimo saia do poder,
basta que termine (com a morte
natural) a geração da luta armada.
No livro intitulado Uria Simango:
Um Homem e uma Causa – uma
descrição detalhada do itinerário
político do homem que era conhecido unicamente pela etiqueta de
reaccionário -, o seu autor, Barnabé
Lucas Ncomo, fala substancialmente de duas direcções da Frente de Libertação de Moçambique,
que conviviam lado a lado durante
os anos da luta de libertação. Existia, por um lado, o Comité Central
(eleito pelo Congresso) que era,
oficialmente, o órgão máximo do
movimento. Por outro lado, existia
um órgão secreto constituído por
Eduardo Mondlane (quando estava
ainda em vida), Janet Mondlane,
Samora Machel, Joaquim Chissano, Marcelino dos Santos, Armando Guebuza, Aurélio Manave, Josina Muthemba, Eugénio Mondlane
e Francisco Sumbane, entre outros.
Este grupo reunia-se secretamente
na casa de Janet e Eduardo Mondlane, na Oyster Bay, para debater
os assuntos cruciais relacionados
com o movimento. Era nestas
reuniões secretas e restritas onde
as decisões fundamentais eram
tomadas e posteriormente levadas
ao órgão decisório oficial – o Comité Central. Segundo o estudo de
Ncomo, o que esteve na base deste
estado de coisas era a luta intesti-

na pela hegemonia e pelo controlo
do poder exercitado de forma neo-patrimonial. A fase mais decisiva
desta luta interna foi caracterizada
pela sistemática eliminação política
ou física de todos os que representavam um obstáculo para o exercício do domínio de tipo neo-patrimonial no seio do movimento.
A existência de um corpo directivo de facto e um outro corpo
directivo que só serviria para ratificar e dar o cunho de decisão colectiva àquilo que, na verdade, era
decisão das partes, faz pensar que
já durante o tempo da luta armada,
a «unidade», que muitas vezes é
invocada nos discursos propagandísticos como o segredo da Vitória, é um véu que esconde a luta
irredutível pela hegemonia que se
travou e continua a ser combatida
entre os vários interesses. Enquanto os guerrilheiros comuns faziam
sacrifícios nas bases militares e
batiam-se com o inimigo nas frentes do combate e nas zonas libertadas, a elite estava acantonada na
Tanzânia, a viver como senhores
– graças aos fundos que vinham do
exterior para apoiar a luta armada.
Foi, portanto, já durante a luta de
libertação que aqueles que a Dra.
Mabota chama de «libertadores da
pátria» começaram a comportar-se
como oportunistas, caçando posições de comando e a utilizar tais
posições para fins pessoais. È muito provável que o actual presidente
da República e do partido tenha
exagerado, encanelando tudo o que
é oportunidade de negócio para o
circuito da sua família ou dos seus
delfins, mas ele permite-se agir e
comportar-se deste modo porque
sabe que ninguém dos seus camaradas tem as mãos limpas e, portanto, em condições de criticá-lo.
Guebuza sabe muito bem que tipo
de pessoas compõem o seu governo e que tipo de pessoas influentes
fazem parte do seu partido e quantos benefícios ilícitos teve e tem
cada um daqueles que a Dra. Mabota esperava que o interpelassem.
Tenho a impressão (tomara fosse
só minha) que «as senhoras e os
senhores libertadores da pátria» a
quem a Dra. Mabota faz apelo para
que intervenham contra o agir de
Guebuza e sirvam de sua consciência moral, sejam membros activos
da ceita secreta que tem Guebuza
como seu chefe e cujo fundamen(Continua na página seguinte)
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tal objectivo é governar Moçambique como se fosse um feudo ou
propriedade privada de um clube.
De facto, quase todos os filhos dos
«libertadores da pátria» tornaram-se, de um dia para o outro, milionário e empresários, incapazes
de justificar a origem das suas riquezas. Os «seus» libertadores da
pátria, Dra. Mabota, não podem
dar nenhuma outra resposta às suas
inquietações, senão o SILÊNCIO.
Com muita probabilidade, nas
próximas eleições, Moçambique
vai fazer o seu ingresso na lista dos
países africanos cujos presidentes,
terminados os seus mandatos constitucionais, procuram formas para
manter-se no controlo do poder.
Se esta for a única forma possível
para proteger a riqueza da origem
duvidosa, quer a do presidente e
a da sua filha, quer a dos «libertadores da pátria», então, tudo será
feito – inclusiva uma guerra – para
que o chefe de Estado mantenha as
suas funções. De facto, tudo indica

que os «camaradas» não quiseram
apoiar a Chissano quando pediu
o terceiro mandato porque a sua
liderança não garantia o controlo
absoluto do poder político e económico, da parte da elite do partido.
Não é por acaso que foi chamado
um «deixa andar». Um «deixa andar» pode ser um negligente. Não
me parece que o presidente Chissano tenha sido um negligente no
exercício das suas funções. Não
nos esqueçamos que Chissano foi o
primeiro presidente africano a vencer o prémio Mo Ibrahim de boa
governação, em 2007. Um «deixa
andar» pode também ser aquele
que não assegura suficientemente o «pássaro» e por isso foge-lhe
nas mãos. Provavelmente este é o
sentido que o presidente Guebuza queria dar à expressão quando
atribuía-a ao seu predecessor. Isto
é, a liderança de Chissano não garantia a perpetuidade da Frelimo no
poder, segundo a opinião dos «camaradas». Ele era julgado demasia-

do honesto e alguém que pretendia
aplicar ao pé da letra as regras democráticas concordadas em Roma.
No dia 10 do mês em curso, o
governo moçambicano ordenou a
saída do país do treinador português do Costa do Sol, Diamantino
Miranda, por ter afirmado, no final
de um jogo, que os moçambicanos
são ladrões. Muito bem! Palmas
para o nosso governo que defende
a «dignidade do país e a honra dos
moçambicanos». O ridículo é que
embora o português se tenha ido
embora, o problema ficou. Os moçambicanos e a opinião pública internacional continuam a inquietar-se sobre a origem da riqueza dos
«libertadores» da pátria e dos seus
filhos; em cada controlo a polícia
de trânsito continua a roubar o dinheiro dos transportadores semicolectivos e dos outros motoristas; os
cidadãos que procuram renovar os
seus documentos, como a Carta de
Condução, o BI, o Passaporte e outros, continuam a ser roubados pe-

los funcionários que aí trabalham,
com a desculpa de ajudar a agilizar
o processo; no Aeroporto de Mavalane, os passageiros continuam a
ser roubados pelos oficiais alfandegários. Isto tudo, e mais outras práticas desta natureza, não entrou no
avião com o Diamantino Miranda.
Ficou em Moçambique. Não é pela
eliminação de quem denuncia o
mal que este fica eliminado. Neste
caso, pelo que me parece, a dignidade do país e a honra dos moçambicanos merecem a tutela só e só
quando a ofensa é verbal. Porque,
caso contrário, seria de perguntar
onde está a dignidade daqueles
moçambicanos que diariamente
viajam em condições precárias
porque o agente da polícia, que devia disciplinar este procedimento,
acontenta-se com a nota de 50 Mt
que cada motorista dos transportes
semicolectivos enfia nos documentos que entrega o agente, quando é
interpelado. Não é a isto que se diz
«ser comprado por um preço de ba-

nanas», ou melhor, com um prato
de sopa, como dizia o português?
E quem tutela a estes moçambicanos que são ofendidos na sua integridade física? E porque é que a
Senhora ministra Helena Taipo não
intervém também nestes casos?
Dra. Mabota, o caso Miranda
é indicativo! Ainda que existisse
alguém entre «as senhoras e os
senhores libertadores da pátria»,
com coragem suficiente para dizer
«já chega!» e lançasse uma crítica
aberta ao sistema cleptocrático instaurado no país, o mais provável era
essa pessoa tivesse um fim semelhante àquele que teve o português.
Desculpe-me, Sr. Doutora, pelo
tempo que perdeu a ler o meu escrito. Não foi a mim que dirigiu
as suas indignações e nem sou
digno de dar uma resposta a propósito. Todavia, acho que não é
pelo facto de eu ser indigno que
a Senhora deixará de fazer uso
da minha contribuição se ela fosse útil. (Canal de Moçambique)

O significado da condecoração do Presidente
Guebuza no Uganda pelo Museveni: é para
“dormirmos sono mesmo”?
Por: Egídio Vaz | egidiovaz@gmail.com | www.egidiovaz.com
Quando a 29 Janeiro de 1986
Yoweri Museveni era empossado como novo presidente de
Uganda em resultado de uma
rebelião secessionista por ele
dirigida que resultou na deposição do então chefe de Estado,
Tenente-general Bazilio Olara-Okello, o seu discurso de tomada de poder a muitos animou.
“Os povos da África, o povo
de Uganda, têm direito a um
governo democrático. Não é
um favor de qualquer regime.
O soberano deve ser o povo,
não o governo. E eu estou
aqui para garantir isso. Para
trazer a normalidade democrática. Não irei perpetrar-me
no poder” – discursava Yoweri Museveni para o Mundo,
África e Uganda em particular.
De 1986 a 2013 passam já 27
anos, praticamente o suficiente
para que Uganda testemunhasse
três presidentes reeleitos, caso
os mandatos de presidente fossem de cinco anos com apenas
uma reeleição, tal como a ainda constituição moçambicana
comanda-nos, no nosso caso.
Em 2006 Museveni conse-

guiu, através de emenda constitucional, retirar o limite de
mandatos, não cumprindo,
assim, a promessa por ele feita em 2001 quando jurou que
aquela candidatura era a última.
Recentemente o Presidente da
República, Armando Guebuza,
visitou Uganda para junto do seu
homólogo participar das festividades dos 51 anos de independência. Lá, o nosso presidente
também foi condecorado com a
mais importante ordem conhecida por “Ordem Excelente da
Pérola de África”, na verdade, a
mais alta distinção atribuída aos
chefes de Estado naquele país.
Isto acontece depois de em
Setembro de 2011 o Governo moçambicano ter convidado um ditador para participar
das cerimónias de comemoração do ano Samora Machel.
À custa dos impostos do Estado, Guebuza convidou Denis
Sassou Nguesso, Presidente do
Congo Brazzaville, para tomar
parte das cerimónias centrais
de homenagem ao primeiro
presidente de Moçambique independente, Samora Machel.

Denis Sassou Nguesso é um
líder considerado ditador, até
sanguinário e que dirige com
mão-de-ferro o seu país. Sassou Nguesso chegou à presidência da República do Congo
pela primeira vez em 1979 e
caiu em 1992. Retoma ao poder em 1997 depois de depor
Pascal Lissouba. De lá até hoje
ele é quem dirige aquele país.
Caros, estes sinais, estas
companhias do Presidente da
República devem tirar sono a
qualquer um. Num momento
em que o seu mandato chega ao
fim, recrudesce a propaganda
enaltecendo a sua figura, num
momento em que o enfoque deveria ser para o partido, como
estratégia de criar condições
para o próximo candidato. Por
outro lado, nunca em nenhum
momento da história da Frelimo como movimento ou partido um líder só foi tão bajulado
e elevado à categoria de Deus
como o é agora. A inexistência
de sinais visíveis de que a sua
governação chega ao fim e a não
abertura do ciclo de sucessão
adensam ainda dúvidas sobre

as reais intenções deste cidadão
com relação ao futuro do país.
Museveni, Sassou Nguesso,
os dois juraram, tal como o nosso presidente jurou em respeitar
a constituição e a normalidade
democrática. José Eduardo dos
Santos também jurou respeitar a
constituição e está a respeitá-la.
Mas José Eduardo dos Santos
contornou a vontade do povo,
alterando a constituição para
que o presidente não fosse eleito
directamente, mas, sim, por via
do partido que vence a maioria parlamentar. Denis Sassou
Nguesso conseguiu derrubar
militarmente Pascal Lissouba e
desde lá a esta parte manipulou
sistematicamente as eleições,
prendeu e aniquilou sistematicamente potenciais opositores.
Yoweri Museveni, outrora tido
como um líder inspirador, conseguiu até agora garantir a perpetuação no poder através de
mudanças constitucionais que
confere reeleições ilimitadas.
Entretanto, é com este tipo
de pessoas que o nosso presidente passeia, janta e convive.
Moçambique deve preocupar-

-se quando “o filho mais querido” recebe premiações de
pessoas de má conduta democrática. Não honra a ninguém.
Estive a pensar: o que o Presidente Yoweri Museveni estaria
a dizer ou comentar com o meu
presidente em relação ao seu
fim do mandato? Que temas de
democracia o Presidente Yoweri domina, temas estes passíveis
de serem passados para o nosso
presidente, tendo em conta a sua
experiência de vida e de governação? Que lições e ilações pode
o Presidente Yoweri passar para
o Presidente Guebuza quanto
a temas como RESPEITO À
CONSTITUIÇÃO, boa-governação, inclusão económica, respeito de mandatos, aposentação
e vida após presidência? Que
temas de democracia tratam os
presidentes Mugabe, Yoweri e
Sassou Nguesso quando se encontram com o meu presidente?
Isto não me tira sono.
Eu rezo todos os dias para
que Deus esteja no comando desta gente, pelo menos
uma vez. (www.egidiovaz.
com; egidiovaz@gmail.com)
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Qual é o pecado do TPI?*
Por: Bayano Valy**
Bem, anunciou-se na segunda-feira o vencedor do
Prémio Mo Ibrahim para
Boa Governação em África. E pela quarta vez em
cinco anos não houve vencedor. O prémio de cinco
milhões de dólares é dado
aos antigos chefes de Estado que cumprem com
vários critérios, entre eles,
terem abandonado o poder
voluntário e pacificamente.
Obviamente, que é muito
mais complexo que isso.
O único presidente que
abandonou o poder nos últimos dois anos pacificamente foi Mwai Kibaki do
Quénia. Mas como o seu
último mandato foi contestado entre alegações
de envolvimento nas matanças que se seguiram às
eleições de 2008, não mereceu o prémio, segundo
a Fundação Mo Ibrahim.
Afinal porquê custa tanto
que haja vencedores para
um prémio africano para
ex-presidentes africanos?
Desde a sua criação em
2006, apenas teve três vencedores. Apesar de ter problemas com prémios dados
a pessoas por terem feito
trabalho cuja eleição era
mesmo para trabalharem
para o bem dos seus países,
concordo com o princípio
do prémio: encorajar os
chefes de Estado a melho-

rarem os seus índices de
boa governação e liderança.
Agora, será que constitui
mesmo surpresa que nenhum ex-presidente tenha
ganho o prémio? Bem, vamos pegar um ponto: semana passada os actuais presidentes reunidos em cimeira,
na capital etíope, Adis-Abeba, criticaram a actuação do
Tribunal Penal Internacional. Qual é o pecado do TPI?
Ter até à data sentenciado
um ex-presidente africano e
ter em curso casos que envolvem figuras africanas.
Esquecem-se que Charles
Taylor, Laurent Gbagbo,
General Nkunda, Joseph
Kony, Thomas Lubanga
Dyilo foram entregues ou
referidos ao TPI pelos próprios líderes. Esquecem-se também que Slobodan
Milosevic foi o primeiro
presidente em exercício
a ser julgado; esquecem-se que Ratko Mladic, Zlavko Tolomir também estão
sob as malhas do tribunal.
Olhemos para o caso de
Gbagbo. Foi através do
punho dele que Costa de
Marfim aderiu aos Estatutos de Roma. Na altura
fazia-lhe sentido porque
queria resolver o problema dos “rebeldes”. Anos
depois, após ter sido deposto, não podia reclamar
de estar a ser injustiçado.
Aliás, independentemente

dos sentimentos de injustiça que os líderes africanos
hoje sentem por causa da
pretensa africanização dos
casos em Haia, é preciso
referir que foram eles os
que mais apetite mostraram
quando da criação do TPI
ao ponto de 34 dos 54 Estados africanos terem acedido aos Estatutos de Roma,
concedendo ao tribunal jurisdição nos seus Estados.
E como diz um ex-bastonário moçambicano, “por
ironia do destino a procuradora-geral do TPI é africana
(da Gâmbia). 5 dos 18 juízes
do TPI são africanos (África é o continente com mais
juízes no TPI) e a Vice-Presidente do TPI é africana,
do Senegal. África domina
os principais postos do TPI.
Logo está tudo dito quanto a perseguir africanos...”
E é bom frisar que o TPI
não é um tribunal da primeira instância. Ele funciona por complementaridade,
isto é, o TPI apenas exerce a sua jurisdição quando o Estado parte do qual
o acusado é nacional ou
onde o crime foi cometido
não consegue levar o caso
ao tribunal ou não mostra
vontade de julgar o caso.
O exemplo da Quénia é
mais instrutivo. Inicialmente os casos contra certas
figuras, entre eles o actual

presidente, deveriam ter
sido julgados internamente
mas o parlamento local não
conseguiu aprovar os instrumentos legais necessários
para a criação dum tribunal
especial para lidar com os
casos. Só assim é que o TPI
interveio para julgá-los.
O mais engraçado é que
Quénia foi um dos países
que mais criticou o líder
sudanês, Omar al-Bashir, e
o queria ver em Haia. Hoje
porque o seu presidente
tem de se sentar nos bancos do tribunal já critica o
mesmo tribunal. Como os
ventos da expediência política mudam de rumo...
E é também bom frisar
que, segundo muitas mentes legais, não existe no
TPI nenhum caso que não
tenha sido devidamente instruído. Os casos em apreço
são legalmente legítimos.
Concordo com alguns comentadores que argumentam que muitos africanos
não têm problemas com
o TPI. Quem tem problemas contra o TPI são alguns líderes africanos que
deviam ser os primeiros a
respeitar a legalidade, liberdade de expressão, entre outros direitos fundamentais, nos seus países.
É tempo dos africanos
perceberem que os direitos
humanos são mesmo universais. Embora eu ache

que não são perfeitos. Se,
como africanos, assinamos a Carta Universal dos
Direitos Humanos, temos
que aceitar implementá-los, pelo menos a nível
dos direitos fundamentais.
Se os líderes africanos,
com a excepção do Botswana, não querem reconhecer
o TPI, que mensagem nos
querem passar? Que podem
governar e cometer atrocidades com impunidade?
Isto não cheira à hipocrisia? Como cidadão africano, não tenho problema
nenhum em ver qualquer
que seja o líder que cometeu atrocidades contra os
seus cidadãos a enfrentar a
justiça. Afinal, internamente muitos são protegidos. E
a justiça que cega como a
Sra. Justiça deve ser, tarda.
Posto isto, como é que
acham que podemos ter um
ex-presidente africano vencedor do Prémio Mo Ibrahim
se a mensagem que nos passam é de que se estão nas
tintas com os mais elementares princípios de justiça?
* Título da responsabilidade
do
Canal
de
Moçambique
** Artigo originalmente publicado na sua página do Facebook e reeditado e cedido pelo autor
ao Canal de Moçambique
publicidade
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PROJECTOS DE EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL EM PALMA:

As questões de fundo por de trás das
acusações de “agitadores,”proferidas
contra o Centro Terra viva
Por: Alda Salomão (*)
As acusações de “agitadores”, “desinformadores” e
“contra o desenvolvimento”,
feitas contra os técnicos do
Centro Terra Viva (CTV),
especialmente contra a sua
Directora Geral (DG), são
a estratégia encontrada por
alguns membros do governo
provincial de Cabo Delgado
e do Distrito de Palma para
ocultar as grandes questões
e irregularidades do licenciamento dos projectos de
exploração de gás em Cabo
Delgado (Palma) e noutros
pontos do país. São acusações feitas com o simples
intuito de fugir ao facto de
que, um pouco por todo o
país, têm estado a ser tomadas posições e decisões por
agentes do governo que, de
forma inaceitável, desrespeitam os direitos legítimos
dos cidadãos, especialmente
os cidadãos e comunidades
rurais. Aproveitando-se da
falta de informação e conhecimento, sobretudo conhecimento legal nestas zonas,
desconsideram a imposição
legal de prevenção de impactos sociais e ambientais
negativos no licenciamento
de projectos de investimento
e, desviam-se da obrigação
de priorização de benefícios económicos e financeiros para estas comunidades.
Estas acusações, porque
repetidamente feitas em público, impõem que sejam
esclarecidos, também publicamente, os factos até
aqui deliberadamente omitidos e camuflados por de
trás de grandes discursos
e entrevistas supostamente
de combate à pobreza rural.
São estes factos que originaram a campanha policial
contra a DG do CTV, que
agora se estendeu para os
Paralegais do distrito, formados pela Iniciativa para
Terras Comunitárias (iTC),
os quais trabalham com o
CTV na disseminação de legislação ambiental e sobre
terras, e na preparação das
comunidades da Península
de Afungi para a participação nas consultas organiza-

das nos diferentes processos
de licenciamento em curso.
As próprias comunidades
têm sido vítimas de intimidação e assédio constante por
parte da polícia local, por terem saído da “escuridão” que
a ignorância total sobre os
seus direitos representava. No
momento em que escrevemos
este artigo, o Comandante da
Polícia do Distrito de Palma,
continuava a impor reuniões
quase diárias á aldeia de Quitupo, a mais visada para o reassentamento, com o objectivo
único de dissuadir os membros
daquela comunidade de levantarem questões relativas aos
seus direitos sobre a terra e de
se oporem ao reassentamento.
A polícia é hoje o instrumento através do qual se pretende
impor o poder e os interesses
dos investidores, manipulando
processos, paralisando mentes
e silenciando vozes. É com a
escolta da polícia que circulam os técnicos e consultores
da empresa Anadarko, responsáveis por abordar o assunto
do reassentamento junto das
comunidades porque se considera que as comunidades não
devem apresentar as suas inquietações, mesmo sendo absolutamente legítimas, porque
isso constitui “violência contra o governo. Aliás, da boca
dos governantes do Distrito
de Palma, técnicos do CTV
e doutras ONGs locais ouviram pronunciamentos como:
• “Desde quando é que um
membro da comunidade de
Quitupo sabe o que é lei?”;
• “O Governo e a empresa decidiram que as pessoas têm de
ser reassentadas, e isso vai acontecer quer queiram quer não”;
• “O CTV e as comunidades
devem saber que não têm o poder de travar um projecto e que
nem tudo deve ser feito dentro
da lei”.
Parece-nos muito simplista,
cómodo e conveniente cultivar
a percepção de que os moçambicanos que ocupam cargos
públicos são, necessariamente,

os moçambicanos mais patriotas e que, por ocuparem esses
cargos estão, automaticamente,
mais preocupados com a protecção e desenvolvimento do
país e das comunidades do que
todos os outros cidadãos do
país. A prática, infelizmente,
tem dado inúmeras mostras de
como funcionários do governo
lideram actos ilegais e até criminosos, em prejuízo de todos
nós, incluindo dos próprios investidores. A 13 de Setembro
passado, a aldeia de Quitupo
foi o palco donde se exibiram
dados do que poderá revelar-se
como uma das maiores fraudes
montadas dentro do governo,
nos últimos tempos, para burlar e prejudicar os cidadãos
e interesses nacionais, num
chocante negócio de açambarcamento de terras. O próprio
governo exibiu documentos,
supostamente actas de consultas, sobre assuntos claramente
distintos da ocupação de terras,
e onde constavam assinaturas
de pessoas que disseram nunca terem pegado numa caneta
nas suas vidas. É de interesse público que se esclareça
como e por quem terão sido
produzidas as supostas actas
e apostas as assinaturas que
constam daqueles documentos.
Não fazer ou não dizer nada
sobre esta situação não é opção
para o CTV. Por isso, indicamos abaixo as questões de direito e de facto, que na nossa
opinião, merecem atenção e
intervenção urgente de todos,
mas sobretudo das instituições do Estado, responsáveis
por assegurar a legalidade e
a proteção dos direitos e interesses dos cidadãos deste país.
1. Legitimidade das Actividades das Organizações da
Sociedade Civil
A liberdade de associação
está consagrada no artigo 52 da
Constituição e os cidadãos são
livres de exercer e gozar desta
liberdade, desde que não contrariem os limites constitucionais, não violem a lei e não perturbem a ordem e tranquilidade
públicas.Para além disso, as organizações da sociedade civil

que intervêm na área do ambiente e recursos naturais, têm
a sua existência e acções legitimadas por instrumentos legais
como a Lei das Associações
(Lei Nº8/91, de 18 de Agosto) e a Lei do Ambiente (Lei
Nº.20/97, de 1 de Outubro).
Como tivemos a oportunidade de esclarecer em comunicado de imprensa, publicado
nos órgãos de comunicação social no passado mês de Agosto, o trabalho que o CTV está
a realizar foi expressamente
solicitado pelo Administrador do Distrito de Palma. No
entanto, como resposta às reclamações da comunidade de
Quitupo sobre a maneira irregular como os processos de
licenciamento dos projectos
de gás estão a acontecer, especialmente o facto de não terem
sido consultadas no processo de atribuição da licença de
uso da terra para os investidores, o governo distrital decidiu
questionar a legitimidade de o
CTV e outras Organizações da
Sociedade Civil, defenderem
os direitos das comunidades.
De facto, no momento em
que este artigo é publicado,
uma equipa de ONGs integrando o CTV, a MULEIDE
(Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento) e a ASPACAD
(Associação dos Paralegais de
Cabo Delgado) está a ser proibida pelo Administrador do
Distrito de Palma de preparar as
comunidades para os processos
de consultas sobre o licenciamento ambiental, porque essa
preparação, segundo ele, “está
a dificultar o trabalho do governo, porque as comunidades
agora fazem muitas perguntas
sobre leis”. Por isso, exigem-se credenciais, autorizações,
guias de marcha e outros documentos, mesmo a organizações
que, como o CTV, existem
há mais de dez anos, devidamente autorizadas, pelo próprio governo, para operarem
em todo o território nacional.
Estranhamos também que
depois de encontros de apresentação do trabalho do CTV,
também na sua qualidade de
coordenador do secretariado

da Plataforma da Sociedade
Civil para Recursos Naturais
e Indústria Extractiva, realizados com representantes do
Governo central, provincial e
distrital, desde Fevereiro de
2013, estas mesmas instituições venham hoje declarar
que “a Directora Geral do
CTV saiu de Maputo directamente para a aldeia de Quitupo, sem se apresentar ao Governo Provincial e Distrital”.
Quando recordados sobre os
encontros acima mencionados, ocorreu-lhes apenas dizer que “a apresentação foi
verbal e não escrita”, como
se os documentos, sejam eles
credenciais, autorizações ou
guias de marcha, (que só poderão vir do próprio CTV),
possam resolver as questões
de fundo que a seguir mencionamos. Ninguém até hoje
respondeu à pergunta colocada pelo CTV, sobre se o
governo, a qualquer nível,
tem legitimidade para impedir que o CTV ou outra
organização desenvolva as
suas actividades em qualquer
parte deste país, quando tais
actividades sejam legais e integradas na agenda do desenvolvimento nacional. Aguardamos esclarecimentos sobre
este assunto, que sabemos
ser preocupação de várias
ONGs nacionais, em todo
o país.Precisamos de saber
donde vem a proibição de as
ONGs, legalmente constituídas, visitarem e trabalharem
em qualquer comunidade
deste país. Precisamos de saber porque é que precisamos
de pedir mais autorizações ao
governo, fora do processo da
aprovação dos nossos estatutos, e da apresentação dos
nossos planos de trabalho aos
diferentes níveis do governo.
Ainda que tivesse sido esse
o caso, qual a base legal da
proibição de se sair directamente de Maputo a Quitupo?
Esquecendo-se de que
muitos dos técnicos do próprio governo que trabalham
nos ministérios, nas direções
provinciais e nas adminis(Continua na página seguinte)
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trações dos distritos não
são oriundos dos territórios
onde actuam, as Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) que trabalham em
Palma têm sido apontadas
como sendo “pessoas e organizações “de fora” que
vêm a Palma envenenar as
comunidades contra o governo e contra o desenvolvimento das comunidades”.
Quando questionada pela
comunidade de Quitupo, a
13 de Setembro, sobre os
motivos que ditaram o interrogatório da DG do CTV
pela polícia de Palma, a
Secretária Permanente do
Governo da Província de
Cabo-Delgado
comentou
que “ninguém é proibido

de ser interrogado pela polícia, mas ninguém deve entrar
na casa dos outros sem pedir
licença”. Isto não só não respondeu à pergunta, como faz
subentender que as áreas das
comunidades são “casas” dos
membros do governo geridas
por estes, onde os residentes
não têm cara, voz ou opinião.
À mesma pergunta feita
pela DG do CTV à Ministra
dos Recursos Minerais, esta
governante comentou que lhe
chegaram informações de que
a equipa do governo, liderada pela Secretária Permanente
provincial, havia sido agredida! Educar e informar cidadãos
é violência contra o governo?
Tanto quanto sabemos, na
ordem jurídica moçambicana

ninguém tem o poder de limitar
ou impedir que as OSCs desenvolvam as suas actividades em
qualquer parte deste país, sendo tais actividades legais. Nestes termos, é importante que se
esclareça a razão pela qual o
Governo tem estado a proibir
que as organizações da sociedade civil, legalmente constituídas, realizem as suas actividades em qualquer comunidade
deste país. Apesar das barreiras
ilegais impostas, as OSCs estão determinadas a continuar
firmes na realização daquela
que consideram ser uma das
mais nobres acções que qualquer cidadão e/ou instituição
pode realizar: partilhar, de forma construtiva, conhecimento
e informação. Se isto agora

constitui crime, aguardamos
que o digam publicamente.

É com base nesta e noutras
disposições da Lei do Ambiente que temos defendido que a
Licença para o Uso e Aproveitamento da Terra, emitida pelo
Ministro da Agricultura em
Dezembro de 2012, foi feita em
violação do princípio da precedência da licença ambiental acima exposto, pois não deveria
ter sido emitida antes da emissão desta licença. A explicação
obtida junto do MICOA, que
pensamos corroborar a nossa
posição, é de que foi decidido
que se deveria “abrir uma excepção” ao projecto da Anadarko, para acelerar o processo de
licenciamento desta empresa e,
assim, permitir que a mesma
conseguisse os financiamentos
necessários para a implementação do projecto de exploração
de gás natural. Quanto a nós,
esta excepção, feita por um
órgão sem competência para
o efeito, representa a primeira
irregularidade grave, nomeadamente a ilegitimidade do
Executivo de abrir excepções a
leis, quando estas não o fazem
no seu próprio texto, ou quando o Parlamento, único órgão
competente para esse efeito,
não o tenha feito por lei ulterior.

o princípio da prevenção. De facto, a Lei do Ambiente, no Artigo
1, Nº.5, esclarece que a Avaliação
do Impacto Ambiental (AIA), que
serve de base para o licenciamento
ambiental, é um instrumento de
gestão ambiental PREVENTIVA. A falta de entendimento destes
princípios básicos da política e da
legislação ambiental, representam
uma fragilidade grave e inaceitável
da parte dum ministério que tem
como mandato, entre outros, “Velar pela introdução de uma cultura de sustentabilidade no processo
de tomada de decisões em matéria de gestão e uso de recursos
naturais, principalmente na fase
de planificação e exploração”…
(Veja-se Estatutos do MICOA).

realizada a AIA sobre a zona pretendida. Em situação ideal, o governo já deveria ter os instrumentos necessários para orientar os
investidores para os lugares certos
(apropriados para a actividade em
causa e com o mínimo de conflitos), nomeadamente o zoneamento ecológico e os planos de uso da
terra, acompanhados da respectiva
avaliação ambiental estratégica.
Em alguns casos, estes instrumentos até já existem mas simplesmente não são usados. Achamos,
por isso, que a AIA pode e deve
ser realizada antes da emissão do
DUAT, até porque, o processo da
AIA pode e deve inviabilizar qualquer pretensão de ocupação de terras que não tenha sido devidamente aprovada naquele processo. No
caso de Palma, a possibilidade de
afectar negativamente várias famílias, forçando-as a um reassentamento involuntário com todos os
efeitos perniciosos destes processos, pode ser considerada um risco
fatal do projecto, inviabilizador
da sua implantação na área sobre
a qual já recai o DUAT emitido
precocemente a favor da empresa,
ou da sua implantação nos moldes
até aqui pretendidos. Neste caso, a
pergunta legítima a colocar será:
porquê se gastou tempo e recursos financeiros num processo de
licenciamento com valor precário
e utilidade duvidosa? Ou seja, se a
Licença Ambiental é que determina a validade das demais licenças,
como prescreve o Artigo 15 supracitado, qual terá sido o objectivo
e utilidade da emissão antecipada duma licença do uso da terra?
Por outro lado, qual a utilidade do processo de licenciamento
ambiental se a ocupação da terra
para os fins e nos moldes pretendidos pela empresa já foi autorizada, sem que antes tivessem
sido identificados e avaliados os
impactos sociais e ambientais do
projecto como determina a lei?
Estamos perante mais um caso

que justificadamente levanta dúvidas sobre o papel e relevância
do MICOA, e exacerba desconfianças sobre o já muito propalado
negócio de açambarcamento de
terras, sob a capa de investimentos
para o combate à pobreza. Aliás, a
pressa com que o DUAT foi emitido, à entidade a favor de quem o
DUAT foi emitido, e o facto de o
beneficiário desse direito ser uma
outra entidade ainda, impõem que
se esclareça publicamente a razão
pela qual foi necessário retirar o
DUAT das comunidades, espalhando o espectro e a incerteza do
reassentamento sobre as mesmas.
Estamos perplexos com a tamanha confusão demonstrada no
processo de licenciamento do uso
da terra em benefício das empresas de exploração de gás em Palma. O negócio entre a Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos
(ENH) e a Anadarko, para a obtenção do DUAT em nome da
Rovuma Basin Logistics (de que
ambas são sócias), assim como
o contrato de cessão do DUAT
subsequentemente firmado, entre
a RBL e a Anadarko, levantam
questões éticas e legais da maior
seriedade e, certamente ficarão
registados como uma das maiores
acrobacias legais e empresariais
da história da promoção de investimentos estrangeiros no país.

O que para nós é mais surpreendente é que, tanto do lado
do MICOA como do lado dos
assessores da própria empresa,
parece haver desconhecimento
da lógica por de trás da determinação legal de que a licença
ambiental deve preceder as demais licenças. Ambos defenderam recentemente em público a
posição de que era preciso atribuir o DUAT à empresa para
que se pudesse realizar o estudo
de impacto ambiental. Quanto a
nós, o princípio da precedência
da licença ambiental é a expressão legal dum importante pilar
da sustentabilidade ambiental,

Durante a consulta pública sobre a AIA, realizada em Maputo
a 9 de Setembro de 2013, e em
encontros com o MICOA antes e
depois disso, fomos informados
ainda de que se decidira inverter a
ordem de precedência das licenças
porque “seria complicado para o
investidor realizar a AIA sem ter
o DUAT da área”. Este argumento
preocupou-nos porque, para além
de confirmar que o licenciamento
de projectos está a ser conduzido à
margem da lei, deixou transparecer a existência de uma confusão
entre a necessidade de determinação da base territorial para
a realização da AIA e a necessidade de emissão do DUAT sobre
a área pretendida. Parece-nos
que o MICOA e os assessores
da empresa confundiram “identificação prévia do terreno” com
“obtenção prévia do DUAT”...
(Vejam-se Artigos 25 e 27 do
Regulamento da Lei de Terras).
É nosso entender que o investidor precisa apenas de indicar ao
governo a área que, podendo, tenciona ocupar para a implantação
do seu projecto. Com base nessa
indicação, o governo pode, nos
termos da lei, determinar que seja

2. Precedência da Licença
Ambiental
O nosso entendimento em
relação aos processos de li-

cenciamento de grandes e
pequenos projectos com
impactos ambientais significativos, tem sido guiado
pelo Artigo 15 da Lei do
Ambiente, que abaixo transcrevemos na íntegra, com
destaque e sublinhado nosso.

Artigo 15.º
(Licenciamento Ambiental)
1. O licenciamento e o registo das actividades que pela sua
natureza, localização ou dimensão, sejam susceptíveis de provocar impactos significativos sobre o ambiente, são feitos de
acordo com o regime a estabelecer pelo governo, por regulamento específico.
2. A emissão da licença ambiental é baseada numa avaliação
do impacto ambiental da proposta de actividade e precede a
emissão de quaisquer outras licenças legalmente exigidas
para cada caso.

3. Atribuição do DUAT para
Investimentos em Áreas Comunitárias
A Constituição da República,
a Lei de Terras e o respectivo regulamento, contêm disposições
claras que orientam o licenciamento da ocupação de terras por
investidores públicos ou privados
em áreas ocupadas por comunidades rurais. Em nosso entender,
são as seguintes as regras/passos principais para a atribuição
de DUATs para fins económicos, em sequência legalmente

prescrita, e as irregularidades
cometidas no caso de Palma:
a) Consultas comunitárias:
Para além do prescrito na Lei
de Terras e no seu Regulamento
(Artigos 25 e 27), o Ministério da Agricultura aprovou em
2010 um Diploma Ministerial
sobre Consultas que impõe a
realização de pelo menos duas
consultas comunitárias. Neste
ponto importa fazer notar que,
para além da obrigação de um
aviso prévio de 15 dias e da realização de pelo menos duas reuniões para consulta, esta tem um
conteúdo determinado por lei,
nomeadamente “ a confirmação de que a área está livre e
não tem ocupantes”. Ademais,
o parecer do administrador,
subsequente a esta consulta,
tem igualmente um conteúdo
legalmente pré-determinado,
ou seja “o parecer do Administrador do Distrito incidirá
sobre a existência ou não, na
área requerida, do direito de
uso e aproveitamento da terra
por ocupação. Caso sobre a
área requerida recaiam outros
direitos, o parecer incluirá os
termos pelos quais se regerá a
parceria entre os titulares da
terra, com direitos adquiridos
por ocupação e o requerente.
No caso de Palma, é já sobejamente sabido que a área
pretendida pelo projecto tem
ocupantes que não foram consultados, quer sobre a pretensão
dos investidores de ocuparem
a sua terra, como sobre a consequência de tais ocupantes terem de ser reassentados. Neste
caso, e por muito esforço feito
pelo governo para mostrar o
contrário, a verdade é que não
houve uma única consulta sobre
a atribuição do DUAT para o
(Continua na página seguinte)
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projecto, tanto quanto à forma,
como quanto à substância. De
facto, nestes aspectos, as duas
reuniões realizadas a 7 e 24 de
Agosto de 2012, enfermaram de
vícios graves que, salvo melhor
entendimento, impõem a nulidade do DUAT, especialmente
depois de ter sido exibido publicamente, a 13 de Setembro
de 2013, na Aldeia de Quitupo,
perante câmaras da televisão
nacional (TVM), e blocos de
notas de jornalistas, o esquema
com o qual se pretendeu burlar
o Estado e os seus cidadãos.
Técnicos da Direcção Provincial de Agricultura de Cabo-Delgado, associados a técnicos
da ENH, mostraram que foram
forjados documentos e falsificadas assinaturas, para “compor”
actas de consultas comunitárias
e permitir assim a emissão do
DUAT. Este acto ainda constitui
crime no nosso país, e estamos
convictos de que o Ministério
Público encetará as diligências
necessárias para o apuramento
de responsabilidades. Em paralelo, estamos esperançosos de
que Sua Excelência o Ministro
da Agricultura tomará a inicia-

tiva de declarar a nulidade deste
DUAT e, com isso, repor a legalidade no licenciamento do projecto. Para benefício de todo o público, a TVM deveria ser autorizada
a exibir integralmente a filmagem
do referido encontro, cuja cópia
pode ser também obtida no CTV.
b) Parcerias entre investidores e comunidades: Hoje sabe-se
também que para além de não ter
sido realizada nenhuma consulta
comunitária sobre o licenciamento do uso da terra, nos termos e
para os efeitos determinados na
lei, não foi discutida nem negociada qualquer parceria entre as
comunidades e os investidores,
quer no âmbito da consulta, quer
noutro contexto qualquer. Na
verdade, vezes sem conta ouvimos os aldeões comentarem que
apenas queriam saber as razões
porque terão de ser reassentados,
o tamanho da fábrica que os obriga a sair, o destino que seguirão,
e os termos e condições em que
a sua mudança será efectuada.
Por uma questão de coerência
do próprio governo e outros sectores, importa fazer notar que muito
recentemente o Fórum de Consul-

tas sobre a Terra (FCT), no documento intitulado “Directrizes para
o Reforço da Segurança de Posse
de Terras das Comunidades Rurais e para Parcerias entre Comunidades e Investidores”, aprovado
na generalidade na sua IV sessão
(realizada em Inhambane, em Novembro de 2012) recomendou que
sejam privilegiadas parcerias em
que se mantém o DUAT na posse
das comunidades, mas possibilitando, com base em condições
e termos previamente acordados
entre as partes, que os investidores
usem terras comunitárias para os
seus projectos. É também entender dos membros do FCT, que o
reassentamento deve ser uma decisão excepcional devidamente
fundamentada. O FCT recomendou igualmente que, ao contrário
do que acontece actualmente, as
parcerias sejam formalizadas por
via de contratos ou outros documentos que lhes confiram valor legal, sendo um deles o“Contrato de
Cessão de Exploração” (que, em
nosso entender, melhor seria designado por “Contrato de Cessão
do DUAT”), previsto no Artigo 15
do Regulamento da Lei de Terras,
mas ainda não regulamentado.

No caso de Palma, foi este contrato que, segundo a ENH, o governo firmou com a Anadarko.
Estranhamente, ao invés de organizar e apoiar as comunidades
locais, já detentoras do DUAT por
direito constitucional, o governo
preferiu retirar injustificadamente
o DUAT da posse das comunidades, para que fosse uma empresa
privada, criada exclusivamente
com esse propósito, a negociar um
contrato de cessão do DUAT com
a Anadarko, sem conhecimento ou
qualquer benefício financeiro ou
doutra natureza para as comunidades afectadas. A maneira como
as comunidades foram marginalizadas deste processo, levanta
também questões sobre o papel e
relevância das recomendações do
FCT. Estamos todos ansiosos por
conhecer os termos e condições
em que este negócio foi firmado e,
num contexto em que se aventa a
hipótese de reassentamento, a informação sobre o valor deste contrato será de muita utilidade como
referência para as negociações de
compensações e ou indemnizações
para as comunidades afectadas.
Tanto quanto muitos de nós sabemos, o FCT constituiu um gru-

po de trabalho que está ainda
a trabalhar na regulamentação
deste tipo de contrato, para que
haja uma base legal para a sua
operacionalização. Na ausência
de qualquer instrumento regulador, será de todo útil que a ENH
ou o Ministério da Agricultura
(MINAG) venham a público
esclarecer as bases legais que
possibilitaram a conclusão do
contrato com a Anadarko. Não
podemos deixar de recordar
neste contexto, e ainda com bastante estranheza, que o MINAG
retirou da agenda da V Sessão
Ordinária do FCT, realizada
em Gondola em Abril do ano
corrente, os pontos relativos à
adopção formal das Directrizes acima citadas e à proposta
de Regulamento da Cessão do
DUAT. Porque esta supressão
foi feita unilateralmente e em
pleno decurso da referida sessão, sem qualquer justificação
dada aos participantes, perguntamo-nos se isso terá tido alguma coisa a ver com este caso.
Indicamos abaixo algumas
das disposições mais relevantes sobre consultas comunitárias, parcerias e contratos de cessão de exploração.

Artigo 15 (Regulamento da Lei de Terras)
(Transações relativos a prédios rústicos)
(…..)
4. A celebração de contrato de cessão de exploração está igualmente sujeita a aprovação prévia da entidade que autorizou o pedido de aquisição ou de reconhecimento do direito de uso e aproveitamento da terra e, no caso das comunidades locais, depende do consentimento dos seus membros.
5. Os contratos de cessão de exploração só são validos quando celebrados por escritura pública.

Artigo 25 (Regulamento da Lei de Terras)
(Projectos de investimento Privado)
1. Para a realização de projectos de investimentos privados que impliquem a aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra, será feito um trabalho para a
identificação prévia do terreno, envolvendo os Serviços de Cadastro, as autoridades locais, o qual será documentado no esboço e memória descritiva, seguindo-se do
disposto no artigo 24 do presente Regulamento.

Artigo 27 (Regulamento da Lei de Terras)
(Parecer da Administração do Distrito e consulta às comunidades locais)
1. Os Serviços de Cadastro enviarão ao Administrador do respectivo distrito um exemplar do pedido, para efeitos de afixação do respectivo Edital e obtenção do seu
parecer, prestando-lhe a assistência técnica necessária para a recolha de informações sobre o terreno pretendido e os terrenos limítrofes.
2. Será feito um trabalho conjunto, envolvendo os Serviços de Cadastro, o Administrador do Distrito ou seu representante e as comunidades locais. O resultado desse
trabalho será reduzido a escrito e assinado por um mínimo de três a um máximo de nove representantes da comunidade local, bem como pelos titulares ou ocupantes
dos terrenos limítrofes.
3. O parecer do Administrador do Distrito incidirá sobre a existência ou não, na área requerida, do direito de uso e aproveitamento da terra adquirido por ocupação.
Caso sobre a área requerida recaiam outros direitos, o parecer incluirá os termos pelos quais se regerá a parceria entre os titulares da terra adquiridos por ocupação e
o requerente.

c) Processo de extinção
do DUAT por interesse público: O Artigo 18
da Lei de Terras determina, de forma taxativa, as
circunstâncias em que o
DUAT pode ser extinto.
Foram até agora infrutíferas as tentativas do CTV
de obter esclarecimentos sobre qual dos funda-

mentos terá determinado a
extinção do DUAT das comunidades e a sua transferência para a RBL, e sobre
o processo de expropriação
seguido e legalmente imposto como condição sine qua
non para a emissão da licença de uso da terra. Os dados
que temos até ao momento
indicam ter havido também

irregularidades em relação
a este aspecto, pois o DUAT
foi emitido sem que, paralelamente, se tenha conduzido
o processo de expropriação,
e sem o pagamento prévio
de indemnizações ou compensações, como impõe o
Artigo 19, Nºs.3 e 4, do Regulamento da Lei de Terras.
Supomos que o Ministro da

Agricultura deverá ter emitido a declaração de extinção
do DUAT das comunidades,
mas aguardamos, há já três
meses, por resposta ao pedido de esclarecimentos sobre
este assunto. Quanto à retirada do DUAT da posse das
comunidades, esclarecimentos obtidos da Ministra dos
Recursos Minerais e do Mi-

nistro da Agricultura, indicam que o facto deveu-se
à preocupação de se não
emitir o DUAT a favor de
uma empresa estrangeira e
de mantê-lo nas mãos do
Estado. No entanto, estes
argumentos são destruídos pelo facto de o DUAT,
(Continua na página seguinte)
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de facto, ter sido emitido
a favor de uma empresa
privada com participa-

ção estrangeira, cujo sócio
estrangeiro recebeu da sua
contra-parte o direito ex-

clusivo de usar e fruir desse
direito. Mas o que é realmente curioso é a razão que

terá levado o Estado, titular
do direito de propriedade da
terra, a sentir a necessidade

de se atribuir, a si próprio, um direito de uso e
aproveitamento da terra.

Artigo 18 (Lei de Terras)
(Extinção do direito de uso e aproveitamento da terra)
1. O direito de uso e aproveitamento da terra extingue-se:
a) pelo não cumprimento do plano de exploração ou do projecto de investimento, sem motivo justificado, no calendário estabelecido na aprovação do pedido, mesmo que as obrigações fiscais estejam a ser cumpridas;
b) por revogação do direito de uso e aproveitamento da terra por motivos de interesse público, precedida do pagamento de justa indemnização e/ou compensação;
c) no termo do prazo ou da sua renovação;
d por renuncia do titular.
2. No caso de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra, as benfeitorias não removíveis revertem a favor do Estado.

Artigo 19 (Regulamento da Lei de Terras)
(...)
3. O processo de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra, por motivo de interesse público, será paralelo ao processo de expropriação e é precedido do
pagamento de justa indemnização e/ou compensação;
4. A declaração de extinção do direito de uso e aproveitamento da terra é feita pela entidade que autorizou o pedido de emissão do título ou reconheceu o direito de
uso e aproveitamento da terra adquirido por ocupação.
d) Delimitação prévia e
prioritária de terras comunitárias para efeitos de implantação de projectos: Como se
disse acima, a legislação sobre
terras orienta a ocupação de
terras comunitárias através de
vários mecanismos, sendo, por
isso, de lamentar que o governo
ignore tais orientações e opte
por gerir o uso e ocupação da
terra rural, como se houvesse
um total vazio legal. De facto,
um dos mecanismos previstos
para a prevenção de conflitos,
e para o reforço da segurança
de posse de terras pelas comunidades rurais no contexto de
projectos económicos e promoção do desenvolvimento rural
sustentável, é a delimitação
das terras das comunidades.
O Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras, aprovado pelo Diploma Ministerial
Nº.29-A/2000, de 17 de Março,
indica, no Artigo 7, Nº.1, que
a delimitação de terras deve
ser feita prioritariamente nos
casos (a) onde haja conflitos;
(b) nas áreas das comunidades locais onde o Estado e/ou
outros investidores pretendem lançar novas actividades
económicas e/ou projectos e
planos de desenvolvimento;
(c) a pedido das comunidades.
O mesmo Artigo determina,
no seu Nº.4, que “quando a
delimitação for efectuada por
causa da existência de novas
actividades económicas e/
ou projectos e planos de desenvolvimento, os custos são
suportados pelos investidores.
Apesar de a Iniciativa para
Terras Comunitárias (iTC)
ter programado a delimitação
de terras das comunidades de
Palma, em cumprimento dos
ditames do Anexo Técnico em
termos de prioridades, nem a

Administração do Distrito, nem o
governo provincial de Cabo delgado mostraram, até aqui, qualquer
interesse em que esta actividade
fosse realizada, com prioridade
para as comunidades da Península
de Afungi, área sobre a qual recai
o DUAT emitido a favor do projecto. Na verdade, parece ter havido um desincentivo para que isso
acontecesse, tendo a intervenção
da iTC sido restringida às actividades integradas na componente
de divulgação da legislação, advocacia e comunicação, desenvolvidas pelo CTV (na sua qualidade
de membro do consórcio da iTC e
responsável por esta componente).
O CTV tem estado a chamar a
atenção de todos para a importância e urgência da delimitação das
terras das comunidades da Península de Afungi, especialmente a
comunidade de Quitupo, para que
quando o eventual processo de reassentamento tiver de ser discutido
e decidido, estejam já clarificados
e acautelados os aspectos legais relevantes e se tenha realizado a devida preparação social para o efeito.
Os ataques contra o CTV resultam também da falta de entendimento, por parte dos agentes
do governo provincial e local, do
facto de que a preparação social
que o CTV/iTC estão a realizar,
bem como a delimitação de terras também planeada, são uma
imposição legal, dada a previsão
de implantação de um grande projecto económico no distrito. Esperamos, por isso, que, ao invés de
ver inimigos onde não existem, a
Administração do Distrito aprecie o esforço que o CTV/iTC e
seus parceiros estão a desenvolver
para apoiar a sua preparação para
os desafios que os investimentos actuais e futuros representam.
e) Proibição de titulação do
direito de uso da terra em áreas
ocupadas por infra-estruturas

petrolíferas e de gás: O caso de
Palma encerra uma situação legal
caricata, porquanto nos termos do
Artigo 20, Nº.3, da Lei de Petróleos, “os terrenos onde se encontram as instalações e uma faixa
circundante a ser definida por regulamento, consideram-se zonas
de proteção parcial, nos termos
da legislação sobre o uso e aproveitamento de terras”. Por sua
vez, o Artigo 9 da Lei de Terras determina que “nas zonas de proteção total e parcial não podem ser
adquiridos direitos de uso e aproveitamento da terra, podendo,
no entanto, ser emitidas licenças
especiais para o exercício de actividades determinadas”. A nossa
conclusão, salvo melhor entendimento, é de que, afinal, a Anadarko
apenas pode ter uma licença especial para a ocupação de terras para
a implantação de infra-estruturas.
Por isso é que não conseguimos
calar a seguinte pergunta: afinal,
porque se entrou nesta azáfama de
retirada do DUAT das comunidades para a RBL, se ninguém pode
ter DUAT em áreas onde sejam
implantadas infra-estruturas petrolíferas ou de gás? Por outro lado,
a outra pergunta que temos feito
de forma insistente em todas as
consultas sobre a AIA, sem termos
obtido ainda qualquer resposta é:
afinal, qual o tipo e dimensão das
infra-estruturas do projecto da
Anadarko e ENI, e qual a área de
terra efectivamente requerida para
a sua implantação? Ainda que nos
digam que provavelmente tratar-se-á da maior fábrica de liquefação de gás natural do mundo, será
que ela precisará de ocupar 7,000ha
de terra para esse efeito, acrescida
de 18,000ha para uma cidadela
industrial? Estranhamente, o Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (REIA) que foi circulado
para comentários públicos contém
esta lacuna grave, que em nosso

entender deveria ter simplesmente
impedido o início das consultas.
Ou seja, não existem dados
neste momento que justifiquem a
indicação feita pela IMPACTO,
Lda, de que “muito provavelmente
a aldeia de Quitupo e os seus dois
acampamentos de pesca (Milamba I e Milamba II) terão de ser reassentados”. Isto é, iniciou-se um
processo de profunda desestabilização e perturbação social nas comunidades da península de Afungi,
sem que as empresas e o governo
tenham qualquer fundamento para
aterrorizar as populações da zona
com o espectro do reassentamento. A ligeireza com que este assunto está a ser tratado deveria, em
nosso entender, ter já despoletado
uma auditoria ao processo da AIA.
Nem o processo de DUAT nem o
processo da AIA deveriam ter iniciado sem a apresentação das especificidades do projecto, tal como
impõe a lei, mas isso não aconteceu. Porquê? Mais uma excepção
feita à lei? Com que fundamento?
3. Autorização do Reassentamento
De acordo com comentários do
MICOA, depois do já tristemente famoso Caso Cateme (Tete), o
governo decidiu aprovar um regulamento para orientar a tomada
de decisões sobre os reassentamentos resultantes da implementação de projectos económicos.
Este regulamento, aprovado
pelo Decreto No. 31/2012, de 8
de Agosto, integrou, correctamente, a avaliação da necessidade de
reassentamento no processo de licenciamento ambiental. Fazemos
notar que, nos termos do Artigo
15 deste Decreto, a aprovação
do Plano de Reassentamento
precede a emissão da licença
ambiental. No caso de Palma, o
reassentamento é o principal impacto negativo significativo da

pretensão da Anadarko e ENI
de ocupar a Península de Afungi
para a implantação da fábrica de
gás liquefeito e infra-estruturas
de apoio, incluindo áreas de
habitação para trabalhadores.
Do ponto de vista processual, a combinação entre o Regulamento sobre Avaliação do
Impacto Ambiental e o Regulamento sobre Reassentamento, impõem que o processo de
licenciamento ambiental seja
conduzido de forma substancialmente cuidadosa e participativa,
exigindo várias consultas e audiências públicas e, consequentemente, um nível adequado de
preparação de todos os intervenientes, como determinam os
Artigos 13 e 14. O caso de Palma
mostrou as seguintes situações
preocupantes e irregularidades:
a) Falta de preparação da
Administração para a compreensão dos vários processos
de licenciamento e procedimentos
inerentes.Pensamos
que foi este facto que fez com
que, em momento inoportuno e
sem consciência do erro, a 18 de
Setembro de 2013, o Secretário
Permanente do Distrito (SPD)
tenha ido à aldeia de Quitupo,
na companhia de representantes
da Impacto, Lda e da Anadarko,
comunicar, alto e em bom som,
que “estamos aqui para informar que o governo e a empresa
decidiram que a comunidade de
Quitupo tem de ser reassentada
para a implantação do projecto,
e a empresa vai explicar como
é que o processo de reassentamento vai acontecer...”. Perante
a insistência dos membros da
comunidade em receber esclarecimentos sobre a razão pela
qual a fábrica não poderia co-existir com a aldeia, o SPD
(Continua na página seguinte)
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respondeu, exasperado, que “a
decisão já foi tomada e terão de
sair quer queiram quer não!”.
Estas afirmações revelaram
que, por um lado, os técnicos
do Distrito não compreendem
os vários processos de licenciamento, nem tão pouco a interligação entre os mesmos. O CTV
participou nesse encontro e tem
o registo do mesmo para quem
queira ver e ouvir por si próprio.
b) Falta de uma estratégia
de comunicação adequada,
tanto da Administração como
das empresas. É muito preocupante a falta de uma estratégia
de comunicação que permita
compreender as informações
que a cada momento devem ser
passadas para o público, especialmente para as comunidades
afectadas.Tanto quanto entendemos, e isto foi confirmado várias vezes pelo MICOA, a decisão sobre reassentamento ainda
não foi tomada, simplesmente
porque ainda não foi concluído
o processo que poderá permitir
ao governo tomar tal decisão.
Então, a pergunta é: porque será
que o governo provincial e distrital não pára de ir à aldeia de
Quitupo, e de anunciar o inicio
do processo de reassentamento,
quando, de facto, a única coisa
que pode acontecer legalmente
neste momento, é o levantamento de dados sócio-económicos
para a produção do Plano de
Reassentamento que ainda deve
passar por várias consultas públicas antes que a decisão sobre
se vai ou não haver reassentamento seja tomada? A informação sobre o assunto do reassentamento foi até aqui gerida da
pior maneira possível, facto injustificado e absolutamente inaceitável, especialmente quando
se tenta impedir que as comunidades recebam esclarecimentos
sobre um assunto que abalou
profundamente as suas vidas.
Na aldeia de Quitupo, a escola
ruiu, mas ninguém se interessa
em reconstruí-la porque “dizem
que vamos ser reassentados”.
As casas dos aldeões estão,
muitas delas, em degradação,
e nada se faz porque “dizem
que vamos ser reassentados”.
Nas machambas, o trabalho
decorre a meio gás, e as mulheres dizem que há meses que
não conseguem dormir“porque
não sabemos quando vamos
ter de sair”..... Isto não é justo!
c) Falta de preparação das
comunidades. A iniciativa do
CTV e doutras OSCs de esclarecer aspectos legais e preparar as
comunidades para os processos
de licenciamento tem sido muito mal recebida pelo governo,
por razões que ainda não conseguimos entender. Também não
conseguimos entender como é
que o MICOA continua distante

e sem controlo efectivo dos processos. Em vez do MICOA, quem
está a desdobrar-se em esforços de
comunicação com as comunidades é a Policia, mas com objectivos diferentes do fornecimento
de esclarecimentos. A Polícia está
determinada a silenciar e intimidar, a afastar da comunidade todas as pessoas e organizações que
as possam apoiar e esclarecer, e a
assegurar que a empresa continue
a fazer corta-matos aos procedimentos legais. Existe muita pressa
por parte da empresa em obter a
licença ambiental, prevendo inclusivamente que isso aconteça até ao
fim de 2013 ou inícios de 2014. No
entanto, é importante que se esclareça que se o processo do reassentamento for minimamente bem
conduzido, esta licença dificilmente poderá ser obtida em menos de
12 meses, tal como afirmaram os
próprios consultores da empresa
afectos ao processo. A menos que
o MICOA abra mais exceções.
d) Resistência no uso de Instrumentos de Gestão Ambiental
e de Terras. A legislação do Ambiente e do Planeamento e Ordenamento do Território indicam
e destacam alguns instrumentos
concebidos para assegurar o desenvolvimento sustentável, com
destaque para os planos de uso da
terra. Entre nós levantam-se dúvidas sobre a maneira como estes
instrumentos estão a ser usados
para informar, atempadamente,
os processos de licenciamento e
para prevenir e minimizar conflitos entre os diferentes sectores
e interesses sociais e económicos. Em que medida é que estes
instrumentos foram produzidos,
considerados e usados no licenciamento do projecto de Palma?
Estamos há 8 meses tentando perceber qual o ponto de situação do
Plano de Uso da Terra do Distrito
de Palma que, no início do ano,
nos disseram que estava em fase
de finalização. Não conseguimos
até aqui obter resposta ao pedido
de esclarecimentos sobre o processo que foi e/ou está sendo seguido
para a sua elaboração, nem sobre
o papel do Plano na orientação
das decisões sobre o local de implantação das infraestruturas dos
projectos de gás. Suspeitamos que
se trata de um plano que, quando
for aprovado, não terá outra opção
senão acomodar a realidade do
terreno, em termos de ocupação
de terras, ao invés de orientá-la.
O governo do Distrito comentou, no início do ano, que estava
muito preocupado com a demora
na finalização do plano por parte
do MICOA pois não tinha uma
base para decidir sobre os milhares de pedidos de ocupação de
terras recebidos como resultado da
existência do projecto de gás.Em
nosso entender, o Plano de Uso
da Terra facilitaria em grande medida a tomada de decisões sobre

onde implantar as infraestruturas
dos projectos de hidrocarbonetos
e outros interesses económicos e
sociais. A previsão de ocupação
das terras das comunidades circunvizinhas à de Quitupo, numa área
de 18,000ha, para a construção de
uma cidadela industrial associada
aos projectos de gás, com possível
reassentamento dessas comunidades, segundo comentários de técnicos da ENH, só nos pode fazer
prever que a confusão está apenas
no início. A ENH afirma que essas
comunidades terão de ser reassentadas porque “nunca terão qualificações técnicas para se integrarem na dinâmica que será criada
na área, por isso terão de sair....”
O que significa isto? Vamos
começar a construir guetos para
os “externos e estrangeiros”, afastando os ocupantes originários
simplesmente porque são camponeses e pescadores? Camponeses
e pescadores que sempre viveram naquela região, vão deixar
de lá poder continuar porque não
têm “perfil” para viver em cidades modernas? Vindo da boca
de assessores do governo, estas
afirmações levam-nos a perguntar se o colono regressou disfarçado de agente governamental.....
Quanto a nós, e até prova em
contrário, não existe qualquer justificação da necessidade de reassentar, nem os aldeões de Quitupo,
muito menos os ocupantes da área
pretendida para a edificação de
uma cidadela industrial. É perfeitamente possível e recomendável
que estas pessoas sejam mantidas
nas suas áreas e integradas nos
assentamentos urbanos que eventualmente serão erguidos. Depois
de conhecidos os detalhes das infraestruturas, em termos de dimensão e necessidade de terra, a prioridade da ocupação dos espaços
previstos para habitação moderna
e convencional, deverá ser dada
às pessoas locais. Se os trabalhadores da Anadarko e ENI podem
residir na zona, porque será que
os locais têm de sair? Vamos permitir isto? Defendemos a integração e priorização dos locais, tanto
na sua preparação técnica para o
aproveitamento das oportunidades
de negócios que os projectos estão
e continuarão a criar, como para
a elevação das suas condições de
vida, mantendo a coesão e estabilidade social necessárias para o
seu desenvolvimento equilibrado.
Continuaremos a desafiar a
Anadarko e a ENI a aproveitarem
a oportunidade que ainda existe de
serem projectos de referência em
termos de boas práticas e boa governação ambiental, social e económica. Ao nosso governo, só nos
resta esperar que tome a liderança
na correcção dos erros cometidos
para que os seus discursos sobre
combate à pobreza, promoção do
desenvolvimento rural e proteção
das comunidades rurais, não continuem a ser contrariados por exibições de fraudes, burlas e coação.

4. Modelo de desenvolvimento, democracia e justiça
Infelizmente o caso de Palma
não é o único onde agentes do
governo lideram processos de tomada de decisão em moldes que
prejudicam as populações. Sem
educação e acesso à informação,
as pessoas do campo são tratadas
como inexistentes, sem caras, sem
voz, sem espaço e sem opinião.
Porque são pobres e analfabetas
diz-se, com desprezo, como ouvimos o Comandante da Polícia
de Palma dizer “as comunidades
são como crianças”, pelo que não
há necessidade de consultá-las,
ou então que “as comunidades
dizem uma coisa hoje e amanhã
esquecem-se do que disseram”.
Será mesmo? É que, para nós, os
membros dessas comunidades são
como os nossos pais, as nossas tias
e os nossos avós, e sempre que
pensamos nestas pessoas vemos
tudo menos pessoas ignorantes
e estúpidas. Vemos tudo menos
pessoas que não percebam os assuntos. Vemos tudo menos pessoas
amnésicas que se possam esquecer
da notícia de que amanhã poderão
acordar sem casa...Quem se esqueceria de uma notícia como esta?
Este e outros casos levam-nos
muitas vezes a questionarmo-nos
sobre o modelo de desenvolvimento que estamos a seguir, sobre a
nossa própria identidade e sobre a
nossa noção de democracia. Quando violentamos as nossas comunidades rurais sem quaisquer escrúpulos, por interesses individuais e
externos, que auto-estima estamos
a cultivar e demonstrar? Quando
impedimos as ONGs nacionais
de realizarem livremente as suas
actividades, que democracia e inclusão estamos a praticar? Quando
impedimos que pessoas afectadas
por projectos manifestem as suas
preocupações e exijam os seus direitos, a que povo estamos a servir?
5. A Polícia como instrumento
de intimidação e coação
Como resultado da divulgação
de informação e capacitação sobre legislação ambiental e gestão
de recursos naturais realizada pelo
CTV junto das comunidades da
Península de Afungi, estas comunidades passaram a ser interlocutores minimamente informados
e activos nos encontros com o
governo e com a empresa. Este
facto está a desagradar profundamente todos os níveis do governo,
assim como a empresa Anadarko,
que reclama que “antes as comunidades não levantavam nenhuma
questão e estavam satisfeitas com
o projecto mas, de repente, estão a
levantar questões e a mostrar muita resistência à nossa presença”.
É por isso que o Comandante da
Polícia do Distrito de Palma, que
apesar de ter afirmado veementemente na presença de membros
da Plataforma da Sociedade Civil

sobre Recursos Naturais e Industria Extractiva, no dia 18 de
Setembro, que é uma polícia de
todos os cidadãos, parece ter assumido a missão exclusiva de
assegurar que os investidores
não sejam incomodados e que
o processo do licenciamento
dos seus projectos corra com a
maior celeridade e menor perturbação possível, ainda que
isso implique atropelos à lei.
De facto, a polícia local não só
mantém uma presença quase
diária nas aldeias, liderando encontros de mobilização das comunidades a favor dos projectos
de gás, como também se desdobra em notificações e interrogatórios a membros das ONGs,
a quem inclusivamente proíbe
de realizar as suas actividades.
De quê é que as empresas têm
medo para precisarem de escolta
policial para circularem nas áreas das comunidades onde não há
qualquer sinal de desordem ou
violência? De quê é que o governo distrital tem medo, para
impedir que as comunidades
sejam preparadas para participarem nas consultas de forma
informada? Apesar das ameaças
mal disfarçadas, incluindo ameaças contra a integridade física
da sua DG, o Centro Terra Viva
mantém-se determinado a prosseguir com as suas actividades
de divulgação de legislação e
assessoria jurídica às comunidades rurais, em Palma e noutros
pontos do país, e a denunciar
irregularidades sempre que isso
seja detectado. Sempre estivemos e continuaremos também
interessados e dispostos a registar, reconhecer e publicitar casos
de boas práticas na atracção e
implementação de projectos de
investimentos em áreas comunitárias, infelizmente ainda muito
raros entre nós. Em conjunto
com outras ONGs, especialmente no âmbito da Plataforma
da Sociedade Civil sobre Recursos Naturais e Indústria Extractiva, continuaremos a procurar
dar o nosso contributo para que
os projectos de investimento
nacional ou estrangeiro sejam
concebidos, licenciados e implementados com respeito pela
legislação nacional, e priorizando o interesse nacional. Os cidadãos deste país são a maior riqueza que ele possui e o respeito
pelos seus direitos é uma obrigação legal e moral. Por isso, recorreremos a todas as instâncias
competentes para assegurar que
tal aconteça, e para que a legalidade e a justiça prevaleçam.
O Gabinete Jurídico do
CTV pode ser contactado através do número 823002496,
pelo email ctv@tvcabo.co.mz,
pelo número fixo 21416131,
ou pelo fax 21416134.
(*) Jurista Ambiental e Directora Geral do Centro Terra Viva
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Recursos naturais como garantia para
compra de barcos e armamento (?)

O Ocean Eagle de 42 metros, encomendado por Moçambique
Borges Nhamirre
O negócio da compra de 30
barcos pelo Governo de Moçambique, na França, dentre
eles, seis (06) para fins militares,
continua a alimentar jornais um
pouco por todo o mundo, devido ao seu tratamento misterioso
que o executivo moçambicano
deu a este dossier, contrariando
tudo o que é legislação interna.
Da França chegam informações
segundo as quais uma delegação
de alto nível do Governo ter-se-ia deslocado ao Principado do
Mónaco para negociar o financiamento para o pagamento dos
navios encomendados à Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), em Cherbourg.
Como garantia do empréstimo, a

mídia francesa avança com a possibilidade do Governo moçambicano ter envolvido no negócio
contrapartidas de petróleo, gás
e receitas de recursos naturais.
“O facto da ministra dos Recursos Naturais ter ido à delegação (do Governo moçambicano) ao Mónaco pode nos
levar a crer que os títulos (da
dívida) poderiam ser garantidos por petróleo, gás e receitas
de recursos minerais do País”,
escreve a Indian Ocean Newsletter (ION), editado em Paris.
Num artigo intitulado “Moçambique: visita discreta ao
Mónaco”, inserido na edição nr.
1365, de 11 de Outubro corrente,
na versão inglesa, a publicação escreve que uma delegação de alto
nível do Governo (moçambicano)

O Interceptor HSI 32, também encomendado por Moçambique
deslocou-se a Nice e ao Principado do Mónaco no dia 28 de Setembro, um dia após o encontro
entre os presidente de Moçambique, Armando Guebuza, e da
França, François Hollande, para
negociar o financiamento para
pagar os barcos da EMATUM,
empresa moçambicana que o Canal de Moçambique já demonstrou (com recurso a provas do
Boletim da República e outras)
na sua edição de há duas semanas, ser 100% do Estado. (NR:
Ver ainda nesta edição caixa sobre a natureza da EMATUM).
Na delegação do Governo
moçambicano, segundo a publicação, seguiram a ministra
dos Recursos Minerais, Esperança Bia, e o director Administrativo da Presidência da

República, Filipe Sigaúque,
mais dois agentes de Segurança.
A deslocação “da delegação de

alto nível de Governo” ao Principado do Mónaco e a Nice para
mobilizar o financiamento para a
compra dos barcos, teria sido organizada pelo vice-ministro dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação, Henrique Banze, e pela secretária do Presidente da República, Armando Guebuza, Maria Inês
Moiane Dove. “A Embaixada de
Moçambique em Paris foi contornada e não tomou conhecimento
do assunto”, escreve o jornal ION.
“O ‘The Indian Ocean Newsletter’ apurou que o propósito da
deslocação da delegação moçambicana a Mónaco era completar o
acerto financeiro para a compra de
30 barcos”, escreve a publicação.

“Não sei do que está a falar”
Esta terça-feira (15 de Outubro de 2013) à saída da XII sessão do Conselho de Ministros, o
Canal de Moçambique abordou
o vice-ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Henrique Banze, sobre a sua
participação na organização da
deslocação da “delegação do alto
nível do Governo a Mónaco”.
Banze limitou-se a dizer: “Não
sei do que está a falar”. O Canal
de Moçambique insistiu com
as datas em que tal deslocação
se teria efectuado, mas o vice-

-ministro repetia sempre a mesma frase: “Não sei do que está a
falar, não sei do que está a falar”.

“Este negócio é apenas uma parte”
– Iskandar Safa, proprietário do estaleiro Constructions Mécaniques de Normandie
“Este contrato constitui efectivamente apenas uma parte de outro, esse mais importante que Moçambique concluiu
com a sociedade mãe do CMN, a holding Privinvest da qual sou o dirigente”, Iskandar Safa, proprietário do
estaleiro Constructions Mécaniques de Normandie e elemento chave no negócio de navios
Numa entrevista publicada
no dia 13 de Setembro de 2013,
na edição nr. 3453, do jornal
francês “Le Marin”, especializado em “economia marítima”, o principal accionista da
Constructions Mécaniques de
Normandie (CMN), Iskandar
Safa, o mesmo que assinou os
contratos com o ministro das
Finanças, Manuel Chang, e
outros três ministros franceses
(ver a foto) para a venda dos
barcos a Moçambique, afirma
que existem outros negócios
“mais importantes que Moçambique concluiu com a sociedade
mãe do CMN, a holding Privin-

vest da qual sou o dirigente”.
Eis a seguir a entrevista de
Iskandar Safa ao “Le Marin”,
na íntegra (Nota da Redacção:
esta é a versão traduzida por um
tradutor oficial. A versão original foi publicada em Francês):
Le Marin: O que representa
este contrato para a CMN?
Iskandar Safa: Trata-se
de facto de três contratos que
foram assinados e estes constituem apenas uma parte do
compromisso que Moçambique pretende assumir. O nosso
cliente é uma empresa do Es-

tado à qual vamos fornecer 24
traineiras. Entre outros, trata-se também de 3 interceptores
de 32 m e 3 navios patrulha
do tipo trimarã para a marinha.
Esses 30 navios serão construídos em Cherbourg, o que irá
representar mais de dois anos
de trabalho para o estaleiro.
É um novo e belo contrato,
que se situa na continuidade do que o CMN sabe fazer:
produtos inovadores que permitem conquistar mercados.
Le Marin: O senhor diz que
se trata apenas de uma parte
da encomenda...
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Centrais
Iskandar Safa: Este contrato
constitui efectivamente apenas
uma parte de outro, esse mais
importante que Moçambique
concluiu com a sociedade mãe
do CMN, a Holding Privinvest da qual sou o dirigente.
No que respeita o CMN, foram encomendados 30 navios,
representando um valor global
de 200 milhões de euros. Outras embarcações, também no
número de 30, serão confiadas
a nosso parceiro, o grupo Abu
Dhabi Mar, que dispõe de estaleiros na Alemanha e nos EAU
(Emirados Árabes Unidos). Não
posso no entanto divulgar mais

detalhes: existe confidencialidade comercial a ser respeitada.
Le Marin: Em Cherbourg,
o estaleiro encontrava-se
numa situação difícil...
Iskandar Safa: A contabilidade não pode prever o futuro!
Não é porque nos encontrávamos numa situação aparentemente difícil que devemos baixar os braços... Sabe, a CMN
já vendeu mais de 350 navios
civis e militares e está presente
em mais de 37 países. Isso não
é nada. Nenhum outro estaleiro naval conseguiu penetrar o

mercado mundial a esse nível.
E se soubermos aumentar a
nossa competitividade, existem
outros mercados a serem conquistados. A França sempre foi
um país competitivo e o governo soube apoiar as empresas.
Graças a esse apoio e a uma
competitividade que deve ser
aperfeiçoada diariamente, as
empresas só poderão prosperar.
Le Marin: CMN encetou
negociações antigas com a Líbia. Qual é a situação actual
dessas negociações?
Iskandar Safa: Discutimos

efectivamente com a Líbia a entrega de 4 navios patrulha de 54
metros, que seriam construídos
em Cherbourg. As negociações
estão bem avançadas, mas tudo
depende da Líbia... Prospectamos também outros países...
O estaleiro iniciou uma diversificação visando a pesca,
os navios de abastecimento
off-shore, para isso ratificando acordos industriais com
Voith e GDF-Suez para a aplicação de tecnologias aproveitando as correntes marítimas.
Le Marin: E no que diz respeito aos iates, qual é a situa-

ção actual?
Iskandar Safa: Neste momento, decidimos não nos concentrar nos iates. Esse mercado
sofreu consideravelmente com a
crise económica e financeira de
2008 e mudou muito. O mercado referente à nossa especialização, nomeadamente os iates de
mais de 60 metros, encontra-se
numa situação extremamente difícil. Assistimos a uma competição importante dos países com
mão-de-obra barata. Para nós, é
impossível concorrer com eles
actualmente. Mas isso não significa que não conseguiremos
reverter o processo futuramente;

Os contornos do negócio, segundo o jornal Le Marin
O Canal de Moçambique reproduz aqui a versão traduzida (tradução oficial) do jornal
Le Marin sobre o negócio dos
barcos. “A encomenda recebida pelo estaleiro naval francês
Constructions Mécaniques de
Normandie em Cherbourg engloba a construção de 24 traineiras, três barcos-patrulha de
32 metros e outros três de 42
metros. Uma encomenda histórica para a empresa, efectuada logo no momento em que
o seu plano de trabalho tinha
atingido o nível mais baixo.
O contrato com Moçambique permite à empresa de se
relançar no mercado da pesca e de afirmar a sua liderança
no sector dos barcos-patrulha.
Não faltaram superlativos
para a CMN desde a assinatura
de três contratos com o Estado
moçambicano no dia 5 de Setembro, um negócio avaliado
em 200 milhões de euros. Trata-se, sem dúvida, da encomenda
mais importante em termos de
número de barcos que o estaleiro de Cherbourg já recebeu desde o início das suas actividades.
Daqui a dois anos deverão ser
entregues 30 navios civis e militares: 24 traineiras (21 navios
arrastões de pesca e 3 palangreiros) por conta de uma empresa do Estado moçambicano, 3
barcos-patrulha do tipo Ocean
Eagle de 42 metros e 3 interceptores de 32 metros para a marinha. “É um novo e belo contrato, que se situa na continuidade
do que a CMN faz de melhor:
oferecer produtos inovadores
que permitirão conseguir novas
encomendas”, declarou o accionista da empresa Iskandar Safa.
Durante os últimos quatro
anos, uma das prioridades do
estaleiro foi obter encomendas de navios novos. Para esse

Bernard Cazeneuve, Iskandar Safa, Manuel Chang e Pierre Balmer
efeito, apostou na inovação,
com três palavras-chave: potência, velocidade, baixo custo
de aquisição. O departamento
de estudos redesenhou a gama
Combattante e Vigilante, modelos que contribuíram consideravelmente para o renome
da empresa. Na Euronaval, o
estaleiro apresentou a nova embarcação FS56 e o Catamarã
SWAO 53; no mês de Fevereiro,
na feira Index, foi a vez do conceito dos trimarãs Ocean Eagle.
Por fim, durante a Euromarin,
foi apresentado um navio off-shore polivalente, o MRV 80.
“Os navios serão entregues
não armados”
O Ocean Eagle é sem dúvida o mais impressionante. Este
trimarã escolhido por Moçambique será utilizado em missões
de vigilância e de intervenção:
irá servir para combater a pirataria, terrorismo, tráfico e pesca

ilegal e na protecção de zonas
sensíveis. Este navio de patrulha
dispõe igualmente de capacidades em matéria de actividades
de inteligência ou operações especiais, estando equipado com
drones e semi-rígidos. Com
uma equipagem reduzida de
apenas 7 pessoas, pode atingir
uma velocidade de 30 nós e tem
uma autonomia de 3000 milhas.
Para atingir esse nível de desempenho e ao mesmo tempo
garantir a fiabilidade da plataforma, os engenheiros da
CNM inspiraram-se em certas
tecnologias da aeronáutica. Optaram também por cascos em
materiais compósitos, que têm a
vantagem de diminuir consideravelmente o peso da embarcação. A ponte de comando dispõe
de um equipamento electrónico
completo e o espaço panorâmico permite uma visão de 360°.
O estaleiro CMN irá também
construir para Moçambique interceptores do tipo HSI 32. Tra-

ta-se de um modelo que evoluiu
do conceito dos 15-60, lançados
à água pela primeira vez em
1992. Concebido para fins militares bem como para operações
de vigilância costeira, pode atingir uma velocidade de 45 nós
e tem uma autonomia de 800
milhas, permitindo efectuar patrulhas de 3 dias consecutivos.
O casco é em materiais compósitos e permite a embarcação de
um semi-rígido na rampa traseira. A CMN especifica no entanto
que os navios serão entregues
a Moçambique não armados.
Graças à encomenda, CMN
poderá também consolidar a sua
posição no mercado de navios
de pesca. “Tornar-se-á mesmo o
maior construtor francês de navios arrastão”, esclarece o ministro do Orçamento e antigo deputado – presidente da Câmara de
Cherbourg, Bernard Cazeneuve.
À saída dos estaleiros do último navio arrastão novo, após
umas 60 unidades lançadas à

água posteriormente à Liberação, ocorreu em 1989. Segundo
a CMN, este novo arrastão de
23,5 m com uma arqueação de
195 UMS, com dimensões de
palangreiro, foi concebido para
responder às necessidades de
armadores necessitando de embarcações resistentes e económicas, prestando uma especial
atenção à segurança e ergonomia do trabalho, ao conforto e à
higiene dos produtos pescados.
Podendo ser equipado para a
pesca de arrasto pelo fundo ou
para a pesca pelágica, este navio compacto poderá integrar
uma tripulação de 8 marinheiros
e efectuar viagens de 10 dias
consecutivos. A forma do casco foi especialmente estudada
para redução de resistência ao
avanço. Uma das opções electrónicas disponíveis é um dispositivo que permite uma melhor
gestão dos recursos piscatórios.
Apoio inequívoco do governo
Esta estratégica empresarial
de inovação é hoje consagrada
pelos contratos com Moçambique. Iskandar Safa monitorou
as negociações pessoalmente.
CMN devia competir com estaleiros americanos, australianos
e espanhóis. “As negociações
desbloquearam-se este Verão.
Reagimos a este sinal estabelecendo relações ao mais alto
nível”, confiou-nos Bernard
Cazeneuve, que sempre permaneceu próximo do homem de
negócios que ele chama Sandy, um pseudónimo que data
da época das milícias cristãs
libanesas durante a guerra civil. Lado a lado com o ministro
moçambicano (da Economia e)
das Finanças, estiveram presen(Continua na página seguinte)
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tes em Cherbourg três ministros do governo: Ayrault para a
assinatura do contrato, além de
Bernard Cazeneuve, o ministro
do Comércio Exterior Nicole
Bricq e Arnaud Montebourg,
encarregado da Recuperação
Produtiva. Este último visitou
o estaleiro durante a campanha
presidencial para defender o

“patriotismo económico”. Ficou
em contacto regular desde então
e o ministro considera o sucesso actual como a “comprovação
de que a base industrial francesa é atractiva. Podemos vencer,
mesmo na área da construção
naval onde a luta é renhida”.
“O apoio inequívoco do governo, particularmente nos gran-

des dossiers de exportação, é
uma grande novidade para nós,
realça por sua vez o PDG (Presidente Director Geral) do estaleiro CMN, Pierre Balmer. Esse
apoio reequilibra a competição
com nossos concorrentes no estrangeiro. Todos beneficiam de
encomendas a nível nacional e
aventuram-se nos mercados de

exportação dispondo de planos
de trabalhos bem preenchidos”.
Pierre Balmer, que esta semana devia entregar um orçamento
para navios-patrulha na América
do Sul, espera desde agora consolidar a sua posição no mercado doméstico. O estaleiro aguarda com impaciência a votação
da lei de programação militar e
os projectos Batismar e BSAH.
Vai ser entregue um dossier, juntamente com STX,
para o programa B2M (1).
Nas naves do estaleiro, prati-

camente vazias neste momento
devido às medidas de desemprego parcial, a realização do
contrato moçambicano, será
iniciada durante as próximas
semanas, logo que for efectuado o aprovisionamento de aço
e de materiais pesados. Perante
a CGT (A Federação Nacional
dos Sindicatos de Transporte),
o franco libanês Iskandar Safa
salientou ainda que “deveremos
melhorar ainda a nossa competividade para conseguirmos
conquistar outros mercados”.

Uma empresa “fantasma”
chamada EMATUM

“França pode estar a vender armas
a Moçambique”
– escreve a Agência Associated Press
Numa notícia publicada por
diversos jornais do mundo, incluindo a Washington Post, da
autoria de Sylvie Corbet And
Angela Charlton, jornalistas de
Associated Press (AP), lê-se que
a França pode estar a vender armas a Moçambique, como parte
do negócio dos navios, que é intitulado de “negócio invulgar”.
“França está a negociar a possibilidade de vender armas a Moçambique em conexão com o chorudo
negócio dos navios”, escreve a AP
citando “um oficial moçambicano”.
“As autoridades francesas não
querem comentar as negociações”.

A notícia diz que o armamento em causa seria usado nos
barcos de patrulha marítima.
“Os navios de patrulha irão necessitar de armas e outro equipamento
militar, por isso há negociações que
permitirão a compra das armas necessárias, na França”, lê-se no artigo publicado pela AP, em Inglês.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Henrique Banze, é citado
no mesmo artigo a afirmar que
“sim, iremos precisar de armas”.
“É importante, não somente
ter navios. Será importante ter a
certeza de que eles estão protegi-

dos”, palavras de Henrique Banze
citado no referido artigo da AP.
Ao dizer que ainda há “A parte mais importante” do negócio
– palavras de Iskandar Safa, na
entrevista a “Le Marin” – este
deveria querer referir-se a este
fornecimento de armamento.
Recorde-se que o Canal de Moçambique entrevistou Henrique
Banze esta terça-feira (15 de Outubro de 2013) à saída do Conselho de Ministros em Maputo, para
saber do seu papel neste assunto, e
ele limitou-se a dizer que não sabia
do que o nosso repórter estava a
falar. “Não sei do que está a falar”.

O Governo criou uma empresa – a EMATUM – para firmar
este negócio de compra de navios e agora aventa-se a possibilidade de incluir armamento,
desconhecendo-se para já quanto
investimento irá isso implicar.
Como noticiou o Canal de
Moçambique há duas semanas, a
“EMATUM – Empresa Moçambicana de Antum”, foi a entidade
criada pelo Governo para a compra
dos barcos de pesca e de patrulha.
A intenção do executivo era
evitar a exposição do negócio aos cidadãos caso o tema
tivesse que passar na discussão do Orçamento do Estado,
na Assembleia da República.
Não houve também concurso público para selecção do
fornecedor, estando isso a levantar suspeitas de corrupção
dado que não se obedeceu às
regras de Procurement do Estado a que o Governo se obriga.
A EMATUM foi constituída no dia 02 de Agosto de 2013, em Maputo.
São accionistas da EMATUM:
o IGEPE – Instituto de Gestão das
Participações do Estado, com 5100
acções, representando 34% do capital social; a Emopesca – Empresa Moçambicana de Pesca, registada como empresa estatal com
4950 acções, representando 33%;
e, por fim, a GIPS - Gestão de Investimentos, Participações e Serviços, Limitada, que detém 4950
acções, isto é, os restantes 33%.
A GIPS é uma entidade participada pelos Serviços Sociais
do Serviço de Informação e Segurança do Estado (oficialmente abreviado como SERSSE).
A SERSSE representa os agentes do SISE no activo e na reserva.
A GIPS foi constituída a 14
de Dezembro de 2011, com capital social de 270 mil meticais.
Aquando da fundação, a

GIPS tinha como accionistas
Joia Haquirene e os SERSSE.
A 26 de Fevereiro de 2013,
houve alteração de sócios, e do
pacto social, quotas. Joia Haquirene deixou de constar nos
registos da GIPS e as acções da
entidade ficaram divididas entre
a própria GIPS e os SERSSE.
Joia Haquirene é um funcionário do SISE (Serviços de Informação e Segurança do Estado),
director provincial em Maputo.
A primeira actividade de investimento registada desde que
a GIPS foi criada é a constituição da EMATUM, a 02 de
Agosto de 2013, juntamente
com o IGEPE e a EMOPESCA.
Os restantes accionistas da
EMATUM, o IGEPE e a EMOPESCA são empresas instituições
públicas ou do Estado a 100%.
O IGEPE – Instituto de Gestão
das Participações do Estado é totalmente detido pelo Estado e tem
como missão gerir as suas participações em diversas sociedades.
A Emopesca – Empresa Moçambicana de Pesca – é uma empresa estatal.
Em alguns registos a Emopesca
é tida como SA (Sociedade Anónima), mas o Canal de Moçambique apurou junto na Conservatória
de Registo de Entidades Legais
que esta empresa está registada
como E.E. (Empresa Estatal).
A Emopesca está registada no
livro C13, fls. 48 e no livro E 27,
fls 124 e verso, na Conservatória
do Registo de Entidades Legais.
Em
ambos
registos
a
EMOPESCA consta
como
EE
(Empresa
Estatal).
Analisados os factos, consta que
apenas a GIPS é que tem accionistas que não sejam o Estado, nomeadamente o SERSSE, que representa os interesses dos agentes de
Informação e Segurança do Estado
(SISE). (Canal de Moçambique)
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A propósito do candidato corrupto da Frelimo

Manter candidatura de Carlos Portimão é
“retrocesso civilizacional grave e indisfarçável”
- diz Gilberto Correia, antigo bastonário da Ordem dos Advogados

Gilberto Correia, ex-bastonário da Ordem dos Advogados

“Não é aceitável que o partido
que nos governa, e que se propõe
governar-nos por muitos anos, venha qualificar a corrupção activa,
confessada e punida desta forma
assustadoramente complacente e leviana” – Gilberto Correia
O escândalo do candidato
da Frelimo que foi flagrado e
condenado por suborno à procuradora distrital de Moatize
continua a criar indignação generalizada. E a onda de reacções
tem vindo a aumentar desde
que o partido Frelimo decidiu,
através do seu porta-voz, Damião José, manifestar o apoio
“incondicional” ao candidato
corrupto e ter apelidado a corrupção de “acidente de percurso”.
E quem se juntou ao coro
de críticas à postura do partido Frelimo é o antigo bastoná-

rio da Ordem dos Advogados,
Gilberto Correia, que diz, claramente, acreditar que “actos
de corrupção para Carlos Portimão sejam meros acidentes
do seu percurso profissional”.
Gilberto Correia escreveu na
sua página de Facebook que a
decisão do partido Frelimo de
manter um candidato corrupto
confesso é um “retrocesso civilizacional”. “Não é aceitável
que o Partido que nos governa, e
que se propõe governar-nos por
muitos anos, venha qualificar a
corrupção activa, confessada e
punida desta forma assustadoramente complacente e leviana”.
Em tom de indignação o antigo
bastonário questiona se “um corruptor confesso e condenado em
definitivo pode ser governante de
milhares de pessoas sem qualquer

problema? E o Partido Frelimo
vai apoiá-lo, fornecer meios, disponibilizar o aparelho partidário
e fazer campanha para garantidamente isso acontecer?” questiona Correia, acrescentando estar
“perplexo e, simultaneamente,
muito assustado com o rumo
que seguimos neste domínio”.
Para Gilberto Correia, na política, como em qualquer outra
área, deve haver limites éticos.
“Sei que a política não é propriamente um paraíso ético, mas
daí até o que está a acontecer em
Moatize vai uma distância. Para
mim, mais do que uma questão
meramente política, a manutenção deste candidato configura
um retrocesso civilizacional
grave e indisfarçável”, finaliza
o antigo bastonário. (Redacção)

Moatize – Caso do candidato corrupto da Frelimo

Julgamento de Carlos Portimão ainda
pode ser contestado
– segundo o juiz reformado, João Trindade, foi
“impróprio usar a forma sumária para julgar Portimão”
O caso de Carlos Portimão,
o candidato da Frelimo à presidência do Conselho Municipal de Moatize que foi julgado e condenado no dia 26
de Setembro por ter tentado
subornar a procuradora distrital de Moatize, “pode, ainda,
não ter terminado”, segundo
o “Boletim sobre o Processo Político em Moçambique”,
editado pela AWEPA/CIP, citando o juiz do Tribunal Supremo reformado, João Trindade.
Refere a publicação, na sua última edição, que João Trindade,
juiz reformado do Tribunal Supremo, escreveu na sua página
no Facebook, a 29 de Setembro,
que foi “impróprio usar a forma
sumária para julgar Portimão”.
Carlos Portimão foi acusado de “injúria” ao ser levado a
julgamento horas depois de ter
tentado subornar a procuradora

Ivânia Mussagy para libertar um
seu primo sob custódia judicial.
A
magistrada
mandou-o prender imediatamente e
foi julgado no mesmo dia.
O modelo de “processo sumário” usado para julgar Carlos
Portimão o mais depressa possível sob pressão política, segundo explicou João Trindade, “só
pode ser utilizado para os delitos com pena inferior a um ano
de prisão, enquanto a “injúria a
um magistrado” tem uma pena
de até dois anos de prisão”.
“Assim, o julgamento pode
ser contestado”, refere a publicação que cita o juiz reformado.
“A forma processual que deveria ter sido seguida é a de
Polícia Correccional, mais solene do que a que foi aplicada
e pressupondo a realização da
instrução preparatória e a dedução prévia de acusação pú-

blica. Uma vez que o recurso
ordinário mostra-se inviável,
por a sentença ter transitado
em julgado imediatamente depois de proferida, resta uma
hipótese: o uso do mecanismo
de anulação de sentenças manifestamente injustas e ilegais,
previsto nos artigos 17, nº 3,
alínea b), da Lei nº 22/2007, de
1 de Agosto, e 50, alíneas c) e
d), da Lei nº 24/2007, de 20 de
Agosto, que cabe, em exclusivo, ao Procurador-Geral da República desencadear”, detalhou.
Trindade concluiu dizendo
que: “Se tal vier a ser feito, duvido que o candidato, ainda que
eleito em Novembro próximo,
venha a terminar o seu mandato. Isto, claro está, se prevalecer
o princípio da legalidade e do
Estado de Direito democrático”.
O candidato corrupto foi detido, no dia 26 de Setembro e

foi julgado sob forma sumária
e condenado por prática de injúria à autoridade. Portimão
foi condenado a três meses de
prisão, mas a prisão não foi
efectiva, isto é, não chegou a
ir para a cadeia. A prisão foi

convertida em uma multa de
apenas 10 meticais por dia. Ele
pagou tendo sido solto imediatamente para assim poder
continuar a ser candidato à presidência do Município de Moatize pela Frelimo. (Redacção)
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Mortes por malária subiram 10% em
Moçambique
Cláudio Saúte
A malária, doença mais mortífera em Moçambique, ceifou
vidas a 2800 pessoas num período de um ano, o que significa
uma subida de 10 por cento, se
comparado com os números registados no ano de 2010/2011.
A subida do número de óbitos
deveu-se a não pulverização no
ano passado, devido ao atraso da
chegada dos insecticidas no País.
Esta informação foi, sexta-feira da semana finda, avançada pela directora do Programa Nacional de Controlo da
Malária, Graça Matsinhe, em

Tchemanine, Posto Administrativo de Chidenguele, distrito
de Mandlacaze, província de
Gaza, no lançamento da Campanha Nacional de Pulverização.
“Neste ano, esperamos que
haja uma redução drástica dos
casos de malária. Como referi, o
facto de não ter havido a campanha no ano de 2012 fez com que
os casos de malária aumentassem
em grande escala nas unidades
sanitárias de todo o País”, disse.
Acrescentou que neste momento o País está a registar cerca
de três milhões de casos de malária, o que significa um aumento na ordem de 25 por cento em

Gaza cumpre apenas 28
por cento do planificado
No contexto do controlo da
malária em mulheres grávidas,
a província de Gaza planificou
para este ano atender 22.185 mulheres grávidas, mas até Agosto
passado havia atingido 12.855,
o que representa uma realização na ordem de 28 por cento.
Segundo o director provincial da Saúde de Gaza, Isaías
Ramiro, a pulverização é um
dos meios mais eficazes na
prevenção de malária. E disse
que, no cômputo geral, no ano
passado em Gaza registou-se
214 mil casos de malária, contra 350 mil registados em 2011.
Quanto ao número de óbi-

tos, disse que reduziu de 97
em 2011, para 42 em 2012.
“Isto mostra que o impacto
desta intervenção é muito forte. Na nossa província, precisamos de maior envolvimento
de todos nesta luta”, disse Isaías Ramiro, sublinhando que
na campanha lançada semana
passada houve uma grande mobilização que permitiu que as
equipas de saúde penetrassem
no interior das comunidades.
Acrescentou
que
estão
criadas condições para que
a província de Gaza cumpra com os planos traçados.

Agentes pulverizadores em Chidenguele
2012, em comparação com 2011.
A campanha de combate à
malária vai decorrer em todo o

país e prevê pulverizar 58 distritos. E com isso pretende-se
cobrir cerca de dois milhões de

famílias, ou seja, oito milhões
de pessoas estarão protegidas da
malária através da pulverização.

Saúde para crianças e mulheres grávidas

O ministro da Saúde, Alexandre Manguele, disse em
Tchemanine que o lançamento da campanha de pulverização vai impedir que os
mosquitos não piquem e transmitam malária na comunidade.
“Queremos que haja boa saúde nas crianças e mulheres grá-

vidas. Fomos recebidos em algumas casas e sentimos que existe
um sinal positivo. A partir daqui,
lançamos para todo o País a campanha de pulverização”, disse.
Manguele disse também que
durante o encontro discutiu-se em detalhe a questão de envolvimento comunitário com

realce ao papel presente e futuro dos agentes polivalentes
elementares e médicos tradicionais numa perspectiva de
inovação e sustentabilidade.
Quanto às grandes endemias, como o HIV-SIDA e
tuberculose, foi discutido o
programa acelerado de modo
a haver uma melhor integração, despiste e seguimento.
“Foram também analisados
os diferentes componentes da
gestão dos programas de saúde pública como a nutrição,
programa alargado de vacinação e doenças negligenciadas
e não transmissíveis”, disse.
(Canal de Moçambique)

Chefe do posto grita “viva Frelimo” na
cerimónia do Estado

Salvador Chale, chefe do Posto de Chidenguele

O chefe do Posto Administrativo de Chidenguele, no distrito de Mandlacaze, província de Gaza, Salvador Chale,
partidarizou, na sexta-feira da
semana finda, no povoado de
Themanine, a cerimónia de lançamento da campanha nacional
de pulverização contra mosquitos causadores da malária.
A cerimónia teve lugar no
último dia do Conselho Coordenador do Ministério da
Saúde que decorreu em Chi-

denguele e foi dirigido pelo
ministro do pelouro, Alexandre
Manguele. Eis que usando da
palavra, Salvador Chale gritou:
“Frelimo hoyê, Frelimo hoyê.
Viva Frelimo. Estamos aqui para
lançarmos a campanha da malária. O nosso administrador não
está aqui porque está a acompanhar a visita do camarada primeiro-ministro que está de visita à província de Gaza”, disse.
Não houve repreensão ao
dirigente local, mas também

não houve resposta efusiva às palavras que no regime
marxista-leninista eram de
ordem e até há moçambicanos que foram mortos por
não aceitarem pronunciá-las.
Na comunidade Themanine, foram visitadas algumas
famílias incluindo pessoas
influentes na zona, para que
passem a mensagem de sensibilização sobre a pulverização
intra-domiciliária a outras pessoas. (Canal de Moçambique)
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Roubo de dinheiro no sector da Educação em Matutuíne

Sobe para 13 o número de chefes de
secretaria suspensos
Cláudio Saúte
O número de chefes de secretaria escolares suspensos por haver indícios de terem comparticipado na delapidação de fundos
públicos nos Serviços Distritais
de Educação, Juventude e Tecnologias de Matutuíne, província de Maputo, subiu de quatro
para 13. Até sexta-feira da semana passada, haviam sido suspensos os chefes de secretaria
das escolas primárias completas
de Mudade, Bela Vista-sede,
Manhangane e Tinonganine.
Informações na posse do Canal de Moçambique indicam
que nesta semana houve uma
reunião de emergência nos Serviços Distritais de Educação,
Juventude e Tecnologia que
culminou com a suspensão de
mais nove chefes de secretaria, nomeadamente das escolas
primárias completas de Nsime, Mungazine, Hindelane,
Jabula, Xuxa, Catuane-Sede,

Madjuva, Ndlala e Mahau.
Entretanto, o director distrital dos Serviços Distritais da
Educação Juventude e Tecnologia de Matutuíne, Vitorino

Cumbane, disse em contacto
com o Canal de Moçambique
que ainda estava à espera do
despacho da Direcção Provincial da Educação de Maputo.

“Confirmo que tenho colegas que já estão desvinculados das funções que exerciam.
Não sou eu quem decide sobre
as suspensões. Ainda estou à

espera do despacho”, disse.
Na semana passada, Cumbana disse existir indícios de
desvio de fundos nalgumas escolas de Matutuíne. Disse que
uma equipa da inspecção da
Direcção Provincial da Educação de Maputo está a fazer um
trabalho no terreno de modo
a avaliar o grau de envolvimento dos chefes de secretaria
nos esquemas de desfalque.
O esquema de desvio de
fundos era feito através de duplicação de folhas de salários
e processamento de salários
de professores de N2 e N3,
como se fossem de N1. Das
28 escolas que processam folha de salário em Matutuíne,
24 estão indiciadas de estarem
envolvidas no desfalque financeiro. O dinheiro era sacado a
partir do Millennium bim, da
Rua Timor Leste, para contas
particulares. Este desvio vem
decorrendo desde Maio passado. (Canal de Moçambique)

Distrito de Magude

Leões criam terror em Mapulanguene

Muzimba: O Homem que matou três leões e uma hiena em Mapulanguene

Cláudio Saúte
Uma alcateia de leões está a
semear terror no povoado de
Honwana, Posto Administrativo de Mapulanguene, distrito
de Magude, província de Maputo. Na calada da noite, os
leões atacam currais e devoram gado; cabritos e ovelhas.
Além de leões, há relatos de
outros tipos de animais selvagens que atacam currais,
como, por exemplo, as hienas.

Criadores ouvidos pelo Canal de Moçambique em Mapulanguene narram, na primeira
pessoa, o que passam. Homens
e mulheres pernoitam nos currais, e com ajuda de cães e fogo
tentam afugentar os felinos,
mas às vezes sem sucesso porque os leões andam em grupo.
Amosse Moiane, 68 anos,
contou que vivia em Honwana,
mas agora reside em Mapulanguene por causa de leões. Disse
que a sua criação continua ain-

da em Honwana. Conta que este
ano já perdeu 9 cabeças e 10
cabritos por ataque de felinos.
“Não sabemos o que está
a acontecer. Os leões vêm do
lado do Parque. Por medo, acabei fugindo de Honwana para
Mapulanguene, mas a minha
criação continua aqui”, disse.
Moiane, outro criador de
gado, não sabe dizer quantas
cabeças tem. “Tenho muita cabeça. Por cada uma das minhas
filhas lobolada recebi 10 cabeças. Estas cabeças estão a reproduzir até hoje. São muitas.”
Por seu turno, Paulo Ndlovu,
63 anos, disse que conta com
uma manada de 260 cabeças de
gado bovino. Não sabe quantas
cabritos e ovelhas possui, mas
diz que são mais de 100. Disse
que na semana passada, os leões atacaram, por duas vezes,
a sua manada. Uma vez foi de
dia, durante o pasto. A outra foi
no período nocturno no curral.
No total, três cabeças foram
devoradas na semana passada”

“Desde o ano passado até
agora perdi mais de 20 cabeças de gado, trinta cabritos e
mais de 10 ovelhas. Os leões
invadem a rede da zona de Chicucuza e vêm até aqui atacar
os nossos currais”, lamentou.
Ndlovu contou que de 1983
a 1993 esteve refugiado na vizinha África do Sul com a sua
família. Com dinheiro conseguido na “terra do rand”
voltou depois do conflito armado e começou a criar gado
que hoje está a ser devorado.
“Dormimos
nos
currais
para
controlar
as
nossas
cabeças”,
disse.
Já Carmona Muzimba, 71
anos, diz que no mês passado perdeu quatro cabeças de
gado, nove ovelhas e 97 cabritos. Explicou que cansado
de ataques de leões na calada
da noite, decidiu montar armadilhas em redor do seu curral e como resultado disso já
matou três leões e uma hiena.
“Já matei três leões que

queriam atacar o meu curral. Na semana passada matei uma hiena que vinha atacar cabritos”, acrescentou.
Diz que os leões quando
chegam no seu curral dividem-se em dois grupos. Um grupo
aproxima-se do curral e afugenta, e o outro ataca quando o gado
sai em debandada do curral.
Na quarta-feira da semana
passada, quando a Reportagem
do Canal de Moçambique ainda
estava no terreno, um criador
de nome Luís Castigo Cuambe
reclamou mais um ataque de leões. O gado voltava da represa
de Honwana, onde bebe água.
O povoado de Honwana dista cerca de 125 quilómetros da
vila-sede do distrito de Magude e 25 quilómetros da sede
do posto de Mapulanguene.
De Honwana a Chicucuza, na
zona onde passa a “rede” do
Parque Transfronteiriço de Kruger, são cerca de 15 quilómetros. (Canal de Moçambique)
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Poderão os raptos retraírem o turismo em Moçambique?

“Crime faz parte do desenvolvimento
e vai continuar”
Defende Carvalho Muária sobre a possibilidade dos raptos retraírem o turismo em Moçambique
Eugénio Bapiro
Os raptos a cidadãos nacionais e estrangeiros que vêm
acontecendo há dois anos em
Moçambique podem colocar o
País numa situação de insegurança e retraírem o turismo que
é uma das principais fontes de
receitas do Estado. Entretanto,
o ministro do Turismo tem entendimento contrário. Carvalho
Muária defende que os raptos, tal como o crime, “fazem
parte do desenvolvimento”.
“Há um trabalho que está a
ser feito, mas o crime vai continuar. Onde há desenvolvimento, há crime. Eu recordo-me
que em cidades como Pemba,
Nacala, Chimoio e Tete não
havia crimes e hoje por causa do desenvolvimento que o
País conhece nestes locais até
acontecem assaltos à mão armada”, disse Carvalho Muária, na

Carvalho Muária, ministro do Turismo

abertura da Feira Internacional
de Turismo, em Marracuene.
A Feira Internacional de Turismo de Moçambique acontece
numa altura em que um dos temas da actualidade é a questão
de raptos a cidadãos nacionais e
estrangeiros seguidos de cobrança de resgates “milionárias”.
Os jornalistas questionaram
ao ministro se os raptos não
iriam afectar o turismo, ao que
respondeu: “Em todo o mundo há crime, é por isso que
em cada País há polícias e forças armadas exactamente para
conter estas situações, existem
países piores que Moçambique, onde a cada 30 minutos
são assassinadas pessoas.”
Assim, Muária considera o
fenómeno dos raptos “normal”
e “parte de desenvolvimento” e
que por isso “não vai influenciar
negativamente” na área que dirige. (Canal de Moçambique)

Na penitenciária de Boane

Recluso menor morre vítima de
espancamento
Bernardo Álvaro
Um recluso morreu
numa cadeia tutelada pelo
Ministério da Justiça e subordinado à Cadeia Central de Maputo (Machava).
A vítima é Tenísio Alfredo
Zunguza, de 16 anos de
idade, que se encontrava
preso no Estabelecimento
Penitenciário de Recuperação Juvenil de Boane,
na província de Maputo.
Um comunicado enviado pelo Ministério da Justiça informa que no dia 29
de Setembro passado o Estabelecimento Penitenciário de Recuperação Juvenil de Boane registou uma

tentativa de fuga de dois
reclusos, quando o guarda
prisional em serviço efectuava a recolha destes às
celas. De acordo com a
nota em referência, trata-se, primeiro, do recluso
Domingos Linda Tomossene, que viria a ser recapturado 30 minutos depois.
O Canal de Moçambique
apurou que este recluso é
condenado pela 5ª. Secção,
no Processo nº. 429/10,
do Tribunal Provincial
de Maputo, a 13 anos de
prisão maior, por crime
de assalto à mão armada.
O segundo recluso já
morto, que em vida respondia pelo nome de Tenísio Alfredo Zunguza,

tinha sido condenado pela
6ª. Secção, no Processo nº.
29/09, do Tribunal Provincial de Maputo, a 16 anos
de Prisão por homicídio
voluntário
qualificado.
Uso de pó de piripiri
para empreender fuga
O Ministério da Justiça
diz no seu comunicado que
“das diligências efectuadas constatou-se que para
lograr os seus intentos, os
reclusos em causa lançaram pó de piripíri ao guarda, tendo na sequência
conseguido reagir contra a
agressão física, causando-lhes alguns ferimentos”.
Segundo a explica-

ção ambígua do Ministério da Justiça, “a
reacção do guarda penitenciário face à tentativa
de fuga teria provocado alguns ferimentos”.
“Os dois receberam a
assistência médica e medicamentosa no posto médico local, de onde viriam
a ser transferidos para a
Cadeia Central de Maputo. No dia seguinte, foram
submetidos à consulta médica no Hospital Central
de Maputo”, diz o documento que estamos a citar.
Morte do recluso
De acordo com as autoridades, Tenísio Alfredo

tinha sido internado por
causa de “alguns ferimentos” e viria a perder a vida
no sábado passado, dia 05
de Outubro do ano corrente, tendo o funeral sido
realizado no dia 09 de Outubro perante a família e
com o apoio da Direcção
da Penitenciária de Boane.
Tal como no incidente ocorrido a um mês em
Marracuene, a nota do
Ministério da Justiça conclui que para o apuramento de responsabilidades
e devida imputação das
consequências
decorre
um inquérito ordenado
em função do sucedido.
(Canal de Moçambique)
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Desporto
“Moçambola-2013”

Liga Muçulmana reforça liderança e
Matchedje volta ao…“bairro”
Eugénio Bapiro
A Liga Muçulmana recebeu
e goleou o Estrela Vermelha da
Beira por 4-0, aproveitando-se do deslize do Ferroviário
da Beira diante do Costa do
Sol (1-0), reforçando a sua liderança no “Moçambola”.
E a seis jornadas do fim do
campeonato, o Matchedje viu
o seu objectivo, de manter-se na maior prova futebolística do País, a ir para os ares.
Ferroviário da Beira, que à
entrada da 21ª jornada do “Moçambola” era o segundo classificado, perdeu com o Costa do Sol
por (1-0), o que permitiu a Liga
Muçulmana reforçar a sua liderança, estado agora a seis pontos
do HCB, que bateu Maxaquene
(3-1), e a oito do Ferroviário
da Beira, terceiro classificado.
No desafio dos “desesperados”, o Matchedje, que em
21 jogos realizados conseguiu
apenas sete pontos, já arrumou as malas para militar na
segunda divisão nacional. Ainda na luta pela sobrevivência
estão o Chingale de Tete com

(21 pontos), Têxtil do Púnguè
(22), Vilankulos (22), Estrela Vermelha da Beira (21) e
Ferroviário de Nampula (24).
A 21ª jornada, disputada no
último fim-de-semana, foi uma
das mais produtivas com 20
golos marcados, uma média de
3 por jogo. Tendo contribuído
com maior número de golos o
empate (3-3) entre o FC Chibuto e Ferroviário de Maputo
a goleada da Liga Muçulmana
diante do Estela da Beira (40) e a vitória caseira do HCB
diante do Maxaquene (3-1).
Outros resultados
A Liga Muçulmana-Estrela
Vermelha (4-0), Têxtil Púnguè-Fer. Nampula (1-1), Matchedje-Chingale Tete (0-1)
CD Nacala-Vilankulo (2-0),
HCB Songo-Maxaquene (3-1)
Chibuto-Fer. Maputo (3-3),
Costa do Sol-Fer. Beira (1-0)
Na próxima jornada (22ª),
teremos o segundo teste do
Costa do Sol pós era Diamantino Mirada, os “canarinhos”
vão defrontar o líder do campeonato, a Liga Muçulmana,

naquele que pode se considerar o grande jogo da jornada.
Na 22ª jornada, o Ferroviário de Nampula recebe o seu

homónimo da Beira, Ferroviário de Maputo vai medir forças com o Têxtil, Maxaquene e Chibuto, Chingale mede

forças com HCB, Vilankulo e
Matchedje, Estrela Vermelha
da Beira e Desportivo de Nacala. (Canal de Moçambique)

Bale custou 91 milhões de euros mas Ronaldo
continua jogador mais caro de sempre
O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, revelou
que o custo de Gareth Bale
foi de 91 milhões de euros,
mantendo assim Cristiano Ronaldo como o jogador mais
caro da história do futebol.
Florentino Perez confirmou
os valores da transferência
numa entrevista à estação de televisão Intereconomia, mas não
de forma directa, já que disse
apenas que o jogador tinha um
seguro de 91 milhões de euros, tanto quanto tinha custado.
A transferência de Bale para o
real Madrid foi alvo de inúmeras especulações sobre o valor
da transferência com a imprensa inglesa a apontar para 101
milhões de euros. (Expresso)
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Coordenador do ProSavana diz que não lhe
compete falar da negociação directa entre
camponeses e investidores
Fernando Veloso e
Cláudio Saúte
O Coordenador do ProSavana no Ministério da Agricultura, Calisto Bias, disse
ao Canal de Moçambique que
adoptar-se a via de negociação directa da terra entre os
cidadãos locais, com direitos adquiridos, ancestrais, ou
consuetudinários, e os investidores interessados em desenvolver projectos no espaço territorial abrangido, está
fora do âmbito do programa.
Calisto Bias falava esta
terça-feira (15 de Outubro de
2013) em Maputo, numa conferência de Imprensa que se
seguiu à apresentação do modelo triangular (Moçambique,
Japão e Brasil) do ProSavana.
O ProSavana, entre outras
coisas, anuncia-se como um
programa que tem por objectivo melhorar a condição de
vida dos cidadãos que residem
em 19 distritos das províncias nortenhas de Zambézia,
Nampula e Niassa e se propõe
promover o desenvolvimento
agrícola regional sustentável
e inclusivo. Mas apesar destes seus propósitos anunciados, está a suscitar conflitos
de terras entre camponeses e
investidores no espaço territorial abrangido pelo programa.
O diálogo com Calisto Bias
Leia a seguir, em jeito de
perguntas-respostas, a parte
da Conferência de Imprensa com perguntas suscitadas
pelo Canal de Moçambique:
Canal de Moçambique
(Canal): Este programa
(ProSavana) pelo que o senhor está a dar-nos a conhecer é muito parecido com
outros de que já ouvimos falar e vimos desde a Independência Nacional. É capaz
de citar o exemplo de um
programa semelhante a este
que tenha resultado como o
senhor promete que vai resultar este?

Calisto Bias: Quer um
exemplo de Moçambique?
Canal: Sim. Claro. Estamos a falar de Moçambique,
não lhe peço outros exemplos. É que aqui já houve
programas muito semelhantes a este que promoveram
conferências de Imprensa
como esta em que está a ser
apresentado o ProSavana
e foram feitas imensas promessas. Queremos acreditar
que este vai ser um sucesso,
mas gostava que o senhor,
dado tratar-se de uma iniciativa governamental, um
programa governamental,
nos pudesse indicar um outro semelhante que tenha
resultado bem exactamente
como o senhor nos está a
dizer que este poderá vir a
resultar.
Calisto Bias: Eu não gostaria de fazer comparações
do programa ProSavana com
outros programas, porque o
ProSavana surge num contexto bastante específico e numa
condição socioeconómica e
agro-ecológica bastante específica. Portanto, o exemplo
que daí vai decorrer não tem
de ser necessariamente igual
ao de um outro local. Penso
que o sucesso deste programa, à partida reside no facto
de reconhecermos as especificidades daquela região e do
potencial que ela oferece para
o seu desenvolvimento e também de reconhecermos que
para se traduzir esse potencial
em realidade há desafios que
nós temos que passar por eles.
Esses desafios não têm de
ser necessariamente apenas ao Governo. Todos os
actores são chamados para
este programa. É por isso
que estamos a pensar que o
ProSavana não pode ser um
programa de curta duração.
Tem de ser um programa de
longa duração porque muitas
vezes os sucessos ou as conquistas que nós vamos tendo
ao longo do percurso levam

algum tempo de maturação.
E neste contexto eu acredito, sinceramente, que o programa pode ser um sucesso.
Temos todos os instrumentos
necessários que possam fazer
com que o programa alcance
os objectivos e acima de tudo
existe grande vontade da população de ver a sua situação
transformada e muitos deles
já estão muito engajados na
produção. Se for ao longo daquele corredor (NR: caminhos
de ferro do norte) há produtores que estão a fazer maravilhas. Estão a desenvolver,
com tecnologia, a sua produção. Portanto o potencial está
lá, nós temos é que maximizar
esse potencial. Há questões
de financiamento, acesso aos
insumos e se nós tivermos
todas essas cadeias a fluir de
forma normal, acreditamos
que é possível ter sucesso…
identificarmos aquelas vias de
acesso, as mais críticas para
nós exportarmos a produção,
acreditamos que o ProSavana pode ser um sucesso. E
talvez seja por isso que nós
estamos a levar muito tempo
a desenhar o Plano Director.
Canal: Há ainda uma
questão que também gostaríamos de entender, relativa
à questão da terra. Por que
é que há sempre intermediários entre a pessoa que
exerce o direito consuetudinário e o investidor privado interessado? Por que é
que o Governo não legaliza
a terra dos camponeses ou
outros cidadãos, emite-lhes
DUAT e a negociação passa
a ser entre esses camponeses
ou cidadãos que estão naquele lugar há muito tempo
ou que sempre lá estiveram
nessas terras, com direitos
digamos consuetudinários, e
os investidores privados interessados? Por que é que o
Governo se mete sempre no
meio? Qual é o objectivo?
Porque é que o governo não
legaliza a terra das pessoas
e depois diz: agora negoceia

com esse senhor brasileiro,
japonês, etc. que está interessado em investir? Por
que é que existe sempre alguém do Governo que se
mete no meio?
Calisto Bias: Respondendo no contexto do ProSavana,
e de facto eu esqueci-me de
responder a essa pergunta anteriormente, dizer que a nossa
intenção – e porque reconhecemos que o DUAT (Direito
do Uso e Aproveitamento de
Terra) é um documento importante para as comunidades – é
identificar isto como uma acção que deve ser desenvolvida: a legalização do direito de
uso e aproveitamento da terra
das comunidades que lá se encontram. Então nós identificámos, embora ainda não tenhamos um documento que seja
aprovado, mas acreditamos
que vai ser aprovado, identificámos que isto seria uma actividade particularmente benéfica para a população que lá
se encontra, as comunidades,
mas não significa que é o ProSavana que vai implementar
isso. Identificámos. Se aquilo envolver recursos vamos
mobilizar esses recursos para
aqueles que eventualmente
tiverem essa capacidade e autoridade de implementar essa
actividade a possam implementar. Mas, que é necessário
que as comunidades realmente tenham DUAT, nós reconhecemos essa importância.
Canal: Então, defende a
negociação directa entre o
titular de direitos adquiridos, consuetudinários, etc.,
e o interessado na exploração da terra ou no negócio?
Calisto Bias: O que nós
queremos defender aqui é que
qualquer tipo de negociação
tem que beneficiar as comunidades que lá se encontram.
Utilizando as vias que forem
necessárias usar, mas que seja
uma parceria que traga vantagens para as comunidades que

se encontram lá no terreno.
Canal: O ponto é que há
sempre alguém que não é
dali, que vai lá, fazendo uso
de “inside information” (informação privilegiada) por
força de cargo que exerça a
nível do Aparelho do Estado
ou do Governo, antecipa-se e pretende intermediar
a negociação entre o titular
– insistimos neste ponto – o
titular do direito consuetudinário – que é anterior
à existência da lei que fala
da concessão de DUAT e o
interessado em dedicar-se a
investimento. Porque é que
o investidor não encontra
naquele titular do direito à
terra o seu parceiro directo? Da mesma maneira que
encontramos na lei a protecção ao moçambicano nas
parcerias com outras entidades investidoras noutras
áreas de negócio, por que é
que esse modelo não se aplica também quando se trata
do camponês? Será que o
camponês é tido como um
ignorante, um incapaz que
não sabe da sua vida e não é
capaz de negociar?
Calisto Bias: Penso que as
comunidades têm capacidade de negociação e nós respeitamos aquilo que são os
conhecimentos tradicionais
que existem na região e que
têm capacidade negocial e
precisamente por isso é que
nós no âmbito do ProSavana
queremos fortalecer aquilo
que são as associações, cooperativas porque este poder
negocial aumenta potencialmente quando as comunidades estão organizadas.
Agora penso que na questão desse tipo de negociação,
está tudo plasmado na Lei
da Terra e Regulamento da
Terra e realmente dizer que
cairia um pouco fora do meu
do âmbito estar a dizer se seria possível ou não outro tipo
de modelo de negociação.
(Canal de Moçambique)
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Economia e Empresas
Novos standars do eiti desafiam o governo
de moçambique a dar provas de estar
comprometido com a transparência
Por: Fátima Mimbire
Contextualização
Moçambique é, desde Outubro do ano passado, um
país cumpridor da Iniciativa
de Transparência da Indústria Extractiva (EITI, sigla
inglesa). Nesta conformidade, o país deve, anualmente,
publicar os relatórios de pagamentos efectuados pelas
companhias que exploram recursos minerais no território
nacional, bem como dos valores que o Governo recebeu.
Moçambique já publicou três
relatórios referentes aos anos
de 2008, 2009 e 2010, e está a
preparar o quarto, de 2011. A
fim de melhorar a relevância
destes relatórios, em termos
de qualidade de informação e
compreensão pelo público, o
Comité de Directores de EITI
introduziu novos requisitos.
Assim, para apresentarem
uma situação mais completa
sobre o desempenho da indústria extractiva, os relatórios devem conter informação contextual básica sobre
a base legal, regime fiscal,
a contribuição para a economia, dados de produção,
contratos, a participação do
Estado nos projectos extractivos, alocação das receita,
registo e atribuição de licenças, bem como os titulares
e propriedade das empresas detentoras das licenças.

Portanto, o EITI, mais do
que prever a publicação dos
pagamentos efectuados e valores recebidos, exige o cumprimento estrito das leis do
país, que prevêem a transparência dos actos governativos e prestação de contas, o
que pressupõe informar aos
cidadãos sobre como os seus
recursos são captados, geridos e que benefícios estão a
trazer para o país. Como se
pode depreender, é necessária uma mudança estrutural
na forma de estar dos gestores dos negócios públicos,
passando da sua obsessão
pelo secretismo a uma governação aberta e transparente.
Novos padrões de
transparência
Os novos padrões de transparência foram aprovados
na 6ª reunião global do EITI
realizada em Maio último
em Sydney, na Austrália, e
deverão entrar em vigor no
próximo ano. Portanto, todos os relatórios que serão
produzidos a partir de 2014
deverão conter a informação
exigida pelos novos padrões,
embora, querendo, cada país
possa começar a implementar
os novos requisitos a partir
de 2013, introduzindo-os, já,
nos relatórios em elaboração.
Há que reconhecer que

os relatórios moçambicanos já apresentam algumas
informações que passam a
ser obrigatórias com os novos padrões, nomeadamente: contextualização da base
legal, regime fiscal, contribuição para a economia, informação desagregada dos
pagamentos das companhias
e por projecto. Ainda, estes
relatórios apresentam dados
sobre as receitas colectadas
em espécie, embora sejam
apenas referentes ao gás natural. Tal menção é referente
à quantidade em gigajoules,
porém, nada se diz sobre o
destino dado a estes recursos.
É que, de acordo com informações do Governo, o gás colectado é entregue ao Ministério da Energia (sem antes ser
reportado ao Ministério das
Finanças) que, por sua vez, o
canaliza à empresa Electricidade de Moçambique (EDM),
que depois vende uma parcela
à Maputo Gás Company (empresa moçambicana que se
dedica ao transporte, distribuição e comercialização de
gás natural produzido em Moçambique que é usado como
fonte de energia para o funcionamento de diversas unidades industriais na província
de Maputo) e utiliza a outra
nas suas centrais eléctricas.
Há que assinalar que, no
âmbito dos novos padrões,

no caso de venda da parcela
de produção do Estado ou de
outras receitas colectadas em
espécie resultar em receitas
com materialidade para o relatório (em Moçambique o
relatório abrange empresas
que tenham feito pagamentos ao Estado a partir de 500
mil meticais- 500.000), o
Governo e as empresas públicas são obrigados a divulgar os volumes vendidos e
as receitas. Essa informação
deve ser desagrega por tipo
de produto, preço e mercado.
Oportunidade Para Se
Saber Se as Companhias
Pagam o Devido
Os relatórios de pagamentos e recebimentos produzidos até ao momento não
permitem saber se o que as
companhias pagam é o que
deviam efectivamente pagar,
tendo em conta a produção,
exportação e as imposições
fiscais devidas. A falta desta informação, constitui uma
grande lacuna para os níveis
de transparência que pretendemos para o nosso país.
Os novos padrões prevêem
que as companhias mineiras e
petrolíferas divulguem os dados de produção do ano fiscal
em análise, incluindo: volumes de produção total e o valor de produção por produto

e, quando relevante, por estado/região (não aplicável para
Moçambique), bem como os
volumes de exportação total
e o valor de exportação por
produto. Estes dados são ou
deviam ser fáceis de obter,
uma vez que o relatório versa sobre actividades que já se
realizaram, no caso de Moçambique, há dois anos atrás.
A inclusão desta informação constitui uma oportunidade para verificar até que
ponto as companhias mineiras
e petrolíferas que operam no
país se conformam com a lei e
com os termos contratuais assinados e, a partir disto, aferir
se pagam o que deviam pagar,
porque será possível cruzar as
informações declaradas pelas
companhias mineiras e petrolíferas e os dados do mercado.
Todavia, a inclusão desta informação pode não ter
o impacto esperado porque
Moçambique ainda não dispõe de um sistema autónomo
de verificação das quantidades e qualidades exploradas
e exportadas pelas companhias mineiras e petrolíferas, pelo que o Governo depende da informação que
é fornecida pelas próprias
companhias mineiras e petrolíferas, segundo mostrou
o primeiro relatório de EITI
produzido em 2010 pela Boas
& Associates. (Continua)

Três países já confirmaram participação
na 3.ª edição do “FNB Wine Festival”
Raimundo Moiane
Pelo menos três países acabam de confirmar a sua presença
na terceira edição First Nacional Bank Wine Festival 2013,
ou seja, o festival de vinhos que
terá lugar de 24 a 26 do mês em
curso, na cidade de Maputo.

Trata-se da África do Sul,
Portugal e Espanha, tidos como
grandes produtores de vinhos a
nível mundial que durante esses dias irão divulgar as suas
melhores marcas de vinho que
neste momento estão a ser produzidas neste grupo de países.
Segundo Kelven Inácio, re-

presentante da DK Eventos, uma
das empresas organizadora do
evento, o número de países participantes nesta terceira edição
poderá duplicar ou mesmo triplicar, uma vez que já há alguns
que manifestaram o seu interesse em fazer parte do festival,
faltando apenas a sua confirma-

ção como são os casos da Itália,
Franca, o Brasil e Zimbabwe.
O festival de vinhos de Moçambique é um evento que começa ganhar tradição no calendário cultural, uma vez que, para
além dos visitantes se limitaram
a provar as novas e melhores
marcas de vinho, vão ainda

apreender como se bebe o vinho
e que tipos de pratos são combinados quando se consome uma
determinada marca de vinho.
Nesta edição, os organizadores esperam que o evento seja
visitado por mais de três mil pessoas. (Canal de Moçambique)
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Angola anuncia fim da parceria
estratégica com Portugal
O presidente angolano, José
Eduardo dos Santos, anunciou
esta terça-feira em Luanda o fim
da parceria estratégica com Portugal, durante o discurso sobre o
estado da nação, na Assembleia
Nacional de Angola. A informação
foi veiculada pela agência LUSA.
“Só com Portugal, as coisas não
estão bem. Têm surgido incompreensões ao nível da cúpula e o clima
político actual, reinante nessa relação, não aconselha à construção da
parceria estratégica antes anunciada”, disse José Eduardo dos Santos.

José Eduardo dos Santos, presidente angolano

Contactado pelo Expresso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros
diz estar a preparar uma resposta ao
anúncio do Presidente angolano.
Os interesses angolanos e portugueses estão em causa e a forma de
fazer política deve ser repensada,

consideram alguns observadores
económicos e políticos. Isto acontece no seguimento da entrevista de Rui Machete, ministro dos
Negócios Estrangeiros de Portugal, à Rádio Nacional de Angola.
Impacto na economia
portuguesa
São centenas as empresas portuguesas que têm negócios com
Angola e estima-se que haja pelo
menos 150 mil portugueses a trabalhar naquele país, sobretudo
em Luanda. A parceria estratégica
existente até agora entre os dois
Estados tinha como potencial objectivo favorecer as relações económicas e políticas entre as nações.
A economia angolana deverá
crescer 7,2% este ano segundo o
Banco Mundial e tem funcionado

como uma espécie de ‘balão de
oxigénio’ para muitas empresas lusitanas que se defrontam com a crise que assola Portugal e a Europa.
O Presidente angolano, durante o seu discurso, falou ainda das
relações bilaterais com outros
países do mundo que “vão bem”
e do interesse em captar investimento directo para o país, assim
como de desenvolver o turismo.
Cimeira bilateral em risco
Portugal e Angola previam realizar, em Luanda, a primeira cimeira
bilateral em Fevereiro do próximo
ano. Aliás, o encontro deste tinha
sido anunciado em Fevereiro passado pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo
Portas. Esta cimeira corre agora o
risco de ser cancelada. (Expresso)
publicidade
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Democratas e republicanos mais
perto de um acordo
Reunião entre o presidente
dos EUA e os líderes do Congresso foi adiada, mas democratas e republicanos mostram-se optimistas e admitem estar
mais próximos de um acordo.
A Casa Branca anunciou o
adiamento de uma reunião entre Barack Obama e os líderes
do Senado, para permitir mais
tempo para “progressos” rumo
ao acordo sobre o orçamento
e a subida do teto da dívida.
“A reunião desta tarde do
presidente com os líderes dos
dois partidos foi adiada para
permitir que os líderes no Senado tenham tempo para continuar a fazer progressos importantes rumo a uma solução”,
declarou a Presidência norte-americana num comunicado.
O presidente norte-americano, Barack Obama, e o vice-presidente, Joe Biden, deveriam encontrar-se com o líder
democrata no Senado, Harry
Reid e o líder republicano, Mitch McConnell, quando faltam

três dias para terminar o prazo
para aumentar o teto da dívida.
Segundo a CNN não é claro
se o adiamento desta reunião
sinaliza um problema ou se, de

facto, foi necessário dar mais
tempo para as negociações
entre as duas partes. Certo é
que tanto republicanos, como
democratas falaram em mais

progressos nas conversações.
“Estou muito optimista. Acredito que iremos alcançar um
acordo razoável durante esta
semana para reabrir o gover-

no, pagar as contas e começar
a negociação a longo prazo
para colocar o nosso país numa
base fiscal sólida, afirmou
Harry Reid, citado pela CNN.
Mitch McConnell disse também partilhar do mesmo optimismo: “Estamos a caminhar
para um resultado que seja
aceitável para ambas as partes.”
Também
Barack
Obama, horas antes, tinha sublinhado avanços nas negociações sobre o orçamento.
“Penso que tem havido avanços no Senado. Mas veremos
esta tarde se o progresso é mesmo real”, afirmou o presidente.
“A minha esperança é que o
espírito de cooperação nos mova
nas próximas horas”, rematou.
Há 14 dias que os EUA têm
encerrados os serviços públicos não essenciais, sendo esta semana decisiva para
aprovar o orçamento, uma
vez que o prazo para aumentar o teto da dívida termina já
esta quinta-feira. (Expresso)

Rússia lança críticas ao Ocidente
sobre compromissos pela Síria
A renúncia do Conselho Nacional Sírio em participar na
conferência internacional Genebra-2 é uma prova da incapacidade do Ocidente de cumprir
os acordos com a Rússia sobre
a Síria, declarou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros.
“A declaração do senhor Sabra, que dirige o Conselho Nacional da Síria, que faz parte
de alguma forma da coligação
nacional dos opositores sírios,
confirma uma vez mais que é
preciso realizar o mais rápido possível a conferência e o
principal obstáculo nesta via
é a incapacidade de os nossos
parceiros de obrigar a oposição síria, que eles protegem, a
ir a Genebra e sentar-se à mesa
das conversações com o Gover-

no para, com base num acordo
mútuo, definir vias de saída da
crise, incluindo um período de
transição, incluindo as estruturas que, nessa etapa de transição, irão dirigir a preparação da
nova constituição, de eleições,
etc.”, afirmou Serguei Lavrov
numa conferência de imprensa.
“Os nossos parceiros americanos prometeram-nos reunir
todos para participar na conferência, fazer isso sob a égide
da Coligação Nacional. O meu
colega John Kerry confirmou-me há uns dias que se estavam a dedicar activamente a
isso e que haveria resultados
dentro em breve. Por enquanto não há nada”, acrescentou.
“É estranho ouvir periodicamente declarações de vários

representantes da Secretaria
de Estado norte-americana de
que todos avançamos para os
objectivos da Genebra-2, o importante apenas é que a Rússia
pressione Damasco. Isto é virar
tudo ao avesso, porque exercemos pressão sobre Damasco e dá resultado real”, frisou.
Lavrov
considerou
que
a oposição síria se desintegra cada vez mais, sendo
cada vez mais fortes as posições de grupos extremistas.
“Há riscos reais de que os extremistas tomem conta de várias
regiões da Síria. Aí tem agora
lugar o processo de destruição
de armas químicas. Por isso todos compreendem as ameaças
ligadas ao reforço das posições
de elementos radicais, extre-

Rússia alerta para “riscos reais de que os extremistas tomem
conta de várias regiões da Síria”
mistas, jihadistas”, acrescentou.
Serguei
Lavrov
considerou que esta é mais uma

das razões para realizar a
conferência
Genebra-2
o
mais rápido possível. (JN)
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Brasil acusa Estados Unidos de
mentirem sobre espionagem
-espionagem, para aumentar a
segurança das comunicações.
Em causa estão os documentos
divulgados pelo ex-espião da CIA,
Edward Snowden, no programa
‘Fantástico’ da TV Globo, que
indicam que as informações de
Dilma Rousseff que foram alvo de
espionagem por parte da Agência
Nacional de Segurança Americana
(NSA), podem ter sido interceptadas nas comunicações por satélite.

O governo brasileiro diz
que todas as explicações dadas até agora pelos EUA sobre a espionagem à Presidente
Dilma Rousseff são “falsas”.
O ministro brasileiro das Comunicações, Paulo Bernardo,
afirmou que o governo está à espera de novas explicações por
parte dos EUA sobre a espionagem a Dilma Rousseff e aos seus
assessores, já que, até à data, todos os argumentos são “falsos.”
“Não nos deram nenhuma explicação razoável. Todas as explicações que nos foram dadas desde o
início desses episódios revelaram-se falsas”, declarou Paulo Bernardo, citado pelo jornal “O Globo.”
“As explicações que nós recebemos da embaixada e depois
as visitas que as nossas equipas
fizeram aos EUA, os acontecimentos posteriores mostraram que não se sustentavam as
alegações que nos apresentaram”, acrescentou o ministro,
Segundo o ministro, não há
dúvidas de que a presidente e os
seus assessores foram alvo de
espionagem, sendo uma atitude
“inaceitável” por parte dos EUA,
que alegaram querer proteger outros países contra o terrorismo.
“É uma espionagem com um
carácter comercial, industrial, interesse em saber questões como
o pré-sal e outras de peso económico ou de peso comercial.
Portanto, é mais grave do que parece à primeira vista”, explicou.
Questionado sobre se Dilma
Rousseff devia cancelar a sua viagem a Washington, em Outubro, o
ministro das Comunicações disse
esperar que a situação se resolva
em breve pela via diplomática.

De acordo com o jornal “O
Estadão”, o projecto do satélite geoestacionário já estava em
desenvolvimento, mas a sua
construção foi antecipada para
Outubro, face às denúncias de
espionagem por parte dos EUA.
O satélite, que terá um dispositivo para desligar os terminais não
autorizados, custará entre os 600
milhões e os 660 milhões de dólares (456 milhões e 501 milhões

de euros) e deverá entrar em órbita
em 2016, segundo a mesma fonte.
Em agosto, o governo brasileiro
escolheu o grupo franco-italiano
Thales Alenia Space para adquirir
a tecnologia, cabendo a construção à Visiona, uma joint-venture
entre a Telebrás e a Embraer.
Além do reforço da segurança
das comunicações, o satélite permitirá também alargar a abrangência
da banda larga no país. (Expresso)

O programa ‘Fantástico’, da
TV Globo, revelou no domingo que a Agência Nacional de
Segurança Americana (NSA)
terá espiado e-mails, telefonemas e SMS da presidente Dilma
Rousseff e dos seus assessores.
Dilma protege ‘emails’ da
espionagem americana
Os emails do Governo brasileiro vão passar a estar protegidos com um sistema de
alta segurança, anunciou a
Presidente Dilma Rousseff.
Esta medida, recentemente
anunciada no canal do Twitter da
chefe de Estado, surge depois das
denúncias de que os EUA andavam a vigiar o Governo brasileiro.
De acordo com o jornal “A
Folha”, será o Serviço Federal de Processamento de Dados a entidade responsável
pela administração do sistema.
O escândalo de vigilância revelado pelo ex-agente da
CIA Edward Snowden revelou que os EUA controlaram
emails entre a Presidente brasileira e os seus assessores.
Os documentos apresentados
pelo ex-espião também revelam
que o Governo americano controlou as comunicações da Petrobrás, a maior empresa brasileira.
A polémica causou mal-estar entre os dois países, levando Dilma
a cancelar uma viagem aos EUA

Por causa da espionagem americana, Dilma cancelou uma viagem ao país

Dilma manda construir
satélite anti-espionagem
O governo brasileiro vai
iniciar em Outubro a construção de um satélite anti-

As informações de Dilma Rousseff terão sido interceptadas nas comunicações por satélite
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Demitido por proteger sapatos de
luxo de inundação
Um responsável da província
de Zhejiang, no leste da China,
foi demitido após a divulgação
de uma foto em que um locatário o carrega às costas para proteger os sapatos de luxo numa
zona inundada pelo tufão Fitow.
Segundo a imprensa chinesa, na foto inserida numa rede
social, o responsável, de apelido Wang, director do gabinete
das construções da periferia
de Sanqishi da localidade de
Yuyao, é carregado na travessia
de um pequeno canal de água,
para chegar a uma casa de uma
das vítimas das inundações.

Apesar de Wang ter insistido
caminhar “descalço”, segundo
a agência Nova China, um habitante colocou-o sobre as suas
costas para uma das visitas de
apoio às vítimas, tendo feito o
mesmo no percurso de regresso.
Desde o início de Outubro
dez pessoas morreram em consequência da passagem do tufão Fitow no leste da China,
fenómeno natural que afectou
cerca de sete milhões de pessoas e devastou habitações
em 11 cidades e plantações.
Em determinados pontos, a
chuva caiu com intensidade
durante mais de 17 horas. (JN)

Mais de mil emigrantes detidos na Rússia
Na origem dos protestos
anti emigração na Rússia está
a morte de um jovem que terá
sido atacado por um emigrante.
A polícia russa deteve, recentemente, mil e duzentos
emigrantes que trabalhavam
num armazém de vegetais em
Moscovo, de acordo com o
“Russia Today”. As autoridades encontraram um carro com armas e dinheiro.
Estas detenções acontecem
um dia depois de um protes-

to anti-emigração na mesma
zona de Moscovo, o bairro de
Biryuliovo. Os confrontos resultantes da manifestação levaram à prisão de 380 pessoas.
Na origem dos protestos anti-emigração está a morte de um
jovem de 25 anos que a polícia suspeita ter sido atacado
por um emigrante. O jovem
Yegor Scherbakov terá sido
mortalmente esfaqueado em
frente da namorada.(Expresso)

Bélgica detém um dos mais poderosos
piratas somalis
Um dos mais poderosos piratas somalis, Mohamed Abdi
Hassan, foi detido na Bélgica,
onde será julgado pelo sequestro com reféns do navio belga
“Pompeya” durante 70 dias.
A informação, divulgada,
esta segunda-feira, por diversos meios de comunicação
social, não pôde ser confirmada junto de fonte oficial, mas
o Ministério Público federal

belga deverá dar uma conferência de imprensa durante a
manhã, segundo fonte judicial.
Abdi Hassan, que tinha anunciado a sua retirada em Janeiro, foi detido no aeroporto
de Bruxelas, onde aterrou no
sábado, proveniente de Nairobi (Quénia) e foi levado para
Bruges, onde o juiz determinou a prisão preventiva, informa o diário “De Standaard”.
Chamado de “Boca grande”

(Afweyne, em somali), Abdi
Hassan é considerado, junto
com os filhos, como um dos
mais célebres e perigosos líderes da pirataria na costa da
Somália nos últimos anos, segundo os relatórios da ONU.
Estima-se que desde 2005
Abdi Hassan tenha ganhado vários milhões de dólares graças
às suas actividades criminosas.
O sequestro do “Pompeya”
manteve como reféns, du-

rante 70 dias, dez cidadãos
de nacionalidades holandesa, belga, filipina e croata.
Dois dos mais espectaculares
actos da pirataria moderna somali são atribuídos a Abdi Hassam, o primeiro dos quais ocorreu em Setembro de 2008, com
o cargueiro ucraniano “Faina”,
carregado de armamento, nomeadamente carros de assalto,
sistemas de defesa antiaérea,
lança-foguetes e munições.

Dois meses mais tarde foi a
vez do petroleiro saudita “Sirius Star”, com 330 metros
de comprimento e transportando dois milhões de barris
de petróleo, carga avaliada
em 100 milhões de dólares.
O líder da pirataria manifestou há alguns dias na
imprensa somali que queria dedicar-se à política.
Não é conhecido o motivo da sua viagem à Bélgica.
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Alice Munro, uma das grandes
escritoras contemporâneas
Vencedora do Man Booker
Prize em 2009 pela totalidade da
sua obra, a autora canadiana de
82 anos acaba de ser galardoada
com o prémio máximo das letras
Nascida Alice Ann Laidlaw, a
10 de Julho de 1931 em Wingham,
Ontario, no Canadá, é conhecida
por uma obra de ficção que vai
buscar às raízes da sua terra natal
a grande fonte de inspiração, nomeadamente em Huron County,
onde decorre a acção de muitas
das suas novelas . Os seus romances e contos exploram as complexidades humanas através de
narrativas aparentemente simples.
Três vezes vencedora do Prémio
Governador Geral do Canadá para
Ficção, Alice Munro já foi classificada como o “Chekhov” canadiano. É considerada mundialmente
uma das grandes escritoras contemporâneas. A sua obra lida com
o amor e o trabalho, e o falhanço
de ambos, numa obsessão pelo
tempo e com a incapacidade de o
retardar ou impedir o seu avanço.
Muito evidente nas suas histó-

rias é o tema do envelhecimento,
e o dilema da rapariga rural que vê
a idade aumentar e a relação com
a sua família e a pequena cidade
onde cresceu manter-se inalterável.
Vejam-se os seus mais recentes
trabalho: “Hateship, Friendship,
Courtship, Loveship, Marriage” (2001, e “Runaway” (2004).
A sua prosa revela com ironia
e seriedade, a um tempo, as ambiguidades da vida, colocando o
fantástico ao lado do mundano,
do dia a dia mais comum, que
tem vindo a criar uma empatia
crescente entre críticos e leitores.
Em 2009, a escritora anunciou
em Toronto que sofria de cancro
e de vários problemas cardíacos, mas não deixou de trabalhar.
Livros publicados em Portugal
de Alice Munro: “Amada Vida”
(Relógio d’Água, 2013),”O Progresso do Amor” (Relógio d’Água,
2011), “O Amor de uma Boa Mulher” (Relógio d’Água, 2008), “Fugas” (Relógio d’Água, sem data) e
“A Vista de Castel Rock” (Relógio
d’Água, sem data), (Expresso)

Sabre histórico da Arábia Saudita
leiloado em Novembro
Um sabre com ouro embutido e cabo com placas de
marfim, apresentado como
um “testemunho histórico”
da criação da Arábia Saudita,
em 1932, vai ser leiloado em
Novembro pela casa Osenat.
A peça rara, a leiloar a 17
de Novembro em Fontaine-

bleau, perto de Paris, foi avaliada entre os 800 mil e os 1,2
milhões de euros e “suscita já
grande interesse entre os coleccionadores do Médio Oriente”, disse a leiloeira francesa.
A espada foi oferecida pelo
rei Abdel Aziz ibn Saud, fundador do Reino da Arábia Sau-

dita, ao príncipe Ahmad Shah
Khan, ministro da Corte do
Afeganistão, aquando da assinatura a 5 de Maio de 1932 em
Jeddah do tratado de amizade
entre o Afeganistão e os reinos
de Najd e de Hedjaz. A junção
destas duas províncias em Setembro de 1932 deu origem

oficialmente à Arábia Saudita.
Posteriormente, o sabre, cuja
lâmina com perto de 79 centímetros poderá ser de origem
síria do século XIX, foi cedido
pelo filho do príncipe afegão
a um coleccionador privado.
“O simbolismo do sabre é
importante nos países árabes.

Dar um sabre é um gesto de
amizade eterna, de lealdade, de
confiança e de protecção mútua
entre o doador e o presenteado”, lembrou Jean-Christophe
Chataignier, director de departamento de recordações históricas da Osenat, citado pela
agência France Presse. (JN)
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Exposição revela lado artístico
das impressões 3D
Estará o trabalho manual
como base para a criação de
obras de arte ultrapassado?
A exposição “3D: Printing
the Future”, em Londres, parece apontar nesse sentido.
Seiscentas esculturas feitas numa impressora 3D
dão corpo à exposição “3D:
Printing the Future”, mostra
que o Museu da Ciência de
Londres, Inglaterra, inaugura e que poderá ser visitada
até 10 de Fevereiro de 2014.
As impressoras a três dimensões, usadas maioritariamente em áreas como
a arquitectura, medicina
e até engenharia aerospacial, começam a ser cada

vez mais utilizadas também no domínio da arte.
No caso desta exposição de
Londres, das 600 obras impressas em 3D, 150 são “reproduções” de visitantes do
museu, que durante o mês de
agosto foram “lidos” aquando da sua visita ao espaço,
para serem replicados em peças de 5 ou 20 centímetros.
Além dos moldes humanos em miniatura, há peças
abstractas criadas por algumas personalidades, como a
“Pneuma 2”, uma representação artística de um pulmão
criado pelo professor do MIT
Neri Oxman. (Expresso)

Banksy vende a 50 euros quadros
que valem milhares
Obras originais com grande valor de mercado e assinadas pelo ‘graffiter’ Banksy
passaram despercebidas no
Central Park nova-iorquino.
E só oito mudaram de mãos.
Ninguém acreditaria que obras
avaliadas em milhares de euros,
assinadas por Banksy, tivessem
estado à venda num espaço central de Nova Iorque por apenas
60 dólares (cerca de 44 euros).
Mas foi exactamente isso o que
aconteceu no passado sábado.
O famoso graffiter britânico
que ninguém conhece resolveu colocar à venda alguns dos
seus trabalhos, todos pelo mesmo valor unitário, numa acção
única e irrepetível, como posteriormente fez questão de tornar
público no seu site da internet.
As obras em causas foram
dispostas numa banca colocada
no Central Park de Nova Iorque,
um dos espaços verdes mais
emblemáticos da cidade e local
de peregrinação de muitos artistas plásticos, que ali expõem
as suas obras. O momento ficou

registado em vídeo e neste podem ver-se as primeiras obras a
serem transaccionadas apenas
a meio da tarde, assim como
se constata a fraca afluência de
interessados durante todo o dia.

A não divulgação da venda e o
facto de a maior parte dos transeuntes terem pensado tratar-se
de falsificações de desenhos
do famoso graffiter nascido em
Bristol, fez com que apenas oito

dos quadros originais tenham
mudado de mãos, rendendo um
total de pouco mais de 300 euros.
A primeira compradora levou
duas obras, pediu um desconto
de 50% e o vendedor (cuja iden-

tidade também é desconhecida)
aceitou. Desconhece-se ainda
se a felizarda tem ideia do valor
que as obras que levou para casa
poderão ganhar no mercado.
Com uma ideia negativa
sobre o mercado da arte, o incógnito artista de rua não costuma vender os seus trabalhos,
até porque Banksy tornou-se
conhecido pelas pinturas e desenhos grafitados. Os que atingem valores de milhares (ou
milhões) de euros em leilão
são retirados dos sítios onde o
graffiter os cria e depois vendidos contra vontade do próprio.
A provar isso mesmo está
o facto de Banksy disponibilizar no seu site todas as
suas criações, para que as
pessoas possam fazer com
elas o que bem entenderem.
Esta venda inédita integrou o
projecto ‘Better Out Than In’ em
Nova Iorque, a residência durante um mês do artista britânico,
que se comprometeu a criar uma
obra por dia nas ruas da cidade
que não dorme. (Expresso)
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Procura de agentes
de vendas

de Moçambique

A empresa Canal i, Lda procura agentes em Maputo-cidade
e em todas as províncias do país que estejam interessados
em revender o jornal Canal de Moçambique.
Os interessados deverão contactar os nossos serviços
comerciais por email: veloso.f2@gmail.com ou por
telefone: 82 3672025 | 84 2120415 | 82 8405012

www.canalmoz.co.mz
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Ambiente de negócios em Moçambique
está minado pela corrupção
- diz a conselheira para o Desenvolvimento na Embaixada da Áustria
Raimundo Moiane
A Conselheira para o Desenvolvimento na Embaixada da Áustria em Moçambique, Eva Kohl,
disse esta terça-feira em Maputo
que o ambiente de negócios em
Moçambique continua minado
pela corrupção que atrasa o desenvolvimento económico do País
ao inibir o fluxo de investimentos privados internos e externos.
Eva Kohl proferiu essas palavras
durante o Fórum de Negócios Moçambique-Áustria, que tinha como
principal objectivo o reforço das relações económicas entre os sectores
privados e público dos dois países
bem como a divulgação de oportunidades de investimentos e de negócios existentes em Moçambique.
Foi perante a presença de representantes do governo e sector
privado moçambicano bem como
de representantes de duas dezenas
de empresas austríacas ligadas a
diversos sectores de desenvolvimento com destaque para as áreas de Energia, Agricultura, Água,
Saúde, Educação, Construção e
Indústria transformadora que Eva
Kohl disse ser urgente erradicar-se na totalidade a corrupção em
Moçambique de modo a tornar
o País como principal destino de
investimento estrangeiro, tendo
em conta que Moçambique pos-

sui enormes potencialidade de
investimentos em diversos sectores com particular destaque na
exploração dos recursos naturais
como gás natural e carvão mineral.
A conselheira para o Desenvolvimento na Embaixada da Áustria
em Moçambique manifestou-se
ainda preocupada com a burocracia que se regista nas instituições
do aparelho do Estado, uma vez
que, segundo ela, também influencia negativamente no desenvolvimento do ambiente de negócios.
“Estes são fenómenos que inibem os investimentos privados
tanto internos como externos razão pela qual devem ser combatidos urgentemente para tornar
Moçambique mais atractivo como
destino principal para investimentos”, sublinhou Eva Kohl.
Esforço do Governo
Por outro lado, Eva Kohl congratulou as autoridades moçambicanas pelo seu esforço
no combate à corrupção bem
como à burocracia no aparelho
do Estado, através da criação de
um quadro legal para o efeito.
“Como todos sabem, o governo
moçambicano já possui um gabinete de combate à corrupção e
recentemente o Conselho de Ministros lançou um novo formulário

que vai facilitar o licenciamento de
novos negócios”, disse Eva Kohl.
“Estes são alguns exemplos que

demonstram que o governo moçambicano está num bom caminho
visando a melhoria do ambiente de

negócios no País razão pela qual estou satisfeita pelo esforço do governo nesse sentido”, finalizou a fonte.

Governo promete melhorar ambiente
de negócios no País
Em jeito de respostas das preocupações apresentadas pela Conselheira para o Desenvolvimento
da Embaixada da Áustria em Moçambique, o Governo moçambicana, através da secretária Permanente do Ministério da Indústria e
Comércio. Cerina Banú, disse que
neste momento as autoridades es-

tão empenhadas no desenho de um
quadro jurídico virado à melhoria
do ambiente de negócios no País.
“Estamos neste momento a proceder reformas no aparelho do Estado para melhorar atracção de investimentos privados tanto internos
como externos. Também estamos a
criar uma série de incentivos fiscais

para permitir o desenvolvimento
de pequenas e medias empresas na componente da indústria
transformadora dado ao seu impacto na criação de mais impostos de trabalho e valorização de
produtos nacionais”, sublinhou
a secretária Permanente do Ministério da Indústria e Comércio.

Sector privado satisfeito com vinda de
mais investidores
A descoberta de diversos recursos naturais nos últimos anos
no País está atrair cada vez mais
atenção de grandes empresas
de todos os cantos do mundo.
São grandes empresas interessadas em investir no País, dada
as grandes oportunidades de investimento que essas descobertas estão a criar não só para sua
exploração como para seu escoamento, razão pela qual o País

tem vindo a registar quase diariamente a vinda de missões empresárias de diversos países para identificar as referidas oportunidades.
Esta avalanche é muito bem
visto pelo empresariado nacional,
uma vez que, segundo o vice-presidente da Confederação das Associações Economias de Moçambique (CTA), Rui Monteiro, para
além de trazer a sua experiência
e novas tecnologias transitem co-

nhecimento e fortalecimento de
capacidade financeira as pequenas e médias empresas nacionais
razão pela qual são bem-vindas.
Refira-se que os representantes
das 20 empresas austríacas deslocam-se esta quarta-feira à cidade
da Beira onde vão visitar diversos
empreendimentos económicos
tais como o Porto da Beira e a
Zona Económica Especial da
Manga. (Canal de Moçambique)
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