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Com 25 dias de campanha 
eleitoral cumpridos, nada parece 
estar claro em relação à tendên-
cia do voto, e muito menos sobre 
quem – dos três candidatos, no-
meadamente Afonso Dhlakama 
(Renamo), Filipe Nyusi (Frelimo) 
e Daviz Simango (MDM) – está 
a convencer mais o eleitorado. 

A campanha vai ao rubro e as 
disposições que haviam anterior-
mente sido teorizadas e vaticina-
das começam a desmoronar-se no 
terreno, pois a realidade está a des-
montar os prognósticos, ainda que 
as imagens possam não reflectir o 
que de facto irá na alma dos eleito-
res que têm estado a ouvir os discur-
sos dos que andam na caça ao voto.

Se nas eleições anteriores, o 
debate se circunscrevia apenas às 
margens com que a Frelimo e o seu 
candidato venceriam, hoje, o deba-
te mudou de figurino. O conceito 
de incerteza eleitoral instalou-se, e 
ninguém pode adiantar prognósti-
cos sustentáveis. Mesmo a ideia de 
uma segunda volta, se torna cada 
vez mais provável, pelo que se está 
a desenhar no terreno. Está tudo 
em aberto, e tudo pode acontecer 
de forma cada vez mais reforçada. 
Será entre Dhlakama e Nyusi, entre 
Daviz Simango e Filipe Nyusi ou 
mesmo entre Dhakama e Daviz? 
Tudo é possível, tendo em conta os 
cenários que se estão a desenhar.

Por um lado está Filipe Nyusi, 
candidato teoricamente mais fraco 
em termos de imagem e de simpa-
tia, mas com uma máquina eleito-
ral bastante forte, que impressiona, 
pelos meio de que dispõe, mas, ao 
mesmo tempo, a correr o risco de 
ser sufocado pela mesma. Nyusi 
chega a esta eleição como can-
didato “eleito” no meio de muita 
contestação interna e com o peri-
go de ser julgado por representar a 
continuação dos últimos dez anos 
de governação. A sua máquina tem 
tentado inverter este cenário nega-
tivo, com a habitual disponibilida-
de de oferecer mais presentes elei-
torais nas zonas rurais, para além 
da já antiga prática de intimidação 
e arregimentação dos funcionários 
públicos e a compra das lealdades 
locais, que também passa pelo uso 
do Estado ao serviço do partido no 
poder. Mas isso, se, por um lado, 
em termos de “marketing”, pode 
indiciar bons resultados, está, na 
prática, a ter o efeito contrário, a 
crer-se nos comentários informais.

Daviz Simango vai pela segunda 
vez a votos, depois da estreia pouco 
conseguida em 2009, que contou 

com a má-fé dos órgãos eleitorais. 
Está, desta vez, animado pelo facto 
de ter conseguido concorrer em to-
dos os círculos eleitorais. Está com 
o MDM em pleno. E está impulsio-
nado pelos últimos resultados elei-
torais ao nível das autarquias, em 
que o MDM conseguiu ganhar ofi-

cialmente em três importantes capi-
tais provinciais (Beira, Nampula e 
Quelimane) e numa sede de distrito 
(Gurué). Duas das cidade, Nampu-
la e Quelimane, são as capitais dos 
dois maiores círculos eleitorais do 
país: a província de Nampula e a 
província da Zambézia, respectiva-

mente. Vai também animado com 
os resultados importantes na capi-
tal do país (a cidade de Maputo), 
na Matola (capital da província de 
Maputo) e na cidade de Mocuba, o 
segundo maior centro populacional 
urbano da província da Zambézia. 

A incerteza da participação 

de Afonso Dhlakama colocou o 
MDM numa teórica posição de 
muito privilégio para uma con-
frontação bipolar com a Frelimo. E 
chegou a estar em debate quem ga-
nharia mais com a não participação 
da Renamo. Se era a Frelimo ou o 
MDM. Com alguma aceitação na 
juventude, Simango é agora obri-
gado a reinventar-se perante dois 
colossos com história, um ainda 
que muito desgastado, a Frelimo, e 
outro a ressuscitar com uma ima-
gem de quem, mostrando as ar-
mas à Frelimo, meteu-a na ordem. 

Afonso Dhlakama

Como o homem que pôs Guebu-
za e a Frelimo na ordem, Afonso 
Dhlakama aparece como “figura de 
cartaz” nestas eleições. Conseguiu 
pela força das armas alterações pro-
fundas na Lei Eleitoral, sem estar 
em Maputo, mas sim a partir da tal 
“parte incerta”. A sua condição de 
“perseguido, mas nunca achado” 
aumentou a mística em torno de si. 
Toda a guerra que lhe foi movida 
por Armando Guebuza, coadjuva-
do por Filipe Nyusi, o candidato 
vencido pelas armas, está agora a 
ser por ele usada como catalisador 
político. O mito da “parte incerta” 
segue junto. A sua saída das matas 
veio baralhar todo o xadrez e con-
fundir os prognósticos que haviam 
sido montados, tendo como base 
a sua ausência na arena política. 

A realidade mostra um Dhlaka-
ma com enchentes nos seus co-
mícios. As entrevistas a partir das 
matas e a fracassada tentativa da 
sua diabolização levaram a que 
uma boa franja dos moçambicanos 
se identifique com a sua luta. Resta 
saber se também irão votar nele. 

Dhlakama tem a desvantagem de 
não ter uma grande máquina eleito-
ral. Ele é o maestro da sua própria 
banda, onde o único, ou dos pou-
cos bons músicos, é mesmo ele. 

A fraca disponibilidade de meios 
para a campanha é notória, quando 
comparada com os adversários.

Mas o facto a reter é que Dhlaka-
ma está aí a provar, de enchente em 
enchente, que a Frelimo se espa-
lhou, quando disse que ele acabou.

Perante este cenário de incer-
teza, o “Canal de Moçambique” 
solicitou a leitura do Prof. Jaime 
Macuane, um dos reputados ana-
listas políticos da nossa praça. 

Eis a seguir a sua análise:

(Continua na página seguinte)

Campanha ao rubro

Incerteza eleitoral à espreita



3Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2014

Destaques

Primeiro, é preciso quali-
ficar essa incerteza eleitoral, 
dizendo que é apenas presu-
mida e existe na perspectiva 
de quem está a observar o pro-
cesso, porque não se conhece 
as reais intenções de voto. 
No passado, já houve situa-
ções de multidões presentes 
em comícios de certos can-
didatos, mas posteriormente 
ficou claro que não votaram 
necessariamente nos mesmos.

A capacidade de mobiliza-
ção é um factor central a ter 
em conta na participação dos 
eleitores. Portanto, é um dado 
adquirido que a participação 
se deverá em grande medi-
da à mobilização, que pode 
ser mais fácil ou difícil, de-
pendendo das circunstâncias 
em que a mesma é feita. Se 
um partido estiver desgasta-
do, naturalmente que as suas 
mensagens de mobilização 
terão menos apelo e aceita-
ção. Mas, dependendo das 
circunstâncias, esta rejeição 
pode ser ultrapassada pela via 
de incentivos positivos (como 
o aliciamento com promes-
sas de benefícios materiais e 
de outros tipos) ou negativos 
(como a coerção, obrigan-
do as pessoas a participar). 

Assumindo que pode-
mos usar as multidões que 

participam nas actividades 
dos candidatos e partidos 
como indicador de que a 
campanha está equilibra-
da, algumas razões para 
isso podem ser as seguintes:

O apelo festivo da cam-
panha que é trazido pela sua 
espectacularização. Em mui-
tos lugares do nosso país, as 
pessoas não têm muitas opor-
tunidades de viver ambien-
tes festivos públicos desta 
natureza, logo, a participa-
ção na campanha pode ser 
atracção do espectáculo ape-
nas pelo próprio espectáculo;

Os eleitores podem estar 
apenas a reagir às mensagens 
que mais conseguem compre-
ender na campanha e talvez 
a tentarem entendê-las me-
lhor. É preciso notar que to-
dos os candidatos prometem 
mudança. Mas cada candi-
dato e partido (aqui falo dos 
principais partidos a concor-
rer nesta eleição – Frelimo, 
Renamo e MDM) têm a sua 
própria narrativa da mudan-
ça. Para parte dos eleitores 
pode ser importante enten-
der o que afinal se quer di-
zer com essa tal “mudança”;

A novidade inerente a cada 
um dos candidatos, que cria 
um certo equilíbrio na forma 
como eles são vistos e avalia-

dos pelos eleitores. Em con-
dições normais o candidato da 
Frelimo deveria estar em van-
tagem em relação aos outros, 
tendo em conta os mais de 4 
milhões de membros declara-
dos; a vitória expressiva nas 
eleições de 2009 e o poder de 
mobilização (às vezes de for-
ma coerciva, como tem sido 
reportado em relação aos fun-

Outro analista ouvido pelo 
“Canal de Moçambique” é o 
historiador Egídio Vaz, que 
traçou um provável quadro do 
que poderão ser as presentes 
eleições, tendo como base todo 
o período pré-eleitoral, que en-
contra na tensão política mi-
litar o seu auge. Eis, a seguir, 
a análise do Dr. Egídio Vaz:

É preciso olhar o pro-
cesso eleitoral no cruza-
mento das circunstâncias.

Primeiro, porque a gover-
nação conturbada dos últimos 
anos de Armando Guebuza 
abriu espaço para uma incerteza 
política marcada pelo conflito 
político-militar recentemente 
terminado. Ao tal facto, ajunta-
-se um processo de transição 
interna da Frelimo, que expôs 
as fragilidades e desinteligên-

cionários públicos em certas 
partes do país). Porém, essa 
vantagem está a ser limitada 
pelo facto de a Frelimo estar 
com um candidato novo e ain-
da a fazer-se conhecer e o des-
gaste da sua governação, pelo 
crescimento do MDM e a sua 
votação nas eleições autár-
quicas de 2013 e também pela 
volta de Dhlakama à cena po-

cias internas, e que culminaram 
com eleição de um candidato 
que, aos olhos públicos, é fraco.

E depois está o factor Dhlaka-
ma que, graças ao patrocínio 
político do G40 – [NR: grupo 
de membros da Frelimo enca-
puçados de analistas com o ob-
jectivo de promover Guebuza 
e a Frelimo e insultar a oposi-
ção em troca de dinheiro] –, 
reergueu-se e dá provas claras 
de que pode vencer as eleições.

Portanto, o encadeamen-
to destes acontecimentos e o 
seu conjunto,  em que pode-
mos ver, por um lado, uma 
população totalmente esqui-
zofrénica em relação aos vá-
rios “slogans”. Continuidade 
e mudança são, por exemplo, 
“slogans” estranhos ao momen-
to. (Canal de Moçambique)

lítica civil, ressurgido depois 
de dois anos em “parte incer-
ta”, com um certo ar vitorio-
so, por ter forçado o Governo 
a negociar. No meu entender, 
estes elementos aumentam a 
competição pela atracção do 
voto dos cidadãos entre os 
três principais partidos e des-
pertam o interesse dos eleito-
res de forma mais equilibrada.

– Prof. Jaime Macuane, cientista político

– Egídio Vaz, historiador e analista político

“A campanha está equilibrada”

“A última governação abre espaço para incerteza”

(Continuação da página anterior)
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Agostinho Vuma, vice-presidente da CTA

As acusações já estão prontas para serem enviadas aos tribunais e ao Conselho 
Jurisdicional da Ordem dos Advogados de Moçambique

(Continua na página seguinte)

  Bernardo Álvaro

Está ao rubro a disputa pelo 
poder na Federação Moçam-
bicana de Empreiteiros. A dis-
puta é entre a ala de Agostinho 
Vuma, actual presidente do 
Conselho de Direcção – que 
foi reconduzido e legitimado 
em 26 Agosto passado no de-
curso da V Assembleia-Geral 
– e a ala de José Mendes – di-
rector-executivo da “Marcleusa 
Construções Lda.” –, que levan-
ta várias questões para pôr em 
causa a legitimidade dos eleitos. 

As partes vão encontrar-se, em 
breve, nas instâncias judiciais.

Segundo o “Canal de Moçam-
bique” apurou, José Mendes 
tem o apoio de Jorge Mandlate, 
da “Cosmos Extintores e SI-
NER Segurança”, actualmente a 
exercer as funções de tesoureiro 
da FME. Por sua vez, Agostinho 
Vuma conta com o apoio de 9 
associações provinciais, do total 
das 10 associações. A associa-
ção da província de Inhambane, 
que seria a décima primeira, não 
está juridicamente constituída.

Tanto os tribunais como o 
Conselho Jurisdicional da Or-
dem dos Advogados de Moçam-
bique já foram accionados para 
intervirem na contenda, pelo 
menos por aqueles que se con-
sideram legítimos detentores 
do poder, ou seja, pela direcção 
da FME encabeçada por Vuma.

A luta, segundo apurámos, 
tem como fundamento a dis-
puta pelo cargo de adminis-
trador na Empresa Publica 
Administração Nacional de 
Estradas (ANE), em represen-
tação da Federação Moçambi-
cana de Empreiteiros (FME).

Este cargo de administrador 
já foi anteriormente ocupado 
por Agostinho Vuma, presiden-
te da FME, de onde viria a ser 
forçado a pedir exoneração, na 
sequência da Lei de Probidade 
Pública, que impede que um de-
putado da Assembleia da Repú-
blica – como ele é – ocupe ou-
tros cargos na Função Pública.

O mesmo tinha aconteci-
do com o deputado Teodoro 
Waty, na LAM, Mateus Kathu-

pa, na Petromoc, e Margarida 
Talapa, que ocupavam cargos 
de dirigentes das empresas 
participadas pelo Estado, e 
que se viram obrigados a re-
nunciar, por imposição des-
ta Lei de Probidade Pública.

Contudo a FME continua a 
ter um lugar de administrador 
na ANE. No âmbito das recen-
tes eleições, em que primeira-
mente concorriam duas listas, 
a de Agostinho Vuma (Lista 
A) e a de José Mendes (Lista 
B), foram alimentadas enor-
mes expectativas e compro-
missos no seio de certos asso-
ciados de que estes iriam para 
a ANE como administrador.

Segundo as nossas fontes, 
caso o Engenheiro José Mendes 
ganhasse, este indicaria Jorge 
Mandlate, actual tesoureiro da 
FME, para o cargo de admi-
nistrador da ANE. Se Agos-
tinho Vuma ganhasse, como 
aconteceu, este iria nomear 
uma pessoa da sua confiança.

Porém, momentos antes da 
eleição, José Mendes retirou a 
sua candidatura e decidiu apoiar 
a lista de Vuma, que viria a ser 
a única a concorrer. Alegada-

mente, esse apoio era em troca 
da vice-presidência da FME, 
cargo que mais tarde não lhe foi 
cedido pelo candidato vencedor.

Tendo ganho, Agostinho 
Vuma – que é membro do par-
tido Frelimo e deputado da As-
sembleia da República por esse 
partido – preferiu pôr pessoas da 
sua confiança, tanto no cargo de 
vice-presidente da FME, como 
no de administrador na ANE. 

Sobre o assunto, o “Canal 
de Moçambique” contactou a 
FME, e esta prometeu pronun-
ciar-se ao longo desta semana, 
em conferência de imprensa. 

As promessas falsas

Aquilo que, durante muito 
tempo se pensava ser um fórum 
meramente associativo e em-
presarial, tornou-se um espaço 
de cunho político-partidário 
e de “lobbies” para acesso a 
cargos, sobretudo na ANE. 

Há um grupo dos que osten-
tam a sua filiação e militância 
no partido Frelimo, onde se con-
sideram também como mem-
bros dirigentes com influência.

A FME alega que, apesar de 

a organização ser presidida por 
um deputado da Frelimo, isso 
não transforma a essa organi-
zação em partidária, quando 
nos seus estatutos é apartidária.

Até o nome do candidato da 
Frelimo, Filipe Nyusi, está em 
jogo dentro da organização, ten-
do sido usado para se esgrimir ar-
gumentos que convencessem os 
membros a votar em certa lista.

Por exemplo, num “e-mail” 
de campanha, da autoria de 
José Mendes, expedido a 19 
de Agosto passado para vários 
membros, em que José Mendes 
vem numa foto abraçado ao can-
didato a Filipe Nyusi, ele diz: 

“Aos colegas quero usar esta 
oportunidade para anexar um 
momento [foto com Nyusi] de 
diálogo mantido com vista a as-
segurar-vos que as nossas pre-
ocupações serão acolhidas com 
o mesmo empenho e abnegação 
com que partilhamos os nossos 
problemas e nossos anseios”.

Num outro “e-mail”, da-
tado de 3 de Setembro 
corrente e endereçado a 
Gregório Marcelino Maloa, di-
rector-executivo da FME, José 

Mendes escreveu o seguinte: 

“Caros,
Servi-me da presente para 

clarificar um assunto re-
lativo ao Salário da ANE.

O Salário auferido pelo 
representante da FME  na 
ANE é de 140,000,00 MT.

A minha proposta à Zam-
bezia foi de a província ficar 
com a representação na ANE e 
teria também uma porção men-
sal desse valor, eu não ficaria 
com nenhum centavo, tanto 
mais que entendo que quem 
está a liderar deve acima de 
tudo servir e não ser servido.

Entendo que estou numa po-
sição privilegiada e não tenho 
necessidade de usar esse valor 
para meu uso, ele servirá apenas 
a Federação e as Associações, 
é assim que entendo deva ser.

A minha visão é de que esse 
valor deve servir para for-
tificar as Associações e não 
para comprar os fatos do 
Presidente da FME, daí en-
tendo que o  nosso represen-
tante no Órgão  da ANE não 

Associação empresarial transformada em fórum de intrigas

Disputa pelo cargo de administrador na 
ANE agita Federação dos Empreiteiros



5Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2014

Destaques

(Continuação da página anterior)

deveria ficar com valor algum.
Imaginem colegas se todos 

recebessem esse valor de for-
ma rotativa. Janeiro Maputo, 
Gaza, Inhambane, Sofala, Ma-
nica, Tete, Zambézia, Nam-
pula, Cabo-Delgado, Niassa. 
Teríamos 90,000 MT para 
cada Província e 50,000 MT 
para a Federação numa base 
mensal, mais o mês que so-
bra após distribuição global.

Isto tornaria as Associações 
mais Fortes e a Federação se-
ria mais forte em consequência.

As nossas empresas teriam 
mais trabalho, teríamos mais 
membros a aderirem por-
que teríamos melhores con-
dições para atrair membros.

O Dinheiro da ANE não 
pode, nem deve, ser usado 
para servir apenas o Presi-
dente, promovendo-o publi-
camente, e cobrindo as suas 
despesas mesmo quando ele já 
não é o Representante na ANE.

Colegas, que fique claro 
para todos, a Federação que 
temos agora, com os moldes 
de gestão que temos, nunca 
trará mais trabalho para nós, 
os empreiteiros que vivemos 
de obras e não de ‘Lobbies’.

Cumprimentos,

JMendes
Marcleusa Construções Lda
(Executive Director)”

Processos em tribunais

A FME decidiu proces-
sar em instâncias judiciais o 
grupo dos contestatários, so-
bretudo o seu representante, 
o advogado Hélder Matlaba.

Para o efeito, foi contrata-
da a “Sal Cadeira & Advo-
gados” para tomar conta do 
processo, segundo atestam os 
documentos em nosso poder.

Agostinho Vuma não fala do 
assunto, mas em breves pala-
vras comenta estar “preocupa-
do apenas em repor a verdade”, 
tendo, por isso, dado a conhecer 
à FME que notificou a Ordem 
dos Advogados de Moçambi-
que, da qual Hélder Matlaba, 
que representa José Mendes 
e Jorge Mandlate, é membro.

A FME pretende que a Or-
dem dos Advogados, através 
do seu Conselho Jurisdicional, 
avalie o comportamento do 
advogado a quem acusa de es-
tar a “actuar à margem da lei”.

Segundo o “dossier” em po-
der do “Canal de Moçambique”, 
o Dr. Helder Matlaba entregou 
em 12 de Setembro de 2014 uma 
“Impugnação das eleições da V 

Assembleia-Geral”. As eleições 
ocorrerem no dia 26 de Agosto 
passado. Na carta a que tive-
mos acesso, o advogado Hél-
der Matlaba diz ser mandatário 
das Associações Provinciais 
dos Empreiteiros de Maputo-
-Província, Inhambane e Tete. 

Na carta enviada à FME por 
Hélder Matlaba, da “H Matla-
ba e associados”, este protesta, 
alegando que “participaram na 
assembleia-geral pessoas es-
tranhas à FME; houve falta de 
cumprimento de agenda; houve 
suspensão de direitos de votos 
de um dos associados (Inham-
bane); votaram pessoas com 
quotas em atraso; sendo por 
isso que pede a anulação dos re-
sultados eleitorais e a convoca-
ção urgente de novas eleições”.

No fim da carta em nosso po-
der, datada de 12 de Setembro 
corrente, o advogado escrevia, e 
passamos a citar: “Protestamos 
juntar a procuração no prazo de 
3 dias”, documento este que, 
até ao presente momento, a 
FME diz que ainda não recebeu.

Resposta da FME 
ao advogado

Respondendo ao pedido do 
advogado Hélder Matlaba, a 
FME, em carta assinada pelo 
presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral, Jacinto B. Nanko-
ma, com a referência 1068/
FME/2014, de 15 de Setembro 
de 2014, considera “inatendível 
qualquer dos pedidos apresen-
tados, dado que V. Excia não 
apresentou a procuração emi-
tida pelas associações provin-
ciais que alegadamente os man-
dataram para a impugnação”.

Na mesma carta-resposta, a 
FME diz ser inadmissível que 
um advogado sem mandato 
estipule prazos para ela, as-
segurando por outro lado que 
“a província de Inhambane 
não tem nenhuma associação 
de empreiteiros, e a Associa-
ção Provincial de Tete negou 
ter subscrito qualquer proce-
dimento de impugnação da V 
Assembleia-Geral da FME”.

Com seis pontos, na sua res-
posta, a FME ameaça: caso 
Hélder Matlaba não apresen-
te “os elementos idóneos para 
provar a legitimidade e mínima 
razoabilidade da intervenção, 
tomaremos as diligências legais 
adequadas incluindo uma parti-
cipação à Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique, de que sa-
bemos V. Excia ser membro do 
respectivo Conselho Nacional”.

A versão da FME é de que o 
advogado Hélder Matlaba não 
apresentou a procuração des-
sas associações que diz que lhe 
conferirem poderes para im-
pugnar as eleições, para além 
de que, conforme o que está 
previsto nos estatutos, o pe-
dido chegou tarde à FME. A 
Direcção da FME (que ainda 
não tomou posse) diz que está 
fora de hipótese aceitar a im-
pugnação da eleição, acrescen-
tando que não há mais nada a 
negociar com ala contestatária.

“Estamos à procura de 
soluções para nos unirmos”

Em contacto com o “Canal de 
Moçambique”, Jorge Mandlate, 
da “Cosmos Extintores e SINER 
Segurança”, colocou a hipótese 
de o assunto ser levado a tribu-

nal, caso a FME não considere 
os fundamentos da impugnação.

O “Canal de Moçambique” 
apurou que, não tendo sido 
submetida nenhuma providên-
cia cautelar, os novos corpos 
sociais da FME tomaram pos-
se ainda no 26 de Agosto pas-
sado, no final da assembleia-
-geral, conforme o previsto 
nos estatutos da organização.

Jorge Mandlate reconheceu 
que o seu grupo não requereu 
nenhuma providência caute-
lar que impedisse a tomada 
de posse da nova direcção.

Questionado pelo “Canal de 
Moçambique” sobre a verda-
deira razão da impugnação, o 
membro da Associação Provin-
cial dos Empreiteiros de Mapu-
to e  da “Cosmos Extintores”, 
Jorge Mandlate, disse que ele, 
na qualidade de tesoureiro, não 
teve acesso ao relatório de con-
tas aprovado pela assembleia-
-geral, alegando que o mesmo 
foi elaborado “por um burocrata 
da FME”, do qual não indicou o 
nome. Mas admitiu que o mes-
mo foi aprovado pela assem-
bleia, dando lugar ao ponto se-
guinte, que era sobre as eleições. 

A V Assembleia tinha qua-
tro pontos: 1. Aprovação da 
Acta da IV Assembleia-Geral; 
2. Discussão do Relatório de 
Actividades de 2013; 3. Dis-
cussão da Proposta de Plano de 
Actividades e Orçamento para 
2014/2015; e 4. Eleição dos cor-
pos associativos. Sobre a razão 
que levou a V Assembleia a per-
mitir a realização da eleição dos 
membros dos órgãos sociais, o 
ponto que vinha no último lugar 
dos quatro pontos propostos, 
Mandlate referiu: “Eu e o Men-

des protestámos, e a mesa não 
aceitou o protesto, porque usou 
o poder para dar prosseguimen-
to à reunião”. Contudo, não dis-
se porque é que os membros não 
abandonaram a sala em protesto 
contra a decisão do presídio.

Na interpretação da FME, 
a lei, sobretudo o Código do 
Processo Civil, no número 1 do 
Artigo 396, diz: “Se alguma as-
sociação ou sociedade, seja qual 
for a sua espécie, tomar delibe-
ração contrária à lei ou estatu-
tos ou contrato, qualquer sócio 
pode requerer no prazo de 5 dias 
que a deliberação seja suspensa, 
justificando a qualidade de sócio 
e demonstrando que essa exe-
cução causou dano aplicável”.

A FME diz que recebeu a car-
ta do pedido dessa impugnação 
dezassete dias depois de reali-
zada a assembleia-geral, consi-
derando, por isso, que o mesmo 
é extemporâneo ou fora do pra-
zo em matéria de direito. “Ele 
[advogado Matlaba] não tem 
mandato como advogado, para 
além de que o José Mendes e o 
Jorge Mandlate manipularam o 
advogado e a imprensa. Para já, 
ele, o advogado, está à margem 
do processo e da lei, porque não 
tem mandato para tal, e passam 
dezassete dias”, considera a 
FME. Na sua carta, Hélder Ma-
tlaba, reconhece que a assem-
bleia-geral é soberana e as suas 
deliberações são vinculativas.

Continuamos com o assun-
to nas próximas edições, es-
tando em aberto o espaço para 
as declarações José Mendes 
e da conferência de impren-
sa que será dada pela FME. 
(Canal de Moçambique)
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Ou se muda, ou se continua: 
“mudança na continuidade” 
é uma falácia!

É consenso generalizado que, 39 anos depois da Independência, os princi-
pais beneficiados foram os poucos moçambicanos que constituem a chamada 
“elite” do partido Frelimo. Esses foram os únicos que realmente tiraram algum 
benefício da Independência. E hoje não há dúvida de que, sem qualquer réstia 
de ética, subverteram e perverteram a função do Estado, para que se possam 
banquetear da forma estonteante como os vemos comportarem-se.

Nestas últimas décadas, essa “elite” sem escrúpulos tornou o Estado em seu 
instrumento de enriquecimento ilícito, por um lado. E, por outro lado, usou 
o Estado como se de sua propriedade se tratasse: amedrontando professores, 
polícias, médicos, em suma, os funcionários públicos, praticando a exclusão de 
outros moçambicanos, ao mesmo tempo que os exploram. As coisas atingiram 
tal ponto que, hoje, milhões de cidadãos estão remetidos ao exílio dentro do 
seu próprio país.

Sobretudo os últimos 10 anos da governação da Frelimo foram os mais ter-
ríveis de toda esta epopeia de destruição e de saque, em nome de direitos su-
periores que reivindicam sobre os outros moçambicanos, argumentando que 
“combateram”, entenda-se, de armas na mão.

Essa “elite”, que instalou a promiscuidade entre o
Estado e os negócios pessoais da liderança do partido Frelimo, encabeçada 

por Armando Guebuza e seus confrades, transformou a República e os recur-
sos naturais de todos nós em propriedade privada de um punhado de famílias, 
como aconteceu com a elite labrega da ex-Metrópole que nos colonizou, a pon-
to de um dia o próprio povo português ter tido necessidade de derrubar o re-
gime que o oprimia e consequentemente oprimia os povos das então colónias.

Vivemos hoje confrontados com essa “elite” sem princípios éticos e pre-
dadora dos recursos que deveriam resolver a desumana condição para a qual 
estão remetidos milhões dos nossos concidadãos. Compatriotas nossos con-
tinuam a morrer por falta de hospitais. As mulheres continuam a ter partos, a 
trazer os seus filhos ao mundo, em condições desumanas. Milhares de famílias 
continuam a partilhar águas de charcos com animais. As nossas crianças con-
tinuam a estudar sentadas no chão, sendo Moçambique uma potência mundial 
de produção de madeira, que, entretanto, é diariamente exportada para a China 
ao preço da banana, por trupes de comparsas dos dois continentes, em que, da 
parte nacional, alguns ligados ao próprio Governo têm sido referenciados, com 
provas, que, mesmo assim, uma certa magistratura tem tentado ignorar.

Também as nossas reservas de animais selvagens continuam a alimentar os 
bolsos de piratas, com a cumplicidade de certas figuras do regime.

Mesmo em plena capital do país, os cidadãos são transportados em carri-
nhas de caixa-aberta sem o mínimo de consideração pela condição humana. A 
chamada “dignidade” é reivindicada por quem tem passado pelos sucessivos 
Governos, enquanto a dignidade dos cidadãos é remetida para os “My Love”. 

Quem ousou alguma vez denunciar esta falta de humanismo imposta pelo re-
gime da Frelimo teve a máquina da opressão sobre si. O regime usou a Polícia, 
usou a Procuradoria para intimidar cidadãos.

Os últimos 10 anos foram assim. 
Agora, para prometerem, aos que têm vindo a usufruir do pasto, que ele 

continuará a ser garantido com a vitória eleitoral, prometem continuidade. Aos 
que já abriram os olhos, prometem mudança, na tentativa de os apanharem 
distraídos na hora do voto.

Dentro de poucas semanas, há de novo eleições, e a mesma Frelimo que 
apadrinha a exclusão, que vive hoje da corrupção, da pobreza dos outros e da 
violência contra os cidadãos aparece com um

manifesto de mensagens confusas, desorientadas, para enganar o cidadão 
eleitor. Uma dessas mensagens, que, aliás, é o centro de toda a sua campanha, 
e palavra de ordem, é a “Mudança e Continuidade”. 

Em termos claros, o candidato da Frelimo diz que quer dar continuidade, 

o que só pode ser entendido como dar continuidade às práticas com as quais 
Guebuza levou o povo ao desespero. Mas também fala de mudanças. 

Em termos práticos, o eleitorado só pode estar a ser sujeito a uma tentativa 
de intoxicação semântica, ilusória, por parte de quem, à partida, demonstra 
não ter personalidade própria e não ser mais do que um pau-mandado, sem 
possuir poder, mesmo dentro da sua organização, para que consiga vir a honrar 
as promessas que tem estado a tentar vender ao eleitorado com a esperança de 
conquistar votos.

Propor mudança é colocar-se do lado da discordância com o actual cenário, 
e comprometer-se a trazer alterações ao actual quadro.

Continuidade é defender a manutenção do actual estado de falta de respeito 
por aqueles que elegem quem governa. 

Prometer continuidade é prometer mais pobreza, mais exclusão, mais perse-
guição política, mais corrupção e mais destruição do país. Talvez também mais 
guerra aberta, como a que há pouco terminou, para nos levar à condição de país 
inviável, a não ser para a tal “elite”.

Prometer mudança é prometer acabar com toda a máquina que tem permitido 
à chamada “elite” o assalto ao Estado em prejuízo dos cidadãos.

É impossível que quem quer continuidade esteja a ser honesto, se, ao mesmo 
tempo, promete mudança.

Mudar e continuar são atitudes de sentido oposto.
Manifesto de mudança e continuidade, em simultâneo, só pode ser burla. 

Não existe. Das duas, uma: ou Nyusi quer mudar e romper com as práticas 
de Guebuza e da velha guarda, quer mesmo não deixar espaço aos que não 
pertencem às cliques que até aqui têm estado a sugar o país, ou quer assegurar 
continuidade e ai só pode estar a prometer que vai aperfeiçoar as tais práticas 
actuais e leva o país a um destino pior do que este se for eleito. 

Porque Nyusi é um telecomandado de Guebuza e da chamada “elite” de 
Cabo Delgado, não acreditamos que com ele o país possa mudar.

Nyusi para nós não reúne condições para deixar de ser uma marioneta de 
Guebuza. Logo, não há como defender rompimento com as práticas de Gue-
buza.

Nyusi é um prolongamento do sofrimento, como novo maestro. Ele não tem 
unhas para acabar com a banda podre. Aliás, não é por acaso que uma das men-
sagens que aprovaram foi a de que “quem não é da Frelimo, é com ele”. Essa 
mensagem, por si, só mostra a intenção de se continuar a excluir os moçambi-
canos que não fazem parte da maçonaria. É uma mensagem clara de que a onda 
de segregação iria continuar, caso Nyusi vencesse estas eleições. 

Essa mensagem pré-anuncia que quem não for da Frelimo, ou seja, quem não 
estiver com Nyusi, irá ter problemas (exclusão, perseguição, prisão, tortura) e 
deve estar disponível para arcar com as consequências da sua decisão de não 
ser da Frelimo. É um discurso de ameaça, de que a Frelimo dá provas de que 
não consegue libertar-se.

A expressão “é com ele”, usada pela “elite” montada em altos carrões, en-
quanto o Governo diz que não há dinheiro para comprar medicamentos para os 
hospitais e farmácias do Estado e para tantas outras prioridades sociais, deixa 
tudo muito claro. Quer dizer que, se a Frelimo continuar no poder, irá continu-
ar a tratar mal os que não são da Frelimo, que são afinal mais de noventa por 
cento dos moçambicanos, se é que os outros ainda o são de alma e coração. 

É nas eleições que estas coisas devem ser tratadas, para que depois não seja 
tarde, a ponto de terem de ser resolvidas através de convulsões sociais ou até 
em confrontos com recurso às armas. Votar é, pois, fundamental para que Mo-
çambique se torne um Estado que cumpra o papel que está destinado às insti-
tuições, e deixe de estar tomado por quem transformou o Estado numa feira de 
marrabenta em que a tal “elite” se serve, e ao povo é reservado o estatuto de 
bate-palmas. (Canal de Moçambique)
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Por Noé Nhantumbo

Eleições pacíficas dependem do 
engajamento construtivo dos partidos, 
Governo e parceiros internacionais

Acções preventivas, con-
trolo de membros e simpa-
tizantes, controlo de “su-
postas” milícias privadas 
e internas, criadas para 
apoiar candidaturas deste 
ou daquele deputado-as-
pirante faz parte daquilo 
que deve ser feito para que 
se acalmem os ânimos e 
se façam campanhas elei-
torais no cumprimento 
dos códigos aprovados e 
das leis existente no país.

Os parceiros interna-
cionais são chamados a 
prestarem assistência téc-
nica e política no senti-
do de dissipar dúvidas e 
suspeitas quanto ao esta-
do e qualidade dos equi-
pamentos do STAE. Isso 
poderá dissuadir partidos 
ou coligações de partidos 
de reclamarem aquando 
do anúncio dos resulta-
dos. Do STAE e da CNE 
deve transparecer credibi-
lidade activa todos os dias 
em todos os seus actos. 

Não é uma questão de so-
berania, mas sim de protec-
ção dessa soberania, para 
que não haja violência pós-
-eleitoral em Moçambique.

Sabe-se que foi a inter-

venção oportuna das em-
baixadas dos EUA, Reino 
Unido, Portugal, Itália e 
Botswana que aceleraram 
a vinda do líder da Rena-
mo para Maputo e a assi-
natura do AGP-2. Seria 
ingenuidade não reconhe-
cer que estes actores con-
tinuam jogando um papel 
de extrema importância 
no quadro da pacificação 
e estabilidade no país.

Também seria ingenui-
dade se não reconhecês-
semos que os níveis de 
confiança entre os diver-
sos actores políticos ainda 
deixam muito a desejar.

Há uma rede interes-
ses no terreno que não 
está de maneira nenhuma 
satisfeita com o desfe-
cho alcançado no recente 
conflito político-militar. 
Gente que ganhou com a 
guerra gostaria manifesta-
mente de continuar a ar-
recadar receitas com um 
conflito político-militar.

Há apetites mate-
riais que se concretiza-
rão com o acesso a car-
gos de deputados, que 
importa não ignorar.

Houve, num passado 

recente, pessoas que afir-
maram em público que 
membros de determinados 
partidos compram os seus 
lugares nas listas elegíveis 
para as assembleias provin-
ciais e para a Assembleia 
da República. Este tipo de 
pessoas não se importa de 
adquirir “álcool do diabo”, 
barato e perigoso para a 
saúde, e distribuí-lo, como 
se tem visto, por activistas 
políticos desempregados e 
necessitados. Estes podem 
ser vectores de promo-
ção de violência eleitoral.

Outro aspecto de impor-
tância vital é o comporta-
mento no terreno das forças 
policiais e de segurança. É 
preciso que se previnam 
casos em que agentes po-
liciais disparem sobre os 
cidadãos eleitores a pre-
texto de manter a ordem 
e tranquilidade públicas. 
O cenário de Inhambane 
nas autárquicas passadas, 
em que carros blindados 
da FIR foram colocados 
em movimento na cida-
de, não deve ser repetido. 
Nesse aspecto, tem de ser 
o Governo a agir. Os par-
ceiros internacionais de-

vem enviar sinais concre-
tos sobre a matéria, e aos 
observadores nacionais e 
internacionais cabe a res-
ponsabilidade de repor-
tar e denunciar excessos.

Não podemos ir para 
eleições programando des-
mandos e acções concretas 
de viciação de resultados 
por via de intimidação, 
enchimento de urnas ou 
artifícios informáticos.

Os órgãos eleitorais 
deverão mostrar aos 
moçambicanos compe-
tência, credibilidade e 
profissionalismo aci-
ma de qualquer suspeita.

Trabalhar para a PAZ 
em Moçambique com-
porta os seus riscos, 
mas as derrotas eleito-
rais devem ser encaradas 
como processo normal 
em regime democrático.

Potenciar a estabilidade 
e a democracia vai ser de-
finido pela maneira como 
os partidos políticos, os 
seus membros e simpa-
tizantes se comportarem 
ao longo do processo até 
à data de divulgação dos 
resultados eleitorais. (Ca-
nal de Moçambique)

Opinião

Tudo pela credibilização do processo e pela PAZ

de Moçambique Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao cambio do dia

Destino      Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

      3 Meses     6 Meses         12 Meses

Todo País (*)                520,00 Mt              1.040,00 Mt        2.080,00 Mt

Países da SADC (**)       400 R        800 R            1600 R

Resto do Mundo(**)         171 USD / 143 €           343 USD / 286 €            400 €
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no recente 
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político-militar. 
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Até os mortos mudam o 
lugar em que morreram. 
Durante uns anos, um ho-
mem, fundador de uma or-
ganização, morreu num cer-
to lugar. Uns anos depois, 
já não morreu naquele lu-
gar, morreu em outro lugar. 

Não é o morto quem men-
te. Os mortos não mentem. 
São os vivos que mentem, 
servindo-se dos nomes dos 
mortos para fins abominá-
veis. Será que aqueles que 
morreram durante a guerra 
pela Independência Nacio-
nal deram as suas vidas mo-
tivados pelo objectivo de 
que estes vivos se tornassem 
“empresários de sucesso” e 
“princesas milionárias”? A 
legitimidade da linha “Não 
Ter Medo de Ser Rico” está 
assente sobre o alicerce do 
silêncio dos mortos. E estes 
não ressuscitam para vi-
rem pedir contas aos vivos.

Agora aparece uma orga-
nização a dizer que tem 50 
anos na luta contra a pobreza.

O Programa da Frelimo 
aprovado no II Congres-
so (1968) não contém nem 
uma única vez a palavra 
“pobreza”. O Programa 
do partido Frelimo aprova-
do no III Congresso (1977) 
contém aproximadamen-
te sete mil palavras. Entre 
essas sete mil palavras não 
houve lugar para a pala-
vra “pobreza”. A palavra 

“pobreza” não pertence 
ao vocabulário da Frelimo. 
A luta da Frelimo, durante 
10 anos, foi contra o colo-
nialismo. Será que querem 
varrer essa luta para de-
baixo do tapete, para que 
não seja fonte de inspira-
ção para os dias de hoje?

Então, e em 50 anos de 
luta contra a pobreza ainda 
não conseguiram vencê-la? 
Eh, pá! Isso é o grau má-
ximo da incompetência! E 
um currículo desses é uma 
fortíssima garantia de que 
a pobreza vai durar mais 
50 anos. E quem é que está 
interessado em votar em 
mais 50 anos de pobreza? 
Nesta campanha eleitoral, é 
usada uma enorme bandei-
ra branca, que tem no lado 
esquerdo uma fotografia do 
candidato do grupo “Não 
Ter Medo de Ser Rico”. 
No lado direito, tem uma 
frase com três linhas. Na 
terceira linha está escrito: 
A POBREZA CONTINUA.

Primeiro, diziam que foi 
o povo moçambicano que 
lutou para se libertar do co-
lonialismo e conquistar a In-
dependência. Agora apare-
cem a dizer que, afinal, não 
foi isso o que aconteceu. Foi 
uma casta especial que liber-
tou o povo – como se algum 
povo pudesse ser libertado 
por algum grupo – e ofere-
ceu senhorialmente a Inde-

pendência ao Maravilhoso 
Povo. E, por via disso, de-
terminam que o Maravilho-
so Povo tem para com eles 
uma dívida eterna. Conver-
tem um direito em dívida.

Mas essa dívida exclui 
do povo todos aqueles que 
tenham menos de 39 anos 
de idade, visto que esses 
não foram libertados por 
ninguém, pois já nasce-
ram livres. Ou não? Ou 
pretendem dizer que esses 
nasceram já escravizados 
pelos “libertadores” do tal 
povo que, afinal, não lutou?

“Ah, mas se não fosse-
mos nós…”. Bem! Esse é 
um raciocínio do estilo: “Se 
Samora Machel não tivesse 
morrido, ainda era vivo”.

Mas se isto se mede em 
dívidas, então é preciso per-
guntar: quando é que vão 
pagar a dívida histórica que 
têm para com todos aqueles 
que morreram – e também 
os que sobreviveram – em 
defesa do Governo, duran-
te a Guerra Neocolonialista 
dos 16 anos, e que, com o 
sacrifício das suas vidas 
contribuíram para que esta 
casta feudalista se manti-
vesse no poder até hoje? 
Onde estaria hoje esta cas-
ta feudalista, se não fosse 
o sacrifício daqueles que 
lutaram, não durante 10 
anos, mas sim durante 16 
anos? Quem é que sacrifi-

cou a sua juventude, afinal? 
E como é que uma guer-

ra de 10 anos gerou tantos 
nomes de heróis, e uma 
guerra de 16 anos não ge-
rou nem um só nome?

Esta campanha orquestra-
da em torno de um marco 
temporal de 50 anos signi-
fica que, neste ano de 2014, 
foi tomada a decisão de cor-
tar dois anos na data da fun-
dação da Frente de Liberta-
ção de Moçambique (1962) 
e criar uma nova data de 
fundação: 1964. Porquê?

Depois de terem sido 
extintos os fundadores de 
1962, a casta feudalista pre-
tende passar do estatuto de 
“libertadores” ao estatuto de 
“fundadores” em 1964. Em 
breve, nos manuais escola-
res será escrito que a Frente 
de Libertação de Moçambi-
que foi fundada em 1964. 
Nesses próximos manuais 
escolares, a História da 
guerra pela Independência 
Nacional vai ser contada 
assim: houve o “Primei-
ro Tiro” e depois houve a 
Independência Nacional. 

Não houve outros com-
bates nem houve quem os 
comandou, e que tiveram 
o papel principal nessa 
guerra. Não houve Oswal-
do Tazama, não houve Se-
bastião Mabote, não houve 
Cândido Mondlane. Houve 
um tiro que foi disparado 

depois dos outros, e que 
recuou no tempo, para se 
transformar magicamen-
te em “Primeiro Tiro”.

Nos manuais de História 
virá escrito também que 
houve uma “princesa milio-
nária” que recuou no tempo, 
e que se transformou magi-
camente em Antiga Comba-
tente Pré-natal. Como se vê, 
o paralelismo dos casos re-
vela uma estratégia de ma-
nipulação que é uniforme.

Dando largas à infinita 
capacidade de reinventar 
a mentira, a cada dia que 
passa reescrevem a Histó-
ria conforme os seus ape-
tites de protagonismo e de 
exibicionismo, atolados 
numa ego-estima que não 
conhece limites racionais. 
A contínua produção de 
mentiras leva a que os pra-
ticantes desse vício, a par-
tir de um certo momento, 
passem a acreditar nas suas 
próprias mentiras. Esta é 
uma doença que se cha-
ma mitomania e que está 
devidamente descrita nos 
manuais de psicopatologia.

Mas uma guerra que tem 
uma Sessão de Abertura, 
com o “Primeiro Tiro”, de 
certeza que tem uma Ses-
são de Encerramento, com 
o “Último Tiro”. Toda a na-
ção aguarda ansiosamente 
que seja revelado o nome 
do herói do “Último Tiro”.

50 anos de mentiras
Por Afonso dos Santos

Capim Aceso

publicidade

Opinião
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DESTAQUE RURAL Nº 6
Setembro de 2014

ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES DO SUL DE 
MOÇAMBIQUE: CONSTRANGIMENTOS E DESAFIOS1.

António Júnior e Yasser Arafat Dadá e João Mosca2

1. INTRODUÇÃO

O presente documento pretende apresentar as vantagens dos pequenos produtores 
se associarem em associações ou outras formas de organização de natureza econó-
mica, com o objectivo de ultrapassar os obstáculos que dificultam a concretização 
das motivações iniciais de constituição das associações.
A escala produtiva (superfícies médias trabalhadas) dos pequenos produtores 
(camponeses), tem influência a capacidade de adopção tecnológica dos factores de 
produção não divisíveis, no acesso ao crédito de campanha e de investimentos por 
razões de oferta e procura do mercado de dinheiro, na integração nos mercados, 
entre outros aspectos. As capacidades negociais relacionadas com as relações mer-
cantis entre os pequenos produtores e os demais agentes económicos, são outros 
dos factores que influenciam a transformação estrutural dos pequenos produtores. 
As associações podem constituir uma das formas de ultrapassar estas dificuldades, 
começando pela escala e, consequentemente, demais factores influenciados pela 
dimensão produtiva. Porém, existem dificuldades no funcionamento e organização 
de formas associativas de gestão provocadas pela falta de tradição, formação e 
informação, por razões institucionais (importância e alocação de recursos que o 
Estado atribui às organizações), acerca de novas lógicas económicas empresariais 
não prevalecentes como dominantes na escala da produção camponesa (que pos-
suem outras lógicas e racionalidades). 
Esta pesquisa teve como base a informação primária, constituída por questionários 
com perguntas fechadas “survey”. O trabalho de campo decorreu nos meses de 
Junho a Novembro de 2013 nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Maputo 
Cidade, sendo que o universo do projecto de investigação foi as associações de 
pequenos produtores, integrados na União Nacional de Camponeses (UNAC). A 
pesquisa foi realizada numa parceria entre o OMR e a UNAC.

2. RESULTADOS

No que respeita aos motivos que levam os indivíduos a associarem-se, os dados 
revelaram o seguinte:
 • Motivos retroactivos: os resultados deste estudo demonstraram que os associa-
dos organizam-se em associações, principalmente para poderem garantir o acesso 
e a segurança da terra, ajudarem-se mutuamente nas actividades que exigem maior 
volume de trabalho (ajuda mútua).
• Motivos proactivos: verificou-se ainda que os indivíduos aderem às associações 
para se integrarem em redes de comercialização e terem mais acesso à assistência 
técnica e ao crédito.
Embora sem muita significância, as associações possuem complementaridades 
com as explorações familiares, ou seja, produzem um certo tipo de culturas numa 
exploração e outras noutra. Geralmente, nas associações produzem mais culturas 
de rendimento, sendo as parcelas individuais destinadas principalmente para as 
culturas da dieta alimentar. Isto pode estar associado ao facto deste tipo de cultura 
necessitar de um pouco mais de investimento financeiro e de capital humano, sen-
do que estes buscam a auto ajuda no seio dos associados.
Este estudo demonstrou uma diferença entre as expectativas dos associados e as 
respostas da rede de extensão pública e do Estado. Estas discrepâncias são princi-

1O presente texto é um resumo de uma pesquisa realizada pelo OMR em parceria com a 
União Nacional de Camponeses (UNAC).
2Investigadores do Observatório do Meio Rural.

palmente acerca da preparação da terra, informação sobre os mercados, conserva-
ção dos produtos pós-colheita e tipo de sementes. Verificou-se também que a ajuda 
do Estado se reduz a partir do segundo ano após a constituição das associações, 
principalmente no crédito.
Os resultados mostraram que a média da área por associado é bastante baixa, o que 
significa que por mais que os camponeses tenham uma produtividade elevada por 
hectare, dificilmente os rendimentos serão suficientes para se sair da pobreza. Por 
outro lado, os dados revelam a escassez de bens de capital e a pouca adopção de 
tecnologias nas associações. Não houve diferenças significativas entre as produti-
vidades obtidas nas associações e nas parcelas familiares.
Em consequência das poucas diferenças entre as parcelas das associações a as 
individuais no que respeita ao acesso ao crédito e dos mercados, ao estado das 
infraestruturas, às tecnologias utilizadas, etc., as associações não reduzem subs-
tancialmente as vulnerabilidades dos associados comparativamente a agricultores 
não associados. 

3. RECOMENDAÇÕES
 
Os sistemas de produção nas associações não são diferentes das praticadas nas 
explorações familiares. Portanto, há necessidade de introduzir tecnologias que 
melhorem os rendimentos com base nos sistemas pré-existentes, transformando-
-os de forma a assegurar simultaneamente uma maior integração nos mercados, 
a autonomia das economias familiares e o início da transformação estrutural da 
agricultura camponesa.
Embora as melhorias na tecnologia aumentam a produtividade agrícola, este ele-
mento, por si só, não é suficiente. É importante que existam melhores serviços ao 
produtor (investigação, extensão, etc.), garantia de comercialização, preços favorá-
veis, infraestruturas que reduzam os riscos de perdas de produção (regadios, silos, 
etc.), crédito, entre outros.
Um dos grandes problemas constatados, está relacionada com a escala produtiva, 
isto é, os associados têm parcelas de pequena dimensão. Seria importante que exis-
tam possibilidades de ampliação das áreas de produção. Por outro lado, deve-se 
garantir o cumprimento da Lei da Terra no que se refere à posse, para que estes 
tenham mais segurança dos investimentos a serem realizados.
Deve apostar-se na formação, principalmente na parte técnica e de gestão, como 
forma de aumentar a autonomia das associações e menor dependência da baixa e 
variável assistência técnica prestada pelo sistema público de extensão. É necessá-
rio aprofundar os sistemas de informação que possibilitem uma melhor capacidade 
de negociação nos mercados.
É necessário dar atenção para o investimento nos transportes e outros bens de ca-
pital, como forma de criar maior autonomia, melhorar a competitividade nos mer-
cados e aumentar o valor acrescentado nas associações em favor do rendimento 
dos associados.
Em resumo, nas condições actuais, as associações não constituem uma forma de 
organização capaz de aumentar significativamente os rendimentos, contribuindo 
para a saída da pobreza dos associados. São necessárias transformações nos sis-
temas de produção, nas relações com os mercados, na formação, na segurança e 
tamanho da terra agricultada e em factores e tecnologias que aumentem a produ-
tividade.
Especial atenção deve ser dada aos aspectos onde as mulheres possuem desvanta-
gens, especialmente na formação/escolarização, como forma de assegurar a equi-
dade de género, bem como ajudá-las a ter um maior envolvimento nas diferentes 
actividades das associações. Por outro lado, deve-se assegurar que a mulher faça 
parte dos processos de tomada de decisão e que sejam igualmente beneficiárias de 
todos ganhos das associações.
As constatações permitem afirmar que não existem políticas públicas continuadas 
no tempo e eficazes de promoção e assistência às associações, como forma orga-
nizacional dos camponeses melhor contribuírem para o combate à pobreza e para 
o desenvolvimento.
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Campanhas Eleitorais
Por João Mosca

Este texto, após um sumário da 
fase pré-eleitoral, pretende res-
saltar aspectos relevantes sobre 
o desenrolar da campanha elei-
toral. O artigo procura apresen-
tar uma pequena interpretação 
de alguns factos, para, a partir 
deles, se retirarem, na perspec-
tiva do autor, algumas ilações.

Os primeiros sinais caracterís-
ticos de um período pré-eleitoral 
iniciaram-se com a concessão 
de dias de ponte (entre feriados 
e fins-de-semana) em Janeiro 
de 2014, que mereceu reacções 
do empresariado nacional, em 
desacordo. Seguiu-se a aprova-
ção do salário mínimo a taxas 
muito superiores às da inflação, 
do crescimento económico e da 
produtividade, em processos 
de negociação e decisão pou-
co ortodoxos do Ministério do 
Trabalho com as instituições 
representativas do empresaria-
do. Sucederam-se propostas de 
Lei na Assembleia que foram 
alteradas ou não aprovadas de 
forma fácil, como é o caso do 
Código Penal e das mordomias 
dos deputados, ou, ainda, a 
aprovação “in extremis” da le-
gislatura da lei de acesso à in-
formação. Destacam-se também 
as visitas ao exterior, sobretudo 
do candidato Filipe Nyusi, as 
últimas presidências abertas e 
as viagens da primeira-dama.

No contexto do conflito, res-
salta-se a capitalização distorci-
da do acordo de paz pelo Gover-
no/Frelimo, apresentado como 
uma manifestação de boa von-
tade de recolocar sob a lei com-
patriotas fora-da-lei. As cedên-
cias às exigências da Renamo 
eram apresentadas como gestos 
de desejo de paz, enquanto ini-
ciativas de guerra recrudesciam 
por ambas as partes. Finalmen-
te, o aperto de mão, as expres-
sões não-verbais e a propaganda 
oficial, que tentou retirar divi-
dendos em favor de Armando 
Guebuza, como a parte que fez 
a Paz, e não a que, ao longo de 
muito tempo, não conseguiu 
evitar a guerra (“instabilidade”) 
e não terminou imediatamente o 
conflito, acreditando na via mi-
litar e até na “solução Savimbi”. 

Finalmente, o controlo dos 
órgãos de informação e de pro-

gramas de alguns órgãos dos 
“midia” (sobretudo dos deba-
tes), para a recuperação da ima-
gem do Presidente da República 
e da governação, sujeitos a cres-
centes críticas. Neste quadro, 
surge o discurso da informação 
anual do Chefe do Estado sobre 
a situação geral da Nação no 
dia 22 de Agosto, transformado 
praticamente numa informação 
sobre os dois mandatos, onde 
foi reflectido somente o que in-
teressava à figura do Presidente 
(Armando Guebuza), reforçado 
pelo facto de se estar em perí-
odo de pré-campanha eleitoral.

Após esta breve resenha so-
bre o período anterior à cam-
panha, passa-se a alguns apon-
tamentos sobre a campanha. 

É comum ouvir-se que a cam-
panha tem decorrido, de forma 
geral, de modo pacífico, cívico 
e em ambiente festivo, que re-
vela um amadurecimento da 
democracia. Este discurso pode 
ter vários objectivos: primei-
ro, pode querer-se demonstrar 
que tudo vai bem, em discur-
so para exportar e para revelar 
que tudo está organizado. Se-
gundo, este discurso reforça 
indirectamente o partido no 
poder, pois algum problema 
generalizado seria necessaria-
mente imputado à governação.

Reconhecendo que, por en-
quanto, e oxalá até ao final e nos 
momentos imediatamente após 
o dia 15 de Outubro, no essen-
cial, a campanha corresponda 
com os discursos generalistas, 
é importante ressaltar aspectos 
que, de momento, podem ser 
considerados ocasionais. Isto 
porque, em fenómenos sociais, 
podem acontecer fenómenos 
imprevisíveis, ou de episó-
dios passar-se à generalização.

O autor destaca os seguintes 
aspectos, aparentemente oca-
sionais. Primeiro, os discursos 
de campanha. Os discursos, 
nos seus aspectos de lingua-
gem, formas de transmissão ou 
de actuações (gestos, danças, 
teatro em palco, roupagens, 
etc.), podem ser considera-
dos normais em contextos de 
campanha, tal como acontece 
em muitos países. O mais im-

portante é constatar o vazio 
dos discursos e as promessas 
do que se pode e do que não é 
possível. Tudo será resolvido, 
grandes obras serão realizadas, 
tudo será prioritário, o futuro é 
risonho. Os candidatos podem 
ser representados como santos 
milagreiros ou “makumbeiros”, 
que têm soluções para tudo e de 
repente. Seria bom fazer-se um 
resumo de todas as promessas e 
durante a legislatura, recorda-se 
pelo realizado e não realizado.

Segundo, qualquer acto de 
violência em si, e, neste caso, 
em contexto de ausência de to-
lerância política e partidária, é 
grave. Serem poucos os casos 
até aqui verificados não retira 
a gravidade e, sobretudo, quan-
do de um episódio se pode ge-
neralizar e quando pode existir 
alguma falta de rigor e rapidez 
no sancionamento desses ca-
sos ilícitos. Os relatórios da 
polícia parecem ser parciais.

Terceiro, são já evidentes “ha-
bilidades” que distorcem grave-
mente a imparcialidade do perío-
do eleitoral. Referem-se alguns:

• De súbito, a Televisão In-
dependente de Moçambique 
(TIM) deixou de emitir os deba-
tes abertos a chamadas telefóni-
cas dos fins de tarde. Passou-se 
a ver jogos de futebol, debates 
desportivos e outros programas 
inócuos em contexto de campa-
nha. Esses debates eram geral-
mente pouco simpáticos para a 
governação e, portanto, para a 
Frelimo. Diz-se que os donos 
da TIM, pessoas e grupos eco-
nómico associados à Frelimo, 
impuseram, ou determinaram, 
na sua qualidade de patrões, a 
alteração do programa, ou me-
lhor, a suspensão dos debates.

• Os debates nas restantes ca-
deias de televisão são claramen-
te inclinados em favor do poder 
vigente. Alguma, porque já não 
está mais interessada em deixar 
de ter publicidade do poder, das 
empresas públicas etc., nem 
pretende mais ser interditada 
de fazer a cobertura dos actos 
públicos e das viagens de diri-
gentes, como aconteceu depois 
das manifestações/tumultos de 
1 de Setembro. Outros órgãos 
foram, antecipadamente, no 
âmbito da ofensiva de controlo 
da informação, “absorvidos” 
por programações simpáticas 
à governação e ao respectivo 
poder. Finalmente, os órgãos 
oficiais cumprem o que o pa-
trão Frelimo/Estado determina, 
embora com os impostos dos 
cidadãos que deveriam ser uti-
lizados de forma não partidária.

 
• O caso do batelão do rio 

Chire, em Mutarara, não revela 
alguma habilidade, mas gros-
seirices de intolerância (e/ou de 
ultra militantismo/clientelista). 
Será que o mandante conhece o 
que significa o efeito “boome-
rang”? E o que aconteceu depois 
desse episódio no sentido de se 
apurar a verdade dos factos?

• No dia 19 de Setembro, pe-
las 11:00 horas da manhã, avi-
ões de combate da Força Aérea 
moçambicana faziam voos ra-
santes com subidas repentinas 
na zona de Zimpeto. Um con-
dutor, mandado parar no posto 
policial do Zimpeto, perguntou 
ao polícia do que se tratava. A 
resposta foi sensivelmente a se-
guinte: “Não sei, talvez estão a 
preparar um desfile militar para 
o dia 25 de Setembro”. A ver va-
mos se há desfile. O motorista, 
atrevido, perguntou ao polícia 
se imaginava a quantos salários 
dele correspondia cada minu-
to daqueles voos rasantes. O 
agente apenas respondeu: “Que 
fazer? Faça uma boa viagem!”. 
Este episódio não é ficção, é 
verdadeiro. Haverá desfile mili-
tar no dia 25 de Setembro? Se 
sim, qual o sentido, em período 
imediato de assinatura do acor-
do de paz (pode-se chamar de 
outras formas) e em momento 
eleitoral? Se não há desfile, será 
um ingénuo treino ou exercício 
de manutenção do material e 
do pessoal da Força Aérea? Se 
esta é a resposta, qual a oportu-
nidade deste momento? Ou será 
mais um elemento da campanha 
eleitoral no quadro da manifes-
tação de força e segurança, já 
que as FDM/FIR não o conse-
guiram demonstrar na serra da 
Gorongosa e em Muxungué?

 
• As greves dos “chapas” na 

Beira e dos trabalhadores da 
salubridade de Quelimane são, 
no mínimo, suspeitas. Segundo 
o edil de Quelimane, em repor-
tagem televisiva, diz ter provas 
de que a greve foi organizada 
pela ou por elementos da Freli-
mo. Se for aceite que as greves 
foram arquitectadas conforme 
refere Manuel de Araújo, não se 

   

Os candidatos 
podem ser 
representados 
como santos 
milagreiros ou 
“makumbeiros”, 
que têm soluções 
para tudo e de 
repente. Seria 
bom fazer-se um 
resumo de todas 
as promessas 
e durante a 
legislatura, 
recorda-se 
pelo realizado 
e não realizado.
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Eleições: espírito de 
proprietário

Por Amade Camal

Ao contrário do que alguns 
povos querem fazer crer, o acto 
de escolher alguém para nos 
representar é milenar como a 
Babilónia. As virtudes obri-
gatórias para os candidatos 
também não mudaram – co-
nhecimento acima da média, 
íntegro, capaz de interpretar 
os ensejos dos representados, 
garantir paz, justiça, prosperi-
dade e liberdade, entre outros.

As reacções dos desa-
pontados também não mu-
daram: quando os escolhi-
dos defraudam, os eleitores 
podem ser imprevisíveis.

A história registou inúme-
ras reacções violentas casti-
gando severamente os maus, 
em todas as civilizações, 
desde políticos a religiosos.

Neste capítulo de julgamen-
tos violentos, entre os piores 
estão os europeus – tendo à 
sua responsabilidade o funda-
mentalismo religioso (Inqui-
sição), escravatura, coloniza-
ção, duas guerras mundiais, o 
Holocausto, inúmeras guerras 
civis, vários actos de terroris-

pretende com isso desviar dois 
importantes activos do MDM 
(Simango e Araújo) das activi-
dades de campanha e denegrir 
a governação na Beira e Que-
limane? Se assim é, Maquiavel 
seria um aprendiz de feiticeiro.

• A confiança em Nyusi pare-
ce não ser generalizada a todos 
os segmentos da sociedade mo-
çambicana. Em reunião havida 
destinada aos académicos, Fili-
pe Nyusi, ao verificar que a sala 
estava cheia de camaradas e 
vazia de académicos, comentou 
que, se fosse para se reunir com 
os camaradas, não era necessário 
fazer aquela reunião numa uni-
versidade. Tratando-se da aca-
demia, algumas ilações deve-
riam ser retiradas por Nyusi e a 
sua organização de candidatura.

Quarto, seria interessante 
que os partidos políticos apre-
sentassem aos cidadãos quais 
foram os gastos e as fontes dos 

mo nacional e transnacional.
A democracia pós-grande 

guerra (2a) contribuiu com 
alguma acalmia, nos regimes 
opressores e diferentes guerras 
fratricidas europeias. Porém 
lembrar que há 35 anos quase 
toda a Europa ocidental estava 
infestada de grupos terroristas 
europeus, nomeadamente a In-
glaterra, Alemanha, Itália, Es-
panha, Portugal, entre outros.

Estes povos, quando nos 
colonizaram, fizeram-nos 
crer que tudo o que tínha-
mos (história, cultura, tradi-
ções, língua e ciências) era 
um erro. Os nossos líderes, 
alienados ou manietados, 
acreditaram e ou impuseram-
-nos novos “modus vivendi”.

Com estas imposições, per-
demos a nossa cultura de sa-
ber escolher os nossos líderes.

Saber escolher é um acto 
de grande responsabilidade, 
não basta ser da nossa raça, 
tribo, religião ou partido po-
lítico para que a opção esteja 
certa. O eleitor deverá cons-
cientemente avaliar e nomi-

recursos da campanha eleitoral. 
Em muitos países isso se faz, 
ou, pelo menos, o parlamento 
pode pedir contas. E não se trata 
apenas dos gastos cujos valores 
saíram das finanças partidárias. 
Também seria interessante, por 
exemplo, incluir os salários de 
funcionários e trabalhadores de 
empresas, públicas e privadas, 
que durante a campanha não 
aparecem nos postos de traba-
lho, sem consequências sobre o 
salário. Ou os valores dos quiló-
metros que os carros públicos e 
privados percorrem em serviço 
de campanha. A cidadania deve 
compreender que estes valores 
afectam directa e indirectamen-
te os seus rendimentos e que, 
em última instância, todos os 
moçambicanos pagam as cam-
panhas e, por isso, têm o di-
reito de saber onde e como os 
dinheiros foram gastos. Seria 
interessante que os partidos, 
em campanha, afirmassem es-

tarem disponíveis para que as 
contas da campanha eleitoral 
fossem auditadas por empresas 
especializadas e independentes.

Quinto, a campanha tem a 
afixação de material de pro-
paganda nunca anteriormente 
visto. Foram colocadas de ma-
neira repentista, em antecipa-
ção à concorrência, em clara 
manifestação de organização 
e mobilização de militantes e 
simpatizantes. Isso é normal em 
campanha eleitoral. Resta saber 
qual será o ritmo de retirada 
desse material de propaganda. 
Caso permaneça, o que se de-
signa de material de propagan-
da pode passar a designar-se 
por poluição e lixo. Além de 
que a retirada do material de 
propaganda poderia contribuir 
para o embelezamento paisa-
gístico, pois os candidatos não 
foram especialmente benefi-
ciados pela natureza enquanto 
conceito de estética. Em maior 

nar os que convictamente 
acredita serem os melhores 
para si, sua família e país.

Devemos garantir ou ten-
tar pelo menos que os candi-
datos respondam às pergun-
tas que fizemos no passado 
e que ficaram por responder.  

Devemos questionar como os 
candidatos irão garantir os bens 
mais preciosos para a nossa feli-
cidade – paz, segurança, saúde, 
educação, justiça e liberdades.

Os candidatos devem fazer 
provas das suas capacidades, 
competências, e habilidades 
de levar a bom porto as ne-
cessidades. Como avaliar?

Usando o método e a forma 
que o eleitor solicita e exige 
credibilidade a quem o deverá 
representar em actos de res-
ponsabilidade, ou com quem 
deixaria a sua família numa 
ausência forçada e prolongada, 
ou ainda a quem deixaria uma 
procuração para gerir os seus 
bens – avaliá-los (candidatos) 
com espírito de proprietário.

Os proprietários, mesmo 
sendo analfabetos ou iletra-

ou menor escala, todos os par-
tidos têm essa responsabilidade.

Sexto, o Presidente da Fre-
limo é também Presidente da 
República, funções que devem 
estar claramente delimitadas. 
Nesse sentido, é duvidoso que 
o envolvimento activo na cam-
panha de Filipe Nyusi seja re-
comendável em termos das re-
gras da democracia, escritas ou 
não. Mas se há promiscuidade 
nestes aspectos, não se fugiria 
à prática dominante de duas 
legislaturas. Importante seria 
que os analistas políticos (e 
não os transformistas em “po-
litiqueiros”) referissem se este 
alinhamento é ou não positivo 
para o candidato. Por que será 
que o Presidente da Repúbli-
ca deixou de aparecer ao lado 
de Nyusi sob o argumento de 
apresentação do seu candidato 
ou, quase, do futuro Presidente?

Veremos o que nos reserva 
o resto da campanha. Para que 

dos, sabem fazer avaliações 
correctas, razão pela qual a 
maioria de empreendedores 
(sector informal) atinge com 
sucesso os seus objectivos. 

Os actos ou procedimentos 
estruturados numa ordem com-
provada para gestão dos bens 
comuns chama-se ciência de 
gestão pública ou governação. 
Engane-se compatriota se jul-
gar que esta ciência é um ex-
clusivo dos doutorados e ou 
expatriados. A ciência é tão an-
tiga como o método é anterior 
à escrita, onde a transmissão 
era verbal (conhecimento cog-
nitivo). Para simplificar esta 
conversa, dizer que as bases de 
avaliação com que os nossos 
avôs e pais escolhiam os seus 
representantes continua válido. 
Os nossos métodos de avalia-
ção deverão estar à nossa medi-
da, o tal espírito de proprietário.

O voto é obrigatório, para um 
cidadão responsável. Se correr 
mal, a culpa só pode ser nossa.

A luta continua,
 (Canal de Moçambique)

a situação não se complique, 
é importante que estes ilícitos 
e habilidades cessem por par-
te das máquinas partidárias, 
dos organizadores das campa-
nhas e dos próprios candidatos.

As piores conjecturas estão 
sendo equacionadas para o “day 
after” 15 de Outubro. Umas, 
optimistas, outras, receosas, e 
algumas, tenebrosas. Veremos. 
Ou será por acaso que, segun-
do a (agência portuguesa de 
notícias) Lusa, a 19 de Setem-
bro, cita o Departamento de 
Estado americano, a escrever 
que “não prevendo uma vio-
lência generalizada”… reco-
menda aos seus cidadãos para 
não viajarem para Moçambi-
que entre 18 de Setembro e 30 
de Outubro, salientando que a 
“instabilidade potencial para a 
violência podem aumentar ime-
diatamente após as eleições”? 
(Canal de Moçambique)

   

Devemos 
garantir ou 
tentar pelo 
menos que 
os candidatos 
respondam 
as perguntas 
que fizemos 
no passado 
e que ficaram 
por responder.
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“Desenvolvimento de empreendedoras 
em Moçambique”
Por António Alberto da Silva Francisco (*)

O Livro de Maria Antónia Lopes

O especialista em Adminis-
tração de Empresas, Stephen 
Kanitz, escreveu algures,1  
que os americanos dividem o 
mundo em duas categorias, os 
“dreamers” e os “doers”; ou 
“sonhadores” e “fazedores”. 
Em contraste, Kanitz conside-
ra que os seres humanos po-
dem melhor ser divididos em 
três grupos, dependendo do 
grau de “iniciativa” e “acabati-
va” de cada um: “iniciativos”, 
“acabativos” e “empreende-
dores” – sem contar os buro-
cratas, dos quais só indirecta-
mente irei falar, mais adiante. 

“Iniciativos” são os cria-
tivos, com inúmeras ideias, 
mas frequentemente sem a 
capacidade necessária para 
colocá-las em prática. Como 
sublinha Kanitz, uma das 
correntes políticas mais in-
fluentes no pensamento 
económico chama-se preci-
samente “livre iniciativa”.

“Acabativos” são defini-
dos por Kanitz como aque-
les que possuem capacidade 
de implementar aquilo que 
iniciaram ou concluir o que 
outros começaram; mas de 
nada adianta “livre iniciati-
va”, acrescenta Kanitz, sem 
uma classe na sociedade pre-
ocupadas com a acabativa.

Os “empreendedores” são 
aqueles que têm iniciativa e 
acabativa. Os que têm capa-
cidade de colocar em prática 
uma ideia e levá-la até ao fim. 
Estatisticamente é um grupo 
muito pequeno: menos de 1% 
da população. Kanitz mencio-
nou alguns exemplos interna-
cionais de empreendedores 
famosos: os Thomas Edisons; 
os Bill Gates; os Steve Jobs. 
Na mesma lógica, diria que 
em Moçambique também ti-
vemos e temos os nossos em-
preendedores: Os Monteiro & 
Giros, na Zambézia, no tempo 
colonial. Ou, presentemente, 
os Norbertos, do tipo “Lodge 
‘Lake View’”, em Chidengue-
le; ou as Esperanças Manga-
zes, tipo “Folha Verde – Noi-
vas e Eventos”, em Maputo.

Este trabalho de Maria 
Antónia Lopes é dedicado 
à parte feminina do terceiro 

dos quatro grupos, acima re-
feridos: as empreendedoras. 
Não usa explicitamente o ne-
ologismo “acabativo”, mas 
este termo é relevante, para 
o seu livro, porque explicita 
uma das características prin-
cipais do empreendedorismo 
– a capacidade que algumas 
pessoas têm de terminar aqui-
lo que iniciaram ou concluir 
o que outros começaram.

Foi com alguma surpresa 
que recebi o amável convite 
da colega Maria Antónia, para 
escrever o prefácio deste tra-
balho. Surpresa, porque nun-
ca antes fui empresário nem 
administrador de empresas; 
não prevejo sê-lo em breve, 
nem tão pouco no futuro. Se 
aceitei o convite foi, antes de 
mais nada, por solidariedade, 
simpatia e admiração pela 
iniciativa desta minha colega 
da Faculdade de Economia. 
Em segundo lugar, aceitei o 
convite, tenho que admiti-lo, 
por curiosidade e certo opor-
tunismo intelectual. Se os tra-
balhos sobre empreendedores 
moçambicanos em geral são 
poucos, o que dizer de estudos 
especificamente dedicados às 
empreendedoras em Moçam-
bique? Daí o meu oportunis-
mo saudável; não aceitar o 
convite de Maria Antónia se-
ria desperdiçar uma bela opor-
tunidade para me informar e 
reflectir sobre uma realidade 
que conheço mal, se bem que 
não me passe despercebida, 
no dia-a-dia da nossa vida.

Nutro grande admiração 
pelos empreendedores e, em 
particular, as empreendedo-
ras moçambicanas que em 
Moçambique, nos momentos 
mais hostis à “iniciativa” e à 
“acabativa”, souberam imuni-
zar-se contra a epidemia so-
cializante que se apoderou da 
nossa sociedade, na primeira 
década após a Independência 
em 1975. Recordo com admi-
ração e saudade algumas das 
empreendedoras que soube-
ram, com mestria e um sorriso 
nos lábios, desafiar mil e uma 
adversidades que não lembra-
vam ao diabo, nem os jovens 

de hoje conseguem imaginar 
terem existido. Quanta ima-
ginação criadora não tiveram, 
elas, perante uma Constituição 
da República que determinava 
que perdessem a nacionalida-
de moçambicana se optassem 
por casar com um homem es-
trangeiro! E as espoas que não 
tinham direito à herança dos 
maridos? Ou ainda, o que di-
zer das mães cujos direitos de 
decisão sobre os seus filhos se 
subordinavam aos dos pais? 
Quanta imaginação, coragem, 
iniciativa e acabativa não tive-
ram que mobilizar as empre-
endedoras no início do Estado 
Soberano em que muitos dos 
sonhos com a liberdade e ini-
ciativa individual se conver-
teram em trágicos pesadelos? 

Felizmente, parte os obstá-
culos e violações de certos di-
reitos humanos fundamentais, 
enfrentados pelos empreende-
dores moçambicanos, nome-

adamente as moçambicanas, 
passaram à história. Mas nem 
por isso as novas gerações 
de mulheres e homens pode-
rão dizer, com tranquilidade, 
que os empreendedores de 
hoje têm a vida muito mais 
facilitada do que no passado. 
Sim, o Estado Moçambicano 
abandonou o radicalismo so-
cializante e ostensivamente 
castrador da iniciativa e aca-
bativa. Porém, ilude-se quem 
pense que o intervencionismo 
estatizante dos dias de hoje, 
nomeadamente aquele que 
força as pessoas a procurarem 
refúgio na informalidade, é 
mais inofensivo e afável do 
que era o centralismo buro-
crático totalitário do passado. 

Este é um dos melhores 
ensinamentos de uma leitu-
ra atenta deste trabalho. Um 
ensinamento que numa lei-
tura superficial e desatenta, 
poderá passar desapercebido 

ao leitor. O trabalho presta 
especial atenção ao empre-
endedorismo associado à so-
brevivência básica. Ora, num 
contexto de economia de sub-
sistência e ampla precarie-
dade, estagnação económica 
generalizada a conviver com 
um crescimento acelerado se-
lectivo, como o que se vive 
actualmente em Moçambique, 
o empreendedorismo preconi-
zado pelo economista Joseph 
Schumpeter (1983-1950) terá 
que ser revigorado de novas 
capacidades. Capacidade, 
acima de tudo, para mostrar 
que o agente de promoção do 
progresso económico é o em-
preendedor produtivo, não o 
político disfarçado de empre-
sário. Neste sentido, a “des-
truição criativa”, ideia central 
schumpetiana sobre o papel 
da inovação na economia ca-
pitalista, terá que se confron-
tar vigorosamente contra a 
“criação destrutiva” das insti-
tuições anti-desenvolvimento 
económico que prevalecem 
na sociedade moçambicana.

Moçambique hesita actual-
mente entre uma economia de 
bazar, ou “bazarconomia” e 
uma genuína economia de li-
vre mercado. Qual delas ven-
cerá? O tempo dirá, mas não 
só. Para além do tempo, muito 
irá depender do tipo de empre-
endedores que prevalecerão na 
sociedade moçambicana. Por 
enquanto, não é fácil. Basta 
reparar nos chamados empre-
sários de sucesso que perfilam 
na praça pública, para se per-
ceber qual é o tipo de “empre-
endedorismo” com maior pro-
tagonismo, no actual contexto 
moçambicano. Não passa de 
uma caricatura do verdadei-
ro empreendedorismo; aque-
le que se caracteriza por ser 
eficiente, eficaz e criativo no 
domínio produtivo. O que pre-
valece é uma espécie de em-
preendedorismo “honoris cau-
sa”, desenvolvido na boleia 
dos meios políticos e burocrá-
ticos que controlam a aloca-
ção dos recursos, produtivos 

(Continua na página seguinte)



13Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2014

Opinião

(Continuação da página anterior)

Por Edgar Barroso

Não te deixes enganar, vota 
na mudança!*

O teu voto não deve custar 
uma camisete. Ou uma capu-
lana, ou uma bandeira, ou um 
saco plástico ou alguns cader-
nos escolares com o logoti-
po deles. Do mesmo modo 
que a única coisa que muda 
na tua vida não pode conti-
nuar a ser apenas o nome da 
pessoa do partido deles em 
quem tens de votar desta vez.

Esses que ultimamente apa-
recem no lugar onde vives, 
trabalhas ou que frequentas, 
a oferecerem-te essas cami-
setes, bandeiras, sacos plás-
ticos, cartazes ou cadernos 
escolares com imagens e lo-
gotipos deles, não são e nem 
vivem como tu. Tu vais à es-
cola, ao serviço ou aos teus 
biscatos para ganhar a vida 
todos os dias úteis. Incluindo 
nestes dias. Porque é que eles, 
repentinamente, deixaram de 

ir trabalhar e estão aí na tua 
zona? Se fores a reparar, a 
maior parte dos que estão em 
campanha a favor do partido 
no poder são as pessoas que 
mais beneficiaram da sua 
governação nestes anos to-
dos. Nenhum deles passou 
as mesmas privações, tribu-
lações e necessidades que 
ainda continuas a encarar dia-
riamente. Eles subitamente 
apareceram e se misturaram 
contigo, pedindo o teu voto 
neles, porque estão a lutar 
pela continuidade dos benefí-
cios, regalias e oportunidades 
que tiveram, têm e querem 
continuar a ter. Mais nada.

Então não te iludas pelas 
falas bonitas e demagogas 
sobre “megaprojectos, sete 
milhões e construções de 
infra-estruturas”. Já deves 
saber que eles é que são os 

maiores sócios ou benefici-
ários nesses negócios todos: 
as comissões, as acções, os 
lucros e os empregos vão 
sempre para eles mesmos, 
os seus familiares e camara-
das próximos. Lembra-te das 
pessoas que foram transferi-
das à força dos seus locais de 
residência ou machambas de 
sustento alimentar, para que 
eles lá instalassem as suas 
empresas e fábricas. Não te 
esqueças daqueles que foram 
os únicos beneficiários dos 
“sete milhões” aí na tua zona, 
nem dos que vivem nesses 
condomínios de luxo que eles 
têm construído por onde pas-
sas. São precisamente estes 
os que hoje andam atrás de 
ti e dos teus, implorando no-
vamente o vosso voto. Votar 
neles nunca meteu comida 
no teu estômago. Só te meteu 

em “My Love”. Votar neles 
plantou-te por horas e horas 
nas bichas de hospitais donde 
quase sempre saíste sem os 
medicamentos prescritos. Vo-
tar neles fez com que tu ou os 
teus filhos e irmãos estudas-
sem hoje sem aprender nada, 
no ensino público. E eles cir-
culam hoje nos seus carros e 
de vidros fechados, indiferen-
tes às tuas crises de transporte 
nas paragens; fazem compras 
ou consultas no estrangei-
ro, formam-se ou mandam 
os seus filhos para escolas 
e universidades privadas.

Não podes continuar a vo-
tar em moçambicanos que 
se assumem como especiais 
e que se acham com direitos 
especiais, acima dos teus. 

*Título da responsabilidade 
do “Canal de Moçambique”.

   

Se fores a 
reparar, a 
maior parte 
dos que estão 
em campanha a 
favor do partido 
no poder são as 
pessoas que mais 
beneficiaram da 
sua governação 
nestes anos 
todos. 

e financeiros, desde a terra ao 
crédito bancário, entre outros. 

Numa bazarconomia, ou 
economia de bazar, poucas 
são as pessoas capazes de 
implementar as excelentes 
ideias que muita gente tem e 
gostaria de ver concretizadas. 
Capacidade que não se con-
funde com empreendedorismo 
vulgar, improviso “ad hoc”, 

As empreendedoras mo-
çambicanas emergem na eco-
nomia do país, num número 
cada vez maior e diversifica-
do. Este livro identifica al-
gumas das principais áreas: 
comércio retalhista e grossis-
ta, incluindo o Mukerismo ou 
comércio trans-fronteiriço; 
a indústria de confecções; o 
ensino e os serviços de saú-
de privado; associações não 
lucrativas; indústria de “ma-
rketing”, “fashion” e beleza. 

 À medida que ia lendo o 
texto e conhecendo os desa-
fios com que se confrontam 
as empreendedoras moçambi-
canas, uma característica co-
mum a todas elas começou a 
emergir. Fiquei com a impres-
são que ser empreendedora 
em Moçambique é um exer-
cício de subversão, mais ou 
menos subtil, em pelo menos 
três sentidos: contra o inter-
vencionismo estatal, manifes-
tado no extensivo monopólio 
que o Estado possuiu sobre 
os recursos e sua interferên-
cia na alocação e decisão de 
investimento dos produtores; 
contra o pântano de estagna-
ção económica, associado às 
instituições de uma economia 
de subsistência precária e hos-
tis à economia de reprodução 
alargada; e contra o androcen-
trismo ou a excessiva centra-

lidade na figura do homem.
Este livro não nos fornece 

nenhuma informação especí-
fica sobre a capacidade de as 
empreendedoras, e empreen-
dedores em geral, sobrevive-
rem no ambiente de mercado 
e negócio tão idiossincrático 
como é o moçambicano. Como 
nos conta Daniel Kahneman,2 
um dos mais influentes psi-
cólogos da actualidade e Pré-
mio Nobel de Economia em 
2002, as hipóteses de uma 
pequena empresa sobreviver 
durante cinco anos nos Esta-
dos Unidos são cerca de 35%. 
O interessante disto, adianta 
Kahneman, é que os indiví-
duos que abrem as empresas, 
não acreditam que as estatís-
ticas se lhes apliquem. Um 
inquérito registou que 60% 
dos empreendedores ameri-
canos estimam uma hipóte-

se de sucesso para “qualquer 
negócio seu” quase o dobro 
do seu verdadeiro valor. Mais 
do que isso, quando as pes-
soas avaliam as hipóteses do 
seu próprio empreendimento, 
cerca de 81% dos empreende-
dores colocou as suas hipóte-
ses pessoais de sucesso como 
sendo 7 em 10 ou mais, e 33% 
disseram acreditar que a sua 
hipótese de falhar era zero.

 Alguém terá informação 
sobre as hipóteses de uma pe-
quena ou média empresa mo-
çambicana sobreviver? Ou, no 
caso das empreendedoras mo-
çambicanas, qual é a probabi-
lidade do seu sucesso? Se as 
mulheres que pensam investir 
dinheiro e esforço, por exem-
plo na abertura de um restau-
rante, soubessem que 60% 
dos restaurantes italianos fe-
cham as portas após três anos, 

não será que ponderariam 
melhor sobre a sua decisão? 

Este trabalho de Maria An-
tónia não responde às questões 
que aqui enumero, inspiradas 
pela minha leitura do livro. 
Mas um trabalho de pesquisa 
vale tanto pelas respostas que 
oferece como pelas perguntas 
que coloca e inspira. O facto 
de este trabalho inspirar novas 
questões para reflexão, na base 
do seu texto e para além dele, 
é um mérito muito apreciável.  

(*)António Alberto da Sil-
va Francisco

Professor Associado da 
Universidade Eduardo 
Mondlane

Director de Investigação 
do Instituto de Estudos So-
ciais e Económicos (IESE)

18 de Junho de 20133

18 de Setembro de 20144

1 Stephen Kanitz, “A Missão Do Administrador: Administração Como Filosofia de Vida” (PressBooks.com, 2014), 8, http://blog.kanitz.com.br/livro-missao-administrador/.
2 Daniel Kahneman, “Pensar, Depressa e Devagar”, 1 a ed. (Lisboa: Temas e Debates, 2012), 341, http://www.fnac.pt/Pensar-Depressa-e-Devagar-Daniel-Kahneman/a559776.
3 Versão inicial do Prefácio
4  Actualização e apresentação pública do Livro
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“Namacurra”, a I Guerra Mundial em 
Moçambique na banda desenhada 
de João Paulo Borges Coelho

Por José Pimentel Teixeira

Estante Austral (7)

Em 2003 João Paulo Borges 
Coelho publicou o seu primeiro 
romance, “As Duas Sombras do 
Rio”, cujo impacto logo o fi r-
mou como nome maior na lite-
ratura moçambicana. Condição 
que se sedimentou pela perma-
nente produção que se seguiu 
na década seguinte (“As Visitas 
do Dr. Valdez”, “Índicos Indí-
cios I – Setentrião” e “Índicos 
Indícios II – Meridião”, “Cróni-
ca da Rua 513.2”, “Campos de 
Trânsito”, “Hinyambaan”, “A 
Cidade dos Espelhos”, “O Olho 
de Hertzog”, “Rainhas da Noi-
te”). E que desde cedo foi sina-
lizado através da atribuição do 
maior prémio literário nacional, 
o “José Craveirinha” de Litera-
tura de 2006, então atribuído 
ao “As Visitas do Dr. Valdez”, 
e, posteriormente, do prémio 
Leya 2009, em Portugal, dedi-
cado ao “O Olho de Hertzog”.

Todo este já longo programa 
fi ccional e o relevo obtido ten-
de, até paradoxalmente, a obs-
curecer as anteriores incursões 
do autor na banda desenhada. 
Algo que se deve também, é 
isso evidente, às características 
do contexto editorial moçambi-
cano. Pois as três obras que pu-
blicou no início dos anos 1980s 
(julgo que entre 1980 e 1982, 
incerteza devida ao facto de os 
meus exemplares não estarem 
datados) estão esgotadas há já 
muitos anos, sendo inclusive 
quase impossível encontrá-las 
nos fervilhantes alfarrabistas 
das ruas de Maputo – isto ape-
sar das tiragens de então terem 
sido bastante grandes, conta-se 
que na ordem dos 20 mil exem-
plares. Nessa já recuada época, 
Borges Coelho publicou “Aka-
pwitchi Akaporo Armas e Es-
cravos” (Instituto Nacional do 
Livro e do Disco) e ainda “No 
Tempo de Farelahi” e “Nama-
curra”, publicados na revista pe-
riódica “Kurika”, dos quais não 
tenho a certeza de terem sido 
publicados em álbum. Presumo 
mesmo que não, e deles apenas 
possuo exemplar fotocopiado.

Também não sei se o autor re-
clama estas bandas desenhadas 
para o interior do seu corpus 

literário, se encontra 
um fi o condutor en-
tre estas e a sua pro-
sa fi ccional. Teria 
que ser consultado 
sobre isso. E tam-
bém não sei do desti-
no dos originais des-
tas produções. Tudo 
questões que seriam 
prementes para que 
pudessem ser estas 
obras reeditadas. 
Ou se fi carão assim, 
quase clandestinas, 
apenas garimpadas 
pelos admiradores – 
e pelos estudiosos, 
quando avisados – 
de Borges Coelho.

Acontece que 
regresso ao “Na-
macurra”. Pois 
estamos nós nes-
te centenário da I 
Guerra Mundial, e 
convém recordar os 
acontecimentos por 
ela provocados no 
norte moçambicano, algo bem 
abordado nessa obra. A qual 
decorre sob o cenário das in-
cursões do exército alemão, ali 
ditos “magermanes”, comanda-
do pelo lendário general Von 
Lettow, que em 1918 atraves-
sava a Zambézia, imparavel-
mente derrotando ingleses e 
portugueses. O episódio cen-
tral é a tomada de Namacurra, 
nas imediações de Quelimane. 

Lendo esta banda desenhada, 
da juventude de Borges Coelho, 
é inevitável não entender as li-
gações com a sua posterior pro-
sa fi ccional, deixando perceber 
como esta última é fruto de um 
longo amadurecimento, um pro-
jecto biográfi co mesmo, algo 
que durante décadas foi ger-
minando. Em “Namacurra” 
o cuidado historiográfi co tido 
com o confl ito abordado (típico 
de alguma banda desenhada de 
“guerra”) anuncia, com sonan-
te evidência, a saga publicada 
em prosa um quarto de século 
depois, “O Olho de Hertzog”.

Mas há mais laços, para 
além dessa explícita conti-
nuidade temática. O seu traço 

despojado, ainda que também 
algo amador, evoca muita da 
banda desenhada “latina” dos 
anos 1950 e 1960, longínquo 
que era este do classicismo da 
banda desenhada franco-belga 
reinante então, e do excessivo 
já “gótico” de muita da congé-
nere americana. Nesse âmbito, 
também o “ambiente” moral 
exsuda a infl uência, estilística 
e intelectual do italiano Pratt. 
Pois se “Namacurra” decorre 
na I Guerra Mundial zambe-
ziana, o seu centro é outro. O 
que temos é a história de amor 
entre a jovem, mas já “Dona” 
Salomé, dona de luane em Que-
limane, e Macote, este vindo de 
Maganja da Costa a descobrir 
mundo e a redescobri-la. A esse 
propósito temos a descrição 
da sociedade zambeziana, da 
dissolução dos seus velhos la-
ços hierárquicos mas não tanto 
hieráticos, e da crescente pre-
sença dos poderes (mais) exó-
genos, as companhias majestá-
ticas e os exércitos e pequenas 
administrações estrangeiras.

Nesse tecer do ambiente, dos 
seus espaços domésticos, dos 

seus interstícios com as realida-
des mais longínquas e dos con-
fl itos com o mundo “de fora”, 
encontramos óbvios laivos do 
“Zumbo” transribeirinho que 
Borges Coelho nos apresen-
tou no seu posterior “As Duas 
Sombras do Rio”. Mas temos, 
ainda mais, apresentada algu-
ma da matéria-prima que veio 
a constituir o “As Visitas do 
Dr. Valdez”, e não só pela pró-
pria toponímia (Villa Valdez é 
um dos lugares de referência 
deste “Namacurra”). Na obra, 
a bela Dona, “n’anha Salomé” 
é como aquela Ana Bessa, a 
fi gura uterina do “As Visitas 
do Dr. Valdez”, o epítome do 
desaparecimento da socieda-
de índica do Ibo, espezinhada 
pelo mundo de XX, colonial.

E há ainda Macote, o verda-
deiro protagonista. O quão inte-
ressante é ver uma personagem 
destas publicada no início dos 
anos 1980s, no auge da pri-
meira república moçambicana, 
com todo o discurso ideológico 
de então, e de como esse se im-
punha à produção literária. Pois 
Macote é uma espécie de anti-

-herói, convocado para as ma-
nifestações de resistência locais 
às várias potências estrangei-
ras. Também estas são apresen-
tadas desprovidas de qualquer 
mitologia nacionalista. Mue-
zia, chefe do Mogincual, é o 
resistente congregador desses 
esforços, mas em nenhum mo-
mento Borges Coelho cedeu 
ali à tentativa, “de época”, de o 
orlar com proto-nacionalismos. 
É um lutador do seu local. E 
Macote acompanha esse es-
forço por uma vaga sensação 
de dever, não por qualquer 
causa militante exacerbada.

Enfi m, “Namacurra” é uma 
bela incursão. Será de enor-
me interesse para quem queira 
conhecer a I Guerra Mundial 
zambeziana. E também laivos 
da sociedade zambeziana no 
estertor dos “prazos”. Mas é, 
acima de tudo, uma belíssima 
aventura narrada em excelente 
ritmo bd. Depois, só depois, é 
um excelente momento para 
nós, cultores de Borges Co-
elho, lhe conhecermos me-
lhor as linhas com que se tor-
ce. (Canal de Moçambique)
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  Bernardo Álvaro

As delegações do Gover-
no e da Renamo anuncia-
ram na segunda-feira, no 
decurso da 78a ronda de ne-
gociações políticas, terem 
alcançado consenso sobre o 
estatuto da Missão dos Observa-
dores Militares Internacionais.

Em conferência de imprensa 
no final do encontro, que decor-
reu no Centro Internacional de 
Conferências “Joaquim Chis-
sano”, os chefes das duas de-
legações, nomeadamente, José 
Pacheco, em representação do 
Governo, e o deputado Saimo-
ne Macuiana, em representação 
da Renamo, deram a conhecer 
que os países solicitados para 
a missão dos observadores pe-
diram um estatuto que garanta 
a segurança dos seus agentes, 
segundo o previsto na Con-

venção de Viena de 1961, re-
ferentes a estatuto diplomático.

O estatuto que foi adoptado 
prevê a atribuição de imunida-
de diplomática aos observado-
res e garantias de segurança.

Para além de direitos, o es-
tatuto estabelece deveres como 
o cumprimento da legislação 
fiscal, dos mecanismos adua-
neiros e de migração, para além 
de que os observadores inter-
nacionais terão de obedecer à 
legislação laboral nacional, não 
devendo, por isso, fazer outros 
trabalhos no país que não se-
jam exclusivamente de obser-
var e verificar o cumprimento 
do acordo político alcançado 
entre o Governo e a Renamo.

Para a circulação fora das 
áreas circunscritas defini-
das no acordo (por exemplo, 
os que estão em Nampula e 
queiram ir passear à praia de 

Wimbe, em Cabo Delgado), os 
membros da missão poderão 
precisar de articular com as 
autoridades, para efeitos de ga-
rantia da sua própria segurança.

Já estão no país os observa-
dores da África do Sul, da Itá-
lia e do Zimbabwe, devendo 
chegar hoje a missão de Cabo 
Verde, enquanto Portugal aca-
ba de anunciar os seus oficiais 
militares que farão parte do 
grupo de observadores interna-
cionais do Acordo de Cessação 
de Hostilidades, da integra-
ção dos homens da Renamo 
nas Forças Armadas e na Polí-
cia e das fases subsequentes.

As partes concordaram que 
na próxima terça-feira, 30 de 
Setembro, será o dia em que 
será formalizada oficialmente 
e entrará em funcionamento a 
equipa de observadores interna-
cionais, cujo comando central 

está a cargo do brigadeiro Tche-
rego, do Botswana, coadjuvado 
por um coronel italiano. Esse 
comando central estará locali-
zado na Rua Barnabé Taimo, 
no 263, na cidade de Maputo. 

As partes disseram que já es-
tão criadas todas as condições 
para a entrada em funcionamen-
to da missão que incorpora 70 
peritos militares nacionais, sen-
do 35 do Governo e outros 35 da 
Renamo, e 23 estrangeiros, no-
meadamente da África do Sul, 
do Botswana, de Cabo Verde, 
dos Estados Unidos da Améri-
ca, do Reino Unido da Grã-
-Bretanha, de Portugal, da Itá-
lia, do Quénia e do Zimbabwe.

Ainda não foram indicados 
os endereços físicos dos subco-
mandos regionais de Inhamba-
ne, (a cargo do Botswana), de 
Sofala (a cargo do Reino Unido), 

de Tete (a cargo do Quénia) e de 
Nampula (a cargo de Portugal).

Por outro lado, as partes de-
bruçaram-se sobre os assuntos 
que a Renamo pretende que se-
jam discutidos no Ponto Três, 
referente a questões de desparti-
darização do aparelho de Estado.

As partes também ouviram 
e analisaram os relatórios dos 
militares nacionais sobre aqui-
lo que se pretende que seja 
a integração dos homens da 
Renamo nas Forças Armadas 
e na Polícia, tendo mostrado 
que estão satisfeitas com os 
resultados, apesar de a Rena-
mo não ter ainda concluído o 
trabalho para apresentar a lista 
e os locais dos seus homens.

As partes voltam a encon-
trar-se na próxima segunda-
-feira, 29 de Setembro, para 
mais uma ronda negocial.
(Canal de Moçambique)

José Pacheco, chefe da delegações do Governo

Saimone Macuiana, representante da Renamo

Negociações políticas

Governo e Renamo chegam a acordo sobre 
estatuto dos observadores internacionais
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“Não é segredo para ninguém que a FRELIMO cometeu muitos crimes em vários locais 
dentro de Moçambique em nome da libertação, crimes estes que continua a praticar até 

aos dias de hoje, e que contam com vários apoios vindos do exterior!” – Zeca Caliate  

“Deixei bem claro no meu livro “Odisseia de Guerrilheiro”: os líderes da FRELIMO pensam que 
eles que são incorruptíveis; quando cometem atrocidades, procuram sempre alguém para ser 

responsabilizado. No caso de Zeca Caliate, deixaram cair a sua máscara, pois cometeram vários 
crimes hediondos em Vila Pery [Chimoio] ou Vila Gouveia [Catandica, distrito de Báruè], que são 

terras que eu nunca conheci no passado ou no presente. Foi o exército da FRELIMO que lá 
andou e deixou um rasto de banho de sangue de inocentes, que não quer assumir.”

Zeca Caliate, antigo guerrilheiro da Frelimo

Numa entrevista em exclusi-
vo ao “Canal de Moçambique”, 
Zeca Caliate, antigo guerrilheiro 
da FRELIMO, fala-nos do livro 
de memórias que está prestes a 
ser lançado na Europa. Vem com 
o título “Zeca Caliate – Odis-
seia de Guerrilheiro”. No livro, 
o autor narra episódios da luta 
armada de libertação nacional 
e das razões que o levaram a 
abandonar as fileiras do exérci-
to libertador, quando operava na 

província de Niassa. O “Canal de 
Moçambique” entrevistou o autor.

Canal de Moçambique – Da 
leitura do livro, ressalta a deter-
minação de um jovem de 15 anos 
em juntar-se a uma frente de li-
bertação nacional que se propu-
nha a conquista da Independên-
cia. Para além desse ideal, que 
outros factores o influenciaram?

Caliate – Sim, as alterações da 

situação política no país vizinho, 
que naquele tempo era conhecido 
por Niassalândia, hoje Malawi, e a 
notícia sobre a formação da Fren-
te de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO) caíram como uma 
avalanche, tendo surpreendido 
toda a gente, em especial os jovens 
da minha geração naquela época, 
em algumas províncias, nomea-
damente em Manica, Tete, Zam-
bézia e Niassa. Após esta notícia 
da Independência do país vizinho, 

as escolas foram simplesmente 
abandonadas, e os estudantes se-
guiram rumo ao Malawi à procu-
ra da FRELIMO, que tinha a sua 
sede em Dar-es-Salaam, no então 
Tanganica. Como eu, muitos ou-
tros jovens não sabiam diferenciar 
uma independência pacífica de 
outra violenta, por via das armas. 
Tudo o que nós queríamos era a 
Independência de Moçambique.

Canal de Moçambique – O 
seu livro narra uma série de 
episódios ocorridos no seio da 
FRELIMO, que vão ao encon-
tro daquilo que Mariano Matsi-
nhe admitiu publicamente: “Na 
FRELIMO era norma matar”. 
Um caso a salientar é o de Fili-
pe Magaia, chefe do Departa-
mento de Defesa e Segurança. 
O que motivou exactamente a 
eliminação de Magaia? Cons-
ta que a decisão de se afastar 
Magaia contou com a anuência 
do próprio presidente da FRE-
LIMO, Eduardo Mondlane.

Caliate – O meu livro relata toda 
a história verídica e esclarecedora, 
para aqueles que têm dúvidas so-
bre vários acontecimentos no seio 
da FRELIMO. Esta obra não tem 
comparação com algumas afirma-
ções do Sr. Mariano Matsinhe na 
entrevista que concedeu ao jornal 
“Savana”. Os fuzilamentos e as-
sassinatos no seio da FRELIMO 
foram iniciados com o Samora 
Machel, no seio da Organização, 
e com o consentimento do próprio 
Eduardo Mondlane, presidente da 
FRELIMO, aplaudido pelos seus 
cúmplices e seguidores, que pla-
nearam assassinar Filipe Magaia, 
chefe do Departamento de Defesa 
e de Segurança. Essa prática não 

existia antes do seu assassinato!

Canal de Moçambique – Re-
fere no seu livro o caso de sol-
dados do exército colonial que 
desertaram para a FRELIMO. 
Por exemplo, Pedro Câmara, 
oriundo da Zambézia, Boa-
ventura, de Manica e Sofala, e 
Daniel, de Tete, todos eles per-
tencentes à unidade GEP [Gru-
pos Especiais Pára-quedistas]. 
Segundo o senhor afirma, Pe-
dro Câmara foi posteriormente 
fuzilado em Cabo Delgado. No 
entanto, Sérgio Vieira, autor 
do livro “Participei, por isso 
testemunho”, alega que Pedro 
Câmara era um agente infil-
trado do colonialismo, que já 
havia operado na Guiné-Bissau, 
e que era sua intenção assassi-
nar dirigentes da FRELIMO. 
O que se passou exactamente 
para a FRELIMO ter deci-
dido fuzilar Pedro Câmara?

Caliate – O furriel Pedro Câ-
mara, natural da Zambézia, o so-
corrista Boaventura, natural de 
Manica e Sofala, e o soldado Da-
niel, natural de Tete, pertenciam 
aos GEP. Tudo está esclarecido no 
meu livro, fui testemunha desse 
episódio, pois isso reforçou a mi-
nha revolta contra os dirigentes 
da FRELIMO, porque não foram 
apresentadas provas se sim, ou 
não, o Pedro Câmara era um agen-
te infiltrado. Eu sabia que na FRE-
LIMO havia uma política de cle-
mência para alguns, como é o caso 
do Cara Alegre Tembe, que bene-
ficiou dessa política por ser do Sul.

Canal de Moçambique – Du-
rante a guerra em Tete, o senhor 
aponta Tomé Eduardo, mais 

Em livro de memórias

Antigo guerrilheiro da FRELIMO denuncia onda de execuções 
sumárias durante a luta armada
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conhecido por Omar Juma, 
como sendo o chefe da Segu-
rança nessa província. Omar 
Juma é um maconde como 
tantos outros responsáveis do 
sector da Segurança da FRE-
LIMO, nomeadamente Lagos 
Lidimo, Salésio Nalyambipano, 
para apenas citar alguns no-
mes. Trata-se apenas de uma 
coincidência, ou a área da Se-
gurança foi propositadamente 
preenchida por macondes? E 
em caso afirmativo, porquê?

Caliate – A história ensina-
-nos que o agressor nunca se lan-
çou numa aventura sem aliados. 
Quando os irmãos do sul do rio 
Save planearam dominar o Norte 
de Moçambique, tiveram que en-
contrar um aliado, e este teria que 
ser de uma tribo minoritária – lo-
calizada no chamado Planalto dos 
Macondes e nas portas de Tanga-
nica –, que também se interessa 
e ambiciona as riquezas do nosso 
país. Por isso, Eduardo Mondlane, 
o primeiro presidente da FRE-
LIMO, e o seu grupo de sulistas, 
em especial os da sua terra natal 
[Gaza],encontraram uma facilida-
de em penetrar no interior de Mo-
çambique através do Norte, para 
o domínio total do Centro, onde 
se localizava a maioria. Por esta 
razão, os macondes foram coloca-
dos como chefes do sector da Se-
gurança da Organização, e desde 
sempre foram eles que serviram 
como pontas-de-lança dos sulistas.

Canal de Moçambique – Um 
dos episódios mais marcantes 
da guerra da Independência 
foi o massacre de Wiriamu. 
Mas no seu livro menciona que, 
logo a seguir, houve um outro 
massacre em Lucamba, que 
não mereceu – e continua a não 
merecer – a mesma atenção da 
comunidade internacional e de 
individualidades que têm tido 
uma postura de solidariedade 
para com o povo moçambicano. 
Em sua opinião, qual a razão 
desta dualidade de critérios?

Caliate – Esta é uma verdade: 
a FRELIMO e os seus cúmplices 
souberam aproveitar a fraqueza 
e os erros cometidos por aquilo a 
que chamaram “tropas colonia-
listas”, para manipular a opinião 
pública internacional e, ao mesmo 
tempo, procurar esconder todo o 
mal por ela praticado. Não é segre-
do para ninguém que a FRELIMO 
cometeu muitos crimes em vários 

locais dentro de Moçambique em 
nome da libertação, crimes estes 
que continua a praticar até aos 
dias de hoje, e que contam com 
vários apoios vindos do exterior!

Canal de Moçambique – En-
tre o golpe de 25 de Abril de 
1974 e a assinatura dos Acordos 
de Lusaka, em Setembro des-
se ano, ocorre o que o senhor 
descreve como “massacre de 
Vila Pery”. A FRELIMO, em 
comunicado emitido pela sua 
delegação em Argel, acusa-o de 
ter sido o autor desse massacre.

Caliate – Quanto a este as-
sunto, deixei bem claro no meu 

livro “Odisseia de Guerrilheiro”: 
os líderes da FRELIMO pensam 
que eles que são incorruptíveis; 
quando cometem atrocidades, 
procuram sempre alguém para 
ser responsabilizado. No caso de 
Zeca Caliate, deixaram cair a sua 
máscara, pois cometeram vários 
crimes hediondos em Vila Pery 
[Chimoio] ou Vila Gouveia [Ca-
tandica, distrito de Báruè], que 
são terras que eu nunca conheci 
no passado ou no presente. Foi o 
exército da FRELIMO que lá an-
dou e deixou um rasto de banho 
de sangue de inocentes, que não 
quer assumir. Foi sempre assim 
por onde essa Organização pas-
sou! (Canal de Moçambique)
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Em livro de memórias

Antigo guerrilheiro da FRELIMO denuncia onda de execuções 
sumárias durante a luta armada
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  André Mulungo

O professor e director execu-
tivo do  Centro de Estudos de 
Democracia e Desenvolvimento 
(CEDE), Eduardo Sitoe, diz que 
as organizações da sociedade ci-
vil jogam um papel determinante 
no processo de consolidação da 
democracia em Moçambique.

No entanto, defende que isso 
só é possível enquanto as organi-
zações da sociedade civil forem 
capazes de construir um capital 
social. Sitoe explica que o capi-
tal social se constrói através da 
criação de redes de conectivida-
de e de valores compartilhados.  
Segundo o director do CEDE, 
é o capital social que é criador 
da força dinâmica que move as 
sociedades. Questionado sobre 
se as organizações da socieda-
de civil estão a cumprir o papel 
que se propuseram, Sitoe res-
pondeu: “Estão a cumprir, na 

medida em que estão, cada vez 
mais, a trabalhar em conjunto 
em diferentes plataformas, con-
seguindo estruturar-se em for-
mas de agendas comuns e fazer 
com que essas agendas sejam 
levadas ao debate público e à 
agenda política”. Mas, segun-

do a opinião de Eduardo Sitoe, 
o mais importante é o trabalho 
atingir “os objectivos que são 
julgados necessários para o de-
senvolvimento do país”. Sitoe 
falava no V Fórum Consultivo 
do programa AGIR, realizado 
na semana passada em Maputo. 

Papel da sociedade civil 
divide opiniões 

Duas ideias foram defendidas 
sobre o papel das organizações 
da sociedade civil: uma ideia 
é pressão; outra ideia é pressão 
e complementaridade. Houve 
quem defendesse que as organi-
zações da sociedade civil desem-
penham unicamente um papel de 
pressão ao Governo ou ao poder 
político. Mas houve quem en-
tendesse que, nas suas acções, 
as organizações da sociedade 
civil podem desempenhar um 
papel de complementaridade, 
assim como de pressão. A re-
presentante da Diakonia, Iraê  
Lundin, defende que, dependen-
do do caso, as organizações da 
sociedade civil podem pressio-
nar ou complementar a acção 
do Governo. Maria Arthur, da 
WILSA-Moçambique, é de opi-
nião de que as organizações da 
sociedade civil têm um compro-

misso com o povo e é ao povo 
que devem defender. Entretanto, 
uma questão reúne consenso: 
a necessidade de engajamen-
to, persistência e insistência 
no sentido de ver resolvidas as 
inquietações do grupo-alvo de 
cada uma das organizações.

O encontro de ontem visava 
apresentar os resultados que o 
programa AGIR trouxe para as 
organizações da sociedade civil 
e para o reforço da cidadania no 
país. O programa AGIR come-
çou em 2010. Iraê Lundi explica 
que o programa começou com 14 
organizações e actualmente está 
a apoiar 57 organizações que tra-
balham em diferentes áreas: “de-
mocracia e governação e direitos 
humanos, incluindo direitos da 
mulher e da criança; direito à 
saúde sexual e reprodutiva” e 
na área da transparência gover-
nativa e do acesso à informa-
ção. (Canal de Moçambique)

Eduardo Sitoe diz que sociedade civil 
é fundamental para a consolidação 
da democracia

Paulo Cuinica, porta-voz da CNE

  Bernardo Álvaro

A Comissão Nacional de 
Eleições ainda não marcou a 
data das eleições intercalares 
para a escolha do presiden-
te do Conselho Municipal da 
cidade de Cuamba, provín-
cia do Niassa, na sequência 
da morte de Vicente da Cos-
ta Lourenco, falecido há três 
semanas, vítima de doença. 
Segundo a Lei Eleitoral, em 
caso de morte ou renúncia fal-
tando mais de 12 meses para 
o fim do mandato é convoca-
da uma eleição extraordinária. 

O porta-voz da CNE, Paulo 
Cuinica, disse ao “Canal de 
Mocambique” que aquele órgão 
eleitoral vai propor dentro de 
um mês a data em que poderá re-
alizar-se a eleição em Cuamba.

Segundo Paulo Cuinica, as 
eleições têm lugar três meses 
depois da data da declaração da 
morte. Tudo indica que a elei-
ção intercalar para a eleição do 
presidente do Conselho Muni-
cipal de Cuamba será em De-
zembro próximo. Mas a confir-
mação da data é da competência 
do Conselho de Ministros.

Segundo Paulo Cuinica, a 
marcação das eleições autár-
quicas está definida nas leis 
7/2013, de 22 de Fevereiro, 
e 10/2014, de 23 de Abril.

Quando ocorrem situações 
de impedimento permanente 
do presidente do Conselho Mu-
nicipal, o regime aplicável é 
o do Artigo 60 da lei 2/97, de 
18 de Fevereiro, com as alte-
rações dadas aos números 2 e 
3 na lei 15/97, de 27 de Junho.

Paulo Cuinica confirmou que 

até agora nenhum partido ou 
grupo manifestou interesse em 
concorrer, mas disse que está es-
perançado em que tal acontece-
rá depois ser anunciada a data.

Vicente Lourenco morreu 
no passado dia 9 de Setembro, 
vítima de doença prolongada.

Esteve hospitalizado du-
rante um mês no Hospital 
Central de Maputo, para tra-
tamento, tendo recebido alta.

Vicente Lourenço chegou 
a presidente do município de 
Cuamba pela primeira vez 
na eleição intercalar de Ou-
tubro de 2011 e foi reeleito 
em Novembro de 2013. An-
tes, ocupou o cargo de direc-
tor da Educação, Juventude 
e Tecnologia em Cuamba.

As eleições intercalares 
são um velho demónio para o 
partido no poder, a Frelimo, 

pois em quase todos os locais 
onde as eleições foram repe-
tidas o partido no poder saiu 

derrotado e com provas de 
tentativa de enchimento de ur-
nas. (Canal de Moçambique)

Na sequência da morte de Vicente Lourenço

CNE ainda não anunciou a data de eleições 
intercalares no município de Cuamba
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O embaixador dos Estados 
Unidos da América, Douglas 
Griffiths, disse na segunda-
-feira, em Maputo, na abertura 
do seminário sobre caça furtiva 
em Moçambique, que a área do 
Parque Nacional do Limpopo, 
no distrito de Massingir, provín-
cia de Gaza, tornou-se o centro 
de assalto por parte das redes 
criminosas transfronteiriças.

“Muitas pessoas na comuni-
dade falam das suas preocupa-
ções com o dinheiro e as armas 
vindas do exterior para aquela 
área”, disse Douglas Griffiths. 
Segundo o diplomata, os man-
dantes das redes de caça furtiva 
naquela região vêm construindo 
casas palacianas e conduzem 
carros luxuosos, enquanto os 
jovens que eles mandam mor-
rem frequentemente nessa pro-
cura de dinheiro ilícito. O em-
baixador considera que o tráfico 
ilegal de partes de animais, de 
madeira, de droga e de seres hu-
manos rasga o tecido da socie-
dade, levando frequentemente a 
violência e a convulsões sociais.

“Uma vez implantado, é 
muito difícil de erradicar.

Por isso, todos temos que jun-
tar forças para estancar a crimi-
nalidade crescente em Massingir 
e em outras vilas de Moçam-
bique” recomendou o embai-
xador dos EUA em Maputo.

E acrescentou: “Devemos 
trabalhar em conjunto para as-
segurar que a lei seja conhecida 
por todos, respeitada por todos 

e totalmente implementada”.
Explicou que o tráfico de ani-

mais selvagens é uma ameaça 
à segurança internacional. “É 
uma forma altamente lucrativa 
do crime organizado transnacio-
nal, gerando biliões de dólares, 
a cada ano, para os traficantes”, 
disse, considerando igualmente 
que “a procura do marfim do 
elefante e do corno do rinoce-
ronte, de animais exóticos, de 
alimentação e de madeiras es-
peciais e a medicina tradicional 
estão a levar muitas espécies 
de animais selvagens e culturas 
protegidas à beira da extinção”.

Douglas Griffiths diz que há 
provas de que o crime organi-
zado transnacional associa o 
comércio ilegal de animais sel-

vagens e de partes dos animais 
a outras actividades criminosas, 
como o tráfico de mulheres, de 
crianças, de armas e de subs-
tâncias ilegais, assim como o 
branqueamento de capitais, 
minando a soberania nacional 
e o Estado de Direito, e rouba 
as riquezas naturais da popu-
lação, o património cultural e 
potenciais ganhos do turismo.

Referiu que, todos os anos, 
quase um milhão de pessoas vi-
sita o Parque Kruger, o que gera 
milhares de postos de trabalho 
e injecta centenas de milhões 
de dólares na economia local.

O Parque do Limpopo já 
emprega mais de 200 pes-
soas, numa área com mui-
to pouco emprego formal.

“O nosso compromisso na eli-
minação desta ameaça conjunta 
à segurança nacional começa 
em casa. Nos EUA, banimos o 
comércio do marfim do elefante. 
Estamos a trabalhar para reduzir 
a procura a nível global, inves-
tindo recursos significativos 
para a mudança de comporta-
mento e a redução da procura”.

A concluir, disse que o seu país 
está a trabalhar para desfazer as 
redes criminosas internacionais.

“Desde Fevereiro de 2014, 
agentes da Polícia de 28 países 
trabalharam num esforço con-
junto para combater o tráfico 
de animais selvagens, que re-
sultou na detenção de 400 cri-
minosos e em 350 apreensões 
em África e na Ásia”, disse.

Estado preocupado com 
a caça furtiva

A procuradora-geral da Re-
pública, Beatriz Buchili, dis-
se que a problemática da caça 
furtiva constitui preocupa-
ção do Estado moçambicano.

Afirmou que, a par dos esfor-
ços da adequação dos documen-
tos legais, importa formar os 
magistrados do Ministério Pú-
blico e magistrados judiciais, as 
forças policiais e outros interve-
nientes em matérias de preven-
ção e combate à caça furtiva.

“Ao Ministério Publico in-
cumbe, entre outras funções, a 
defesa da legalidade, pelo que, 
perante o fenómeno da caça 
furtiva no país, que atingiu nos 
últimos anos níveis alarmantes, 
importa tomar medidas excep-
cionais exigíveis”, disse a pro-
curadora-geral da República.

O seminário sobre caça furti-
va em Moçambique, que deve-
rá terminar hoje, terça-feira, é 
organizado pela Procuradoria-
-Geral da República, em parce-
ria com a Embaixada dos EUA.

Participam no seminário 
magistrados do Ministério Pú-
blico e magistrados judiciais, 
técnicos de agricultura, admi-
nistradores dos parques e re-
servas, alguns administradores 
distritais, técnicos de conser-
vação e do meio ambiente, 
membros da Defesa Nacional, 
das alfândegas e da Polícia, 
professores, jornalistas, repre-
sentantes das organizações da 
sociedade civil e do sector pri-
vado.  (Canal de Moçambique)

Douglas Griffiths, embaixador dos Estados Unidos da América

Embaixador dos EUA considera 
Massingir base de redes criminosas 
transfronteiriças

publicidade
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Representantes do Governo 
moçambicano, de algumas or-
ganizações da sociedade civil, 
do sector privado e especialis-
tas sul-africanos e angolanos 
reuniram-se semana passada 

nização não-governamental líder 
africana em apoio psicossocial. 

A Primeira Conferência Na-
cional de Apoio Psicossocial, 
que se realizou sob o lema “For-
talecendo o apoio psicossocial 
contribuímos para a protecção 
de crianças e jovens”, segundo 

na capital do país, na Primeira 
Conferência Nacional de Apoio 
Psicossocial a Crianças e Jo-
vens, organizada pelo Ministé-
rio da Mulher e Acção Social 
(MMAS) em parceria com a 
Iniciativa Regional de Apoio Psi-
cossocial (REPSSI), uma orga-

deu a conhecer aos jornalistas 
Júlio Muthemba, representante 
da REPSSI Moçambique, estabe-
leceu uma plataforma de debate 
para o fortalecimento do papel 
das intervenções psicossociais, 
como um assunto transversal nos 
serviços de atendimento às crian-
ças e jovens, de modo a respon-
der aos documentos adoptados 
pelo Governo de Moçambique, 
tais como o Plano Nacional da 
Acção para Criança (PNAC II) 
e os Padrões Mínimos de Aten-
dimento à Criança e Jovem.

A REPSSI,  iniciativa regio-
nal de apoio psicossocial, é uma 
organização não lucrativa traba-
lhando para a redução do devas-
tador  impacto social, emocio-
nal e  mental (psicossocial) do 
HIV e da sida, da pobreza e do 
conflito nas crianças e jovens.

Com sede na África do Sul, a 
organização trabalha em 13 paí-
ses da África Oriental e Austral, 

formando parcerias com  Gover-
nos, agências de desenvolvimento 
e ONG’s para prover programas 
que promovam o bem-estar psi-
cossocial das crianças e jovens.

Algumas das actividades pren-
dem-se com a ajuda às crianças 
para obterem o apoio crucial, 
emocional e social (psicossocial) 
a que as mesmas têm direito, 
apoio este que  inclui a partici-
pação das crianças e jovens  nos 
assuntos que lhes dizem respei-
to, recolha e resposta aos seus 
problemas, permitindo-lhes ex-
pressar as suas necessidades.

Por outro lado, tem vindo a 
ajudar as crianças e jovens  a 
terem uma apreciação da sua 
história e identidade, encorajá-
-los a estabelecer metas,  a fim 
de realizarem o seu potencial e 
garantir que  os mesmos  tenham 
relações afectivas, carinhosas, 
amorosas positivas nas suas vi-
das. (Canal de Moçambique)

  José Jeco

O Movimento Democrático 
de Moçambique diz que pelo 
menos 16 membros daquela for-
mação política estão detidos em 
diferentes regiões da província 
de Manica, acusados de ilícito 
eleitoral, durante as duas sema-
nas de campanha. Segundo o 
delegado provincial do MDM 
em Manica, Inácio Maicolo, 
dos 16 detidos, três foram con-
denados a três meses de prisão 
efectiva sem direito a caução. 

Inacio Maicolo diz que os 
detidos são membros do MDM 
nas cidades e vilas de Chimoio, 
Gondola, Tambara, Machaze, 
Mossurize e Sussundenga. Para 
além das detenções, o MDM 
queixa-se também da destruição 
das suas sedes distritais em Sus-
sundenga e nas localidades de 
Rutanda, Mussapa e Munhinga 
e de algumas das suas bandeiras 
queimadas pelas autoridades 
governamentais nestas regiões.

Em conexão com a destrui-
ção das sedes e bandeiras, o 
líder comunitário do posto 
administrativo de Rutanta e o 
chefe do posto administrativo 
de Munhinga respondem em 

processo na procuradoria distri-
tal, acusados pelo Movimento 
Democrático de Moçambique 
de liderar a equipa de membros 
do partido Frelimo que destru-
íram a sede e queimaram qua-
tro bandeiras em Sussundenga.

Maicolo, que fazia o balan-
ço das duas semanas de cam-
panha, disse também que, na 
cidade do Chimoio, o delega-
do do MDM no Bairro Piloto 

foi espancado por membros 
do partido Frelimo, mas a Po-
lícia entendeu que ele é que 
devia ser detido e julgado. Foi 
condenado a 30 dias de pri-
são efectiva e 1 mês de multa.

Um outro caso deu-se no 
distrito de Mossurize, onde 
dois membros do MDM foram 
espancados por membros da 
Frelimo, que lhe causaram feri-
mentos graves na cabeça, e um 

deles que chegou a levar seis 
pontos, no hospital local. O caso 
foi apresentado à Polícia em 
Espungabera, e até ao momento 
não foi lavrado qualquer auto.

O delegado provincial do 
MDM não tem dúvidas de 
que a Polícia esteja a agir de 
forma parcial, favorecendo a 
Frelimo, para intimidar o seu 
partido. “Não temos medo, 
vão deter-nos até ao último 

minuto, mas estamos convic-
tos de que continuaremos a 
fazer as nossas actividades até 
ao último dia, para o bem dos 
moçambicanos e de Moçam-
bique para todos”, disse  o de-
legado do MDM em Manica.

PRM confirma de
detenções

Entretanto, a Polícia da Re-
pública de Moçambique em 
Manica, na pessoa do seu por-
ta-voz, Vasco Matusse, con-
firmou que há casos de vio-
lência eleitoral na província 
de Manica, onde o MDM e a 
Renamo sãos os partidos com 
mais detidos e condenados.

Segundo Vasco Matusse, para 
o caso do distrito de Sussun-
denga e da cidade do Chimoio, 
onde que foram detidos mem-
bros do MDM e chefes das loca-
lidades dos postos administrati-
vos de Rutanta e Munhinga, já 
foram lavrados os autos e enca-
minhados às autoridades com-
petentes, com vista a apurar a 
veracidade dos factos e, se pos-
sível, julgá-los e condená-los 
pelos crimes por eles pratica-
dos. (Canal de Moçambique)

Membros do MDM detidos em Manica

Governo, sociedade civil e sector privado discutem 
plataforma de apoio psicossocial a crianças e jovens
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Um censo nacional do 
elefante decorre desde se-
gunda-feira em todo o país.

Com a duração de 23 dias, 
o censo conta com a assistên-
cia técnica da Sociedade para 
a Conservação da Fauna Bra-
via e da equipa de realização 
do Grande Censo de Elefantes 
em Toda a África, e tem como 
principal objectivo conhecer 
o número exacto da popula-
ção de elefantes existente no 
país, a sua distribuição geo-
gráfica e a sua relação com 
os realojamentos humanos e 
polos de desenvolvimento.

O censo nacional do elefan-
te, realizado pelo Ministério de 
Agricultura através da Direcção 
Nacional de Terras e Florestas, 
visa também determinar a inten-
sidade da caça furtiva do elefan-
te em Moçambique. Os dados 
que forem recolhidos servirão 
de base para os esforços de con-
servação do elefante no país, 
para a utilização sustentável da 
espécie e para a tomada de me-
didas na gestão do conflito entre 
o ser humano e a fauna bravia.

O censo está a decorrer em 
áreas de maior ocorrência do 

elefante, dentro e fora das 
áreas de conservação, onde a 
presença desta espécie é co-
nhecida, incluindo as áreas de 
maior ocorrência do conflito 
entre o ser humano e o elefan-

te. O censo vai basear-se em 
contagens de elefantes através 
do uso de aviões e de um heli-
cóptero, num número de apro-
ximadamente 425 horas de voo, 
durante dois meses, com maior 

incidência nas províncias de 
Gaza, Maputo, Manica, Sofala, 
Tete, Niassa e Cabo Delgado, e 
vai custar aos cofres do Estado 
500 mil dólares americanos.

Este é o segundo censo nacio-

nal do elefante, em Moçambi-
que, após a Independência Na-
cional. O primeiro realizou-se 
em 2008, tendo sido registada 
uma população de 22 mil elefan-
tes. (Canal de Moçambique)

Lançado censo nacional do elefante

  José Jeco

A Polícia da República de 
Moçambique no distrito de Ma-
cossa, no norte da província de 
Manica, deteve, só nos primei-
ros oito meses deste ano, um 
total de 27 caçadores furtivos, e 
apreendeu nove armas de fogo 
e 14 armadilhas para caça fur-
tiva, naquela região do país.

Segundo o comandante dis-
trital da PRM, Jacinto Sorte, 
trata-se de casos registados em 
coutadas onde os caçadores 
praticam as suas actividades. A 
PRM registou 14 casos de caça 
furtiva, de Janeiro até agora.

Entre os detidos há jovens 
com idades dos 18 aos 32 anos, 
que se dedicam à caça de ani-
mais nas coutadas protegidas.

Jacinto Sorte diz que os prati-
cantes da caça furtiva na região 
são jovens idos dos distritos 
de Barué e Guro, que abatem 
animais na “Coutada Nove” e 

na “Mafuia Safari” para o co-
mércio. No ano passado, foram 
introduzidos leões, com vista a 
travar a caça furtiva que ameaça 
a sobrevivência das espécies que 

habitam naquela área de conser-
vação faunística e de turismo.

Os referidos leões foram im-
portados do Kruger Park, na 
África do Sul, pela “Save Sa-
faris”, uma empresa a quem 
foi adjudicada a gestão daque-
la área de conservação, den-
samente povoada por animais 
de pequeno e de grande porte.

O comandante distrital da 
PRM esclareceu que a presença 
dos leões, contrariamente ao re-
ceio que pairava, não incremen-
tou o conflito homem-animal, 
pois segundo ele, desde que os 
felinos foram introduzidos na 
coutada, ainda não se reporta-
ram casos de ataques a huma-
nos, tanto no seio dos traba-
lhadores como das populações 
que insistem em disputar a área.

Jacinto Sorte anunciou a im-
portação para breve de mais 
de 300 búfalos, no âmbito 
deste mesmo processo de re-
povoamento das espécies na 
“Coutada Nove”, onde neste 
momento existem antílopes, ga-
zelas, cudos, girafas, porcos do 
mato, javalis, macacos e hienas.

A própria população residen-
te na zona participa na vigilân-
cia de caçadores furtivos que, 
para além de outros problemas, 
são acusados de estarem a co-
locar dezenas de armadilhas 
que não só põem em perigo a 
vida das pessoas, como tam-
bém dos animais selvagens.

Entre outras medidas intro-
duzidas para evitar o conflito 
homem-animal e garantir a pro-
tecção das espécies em risco, o 
comandante de Macossa falou 
da existência de um programa 
de zoneamento, o qual define 
os locais para a habitação das 
pessoas, que não podem es-
tar no interior da coutada, e a 
área de conservação faunísti-
ca. (Canal de Moçambique)

Só no primeiro semestre deste ano em Manica

Detidas 27 pessoas por caça 
furtiva em Macossa
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O director executivo da Agên-
cia de Colaboração em Descen-
tralização e Desenvolvimento 
Local (AGECAP), Bernardo 
Ginja, acusa os Governos dos dis-
tritos de Boane e Namaacha, na 
província de Maputo, de estarem 
a manipular e a instrumenta-
lizar os Conselhos de Escola. 

Ginja, que falava ao “Canal de 
Moçambique” depois de a organi-
zação que dirige ter feito trabalhos 
no local, disse que, além de serem 
realizadas nas escolas, as acções 
de manipulação são extensivas aos 
Conselhos Consultivos distritais.

 “Não há transparência. Esta é 
a realidade no terreno. Os dife-
rentes intervenientes no processo 
reconhecem isto. As autoridades, 
quando lhes são apresentadas 
evidências ao nível de satisfação, 
ou não, das necessidades nas co-
munidades em relação aos ser-
viços, reconhecem que há coisas 
que não estão bem e que preci-
sam de ser melhoradas”, disse.

Segundo o director da AGE-
CAP, as autoridades de Boane e 
da Namaacha têm visto o trabalho 
desta organização como algo con-
tra si, mas, na realidade é algo para 
complementar e ajudar a melhorar.

“Escolhemos a educação e de-
senvolvimento económico local. 
Escolhemos estes temas porque, 
no âmbito da descentralização, são 
mecanismos formais que permi-
tem a participação da comunidade 

no processo de tomada de deci-
são e de governação local”, disse.

Lembrou que, no sector da 
Educação, existe um manual de 
apoio aos Conselhos de Escola 
elaborado pelo Governo cen-
tral. Esse documento apresenta 
as regras de como é que devem 
ser constituídos os Conselhos de 
Escola e como devem funcionar. 

Disse que o Conselho de Escola 
aprova o plano da direcção da es-
cola. Os membros que fazem parte 
desse órgão têm essa prerrogativa 
de analisar o plano de actividades e 

o orçamento, aprovar e sugerir. Na 
Educação existem fundos criados 
pelas autoridades cuja aplicação 
requer a aprovação dos Conselhos 
de Escola e das autoridades locais. 

“Um dos grandes problemas 
que existe é a transparência. Os di-
rectores das escolas ou dirigentes 
distritais sempre querem ter po-
deres sobre esses mecanismos de 
participação e, para tal, acabam in-
dicando algumas pessoas para fa-
zer parte desses mecanismos”, dis-
se, sublinhando que a aplicação do 
fundo de apoio directo às escolas 

requer uma decisão tomada pelo 
respectivo Conselho de Escola.

Conselhos Consultivos também 
não escapam

Bernardo Ginja refere também 
que os Conselhos Consultivos dis-
tritais (órgãos de gestão dos sete 
milhões de meticais atribuídos 
aos distritos pelo Governo central) 
têm um guião criado pelos minis-
térios da Planificação e Desen-
volvimento e da Administração 
Estatal com o objectivo de apre-

sentar regras de como é que esses 
Conselhos devem ser constituídos, 
mas essas normas são violadas.

Por exemplo, a União dos 
Camponeses da Namaacha não 
aceita reconhecer um membro 
do Conselho Consultivo que foi 
imposto pela Administração.

 “A transparência está ausente 
no início do processo da consti-
tuição e isso acaba trazendo con-
sigo consequências até ao nível 
do seu funcionamento e da pres-
tação de contas. Ao nível do fun-
cionamento há essa lealdade. Há 
défice de prestação contas”, disse. 

Resistência às mudanças

Ginja disse que nestes dois 
distritos nota-se uma resistência 
às mudanças. O discurso dos di-
rigentes tem um desfasamento 
da realidade. E a solução passa 
por se trabalhar com as partes 
interessadas, como é o caso dos 
pais e encarregados de educação, 
para a melhoria da qualidade do 
ensino. Os habitantes destes dis-
tritos gostariam de ver melhorias.

“A nossa visão é ter um Moçam-
bique onde as instituições públicas 
a nível local, distritos e municí-
pios, funcionem de forma trans-
parente e participava, porque a 
essência do processo de descentra-
lização é levar o poder mais próxi-
mo do cidadão, para que ele possa 
dar as suas contribuições naquilo 
que deve ser a acção governativa”, 
disse.  (Canal de Moçambique)

  José Jeco

Cerca de 500 alunos de di-
ferentes níveis escolares aban-
donaram a escola este ano, no 
distrito de Machanga, no sul da 
província de Sofala. Estão em 
causa duas razões. A primeira é a 
distância entre a escola e os locais 
de residência, e a segunda é a an-
tiga febre da procura de emprego 
na República da África do Sul.

Segundo o director distri-

tal de Educação, Juventude e 
Tecnologia de Machanga, Ma-
nuel da Cruz, só no primeiro 
semestre deste ano, cerca de 
500 alunos já eram dados como 
desistentes dos estabelecimen-
tos escolares daquele distrito.

 O director distrital da Educa-
ção Juventude e Tecnologia de 
Machanga diz que a maior parte 
dos estudantes vivem em zonas 
distantes das escolas, o que leva 
a que os alunos com idades me-

nores que concluem a 5a classe 
não consigam percorrer os mui-
tos quilómetros que separam, por 
exemplo, os povoados de Divi-
nhe e Buenhe de uma escola pri-
mária com o 2o grau do ensino.

O director distrital Manuel 
da Cruz diz que o distrito de 
Machanga está incluído num 
projecto do Ministério da Edu-
cação, denominado “constru-
ção acelerada”, que prevê para 
o próximo ano a construção de 

uma escola convencional em 
Cungosso, que vai leccionar 
a 6a e a 7a classes, para absor-
ver os graduados da 5a classe.

 “Os problemas de Cungosso e 
de outras regiões – onde o núme-
ro de desistentes aumenta a cada 
dia que passa, principalmente 
para os graduados da 5a classe 
que não conseguem ir a Buenhe 
nem a Divinhe – vai estar re-
solvido. Uma vez concretizado 
o projecto previsto para o ano 

que vem, certamente que tere-
mos o problema resolvido, visto 
que todos os graduados serão 
absorvidos localmente”, disse.

 Em relação aos alunos que 
emigram, principalmente para 
a África do Sul, à procura de 
emprego, e outros por causa 
da pastagem dos animais, o di-
rector distrital da Educação diz 
que está em curso uma campa-
nha de sensibilização dos pais 
e encarregados de educação 
com vista a informá-los so-
bre a importância de estudar.

“Estamos a trabalhar com 
as comunidades circunvizi-
nhas para combater este fe-
nómeno de desistência esco-
lar dos seus filhos”, concluiu.
(Canal de Moçambique)

Nos distritos de Boane e Namaacha

Governo acusado de manipular e 
instrumentalizar Conselhos de Escola

Devido às distâncias e à procura de emprego na África do Sul

Cerca de 500 alunos deixaram 
de estudar em Machanga
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Nacional

  André Mulungo

Um agente da Polícia da Re-
pública de Moçambique foi 
detido em flagrante na madru-
gada da passada sexta-feira, 
quando furtava bebidas alcoó-
licas no armazém B6 da Auto-
ridade Tributária de Moçambi-
que, no porto de Maputo. No 
referido armazém estão produ-
tos contrabandeados ou rouba-
dos apreendidos pelas alfânde-
gas. Não é a primeira vez que 
há roubos naquele armazém. 
O agente da PRM foi detido 
pela brigada móvel das alfân-
degas e conduzido ao porto 
de Maputo, onde está afecto. 
Naquela mesma madrugada, 
o agente estava de serviço. 
A Polícia confirma, mas não 
quis divulgar detalhes. Em 
conexão com os furtos, vários 
agentes das alfândegas foram 
detidos e julgados, acusados 
de envolvimento nos mes-
mos. Fontes do “Canal de 
Moçambique” dizem que tudo 
o que as alfândegas querem é 
que seja feita justiça e que o 
seu bom nome seja reposto. 
Querem também que o presi-
dente da AT, Rosário Fernan-
des, se retracte publicamente.

“O armazém foi roubado 
mais uma vez. São membros 
da PRM. Vinham roubando 
há muito tempo, e nós éra-
mos humilhados, presos e 
julgados. Eles confirmaram 
que são os autores morais e 
materiais do furto”, denun-
cia uma mensagem enviada 
ao “Canal de Moçambique”.

Tudo aconteceu por vol-
ta das 3 horas da madrugada 
da passada sexta-feira. Um 
agente das alfândegas afec-
to ao armazém B6 apanhou o 
“cinzentinho” em flagrante. O 

“cinzentinho” introduziu-se no 
armazém através do telhado do 
mesmo, de onde retirou as be-
bidas em quantidades conside-
ráveis. Os homens das alfânde-
gas conduziram o polícia até a 
esquadra do porto do Maputo.

Não é primeira vez que um 
agente da PRM é detido

Segundo as nossas fontes, 
não é primeira vez que se de-
tém um agente da PRM afecto 
àquela esquadra. Das outras 
vezes, informam as fontes, 
os colegas do detido trataram 
de soltá-lo. As nossas fon-
tes falam de uma conivên-
cia entre os agentes afectos 
àquela esquadra. Para evitar 
uma eventual soltura, as fon-
tes contam que foi necessá-
rio que a equipa que deteve o 
agente passasse a madrugada 
na esquadra. Dizem também 

que aquela não era a primeira 
vez, naquela madrugada, que 
o agente roubava bebidas. É 
que, segundo as fontes, na es-
quadra já havia um outro “sto-
ck” de bebidas. Para as nossas 

fontes, a esquadra é o ponto 
de chegada dos produtos sa-
queados. As mesmas parecem 
não ter dúvidas de que a es-
quadra seja o local de onde se 
traçam os planos para o furto.

O presidente da AT deve 
retractar-se

Em conexão com os furtos 
sistemáticos, foram detidos e 
julgados alguns elementos des-
tacados para guarnecerem o ar-
mazém. As nossas fontes contam 
que tudo o que os funcionários 
querem é que o presidente da 
AT se retracte e peça descul-
pas aos funcionários, a quem 
chamou ladrões, e que foram 
parar ao tribunal injustamente.

PRM confirma

A Polícia confirma o sucedido. 
Orlando Mudumane, porta-voz 
da Polícia no comando da cida-
de, confirma a detenção, mas não 
quis revelar detalhes. “Tenho co-
nhecimento, mas não tenho deta-
lhes. Venha amanhã às 11 horas 
ao comando”, disse o porta-
-voz.  (Canal de Moçambique)Orlando Mudumane, porta-voz da Polícia no comando da cidade

Agente da PRM apanhado a roubar 
bebidas no armazém das Alfândegas  

publicidade
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Desporto

  Cláudio Saúte 

A terceira edição dos jogos 
tradicionais de Gaza foi man-
chada pela morte em circuns-
tâncias estranhas do jogador 
de “ntchuva” Zacarias Ma-
cuácua, que integrava a dele-
gação da cidade de Maputo. 

Macuácua, de cerca de 60 
anos de idade, foi encontra-
do morto na casa de banho do 
Bloco 26 na Vila Olímpica, nos 
arredores da cidade de Maputo, 
na madrugada do passado sá-
bado. Ele e outras delegações 
dormiram na Vila Olímpica na 
sexta-feira, para que saíssem 
todos às 3 horas de sábado.

Fernando Pedro, director para 
o Desenvolvimento, no Minis-
tério da Juventude e Desportos, 
confirmou esta informação, su-
blinhando que a delegação da 
cidade de Maputo ficou abalada. 

“Nós, como organizadores 
da III edição, rendemos a nos-
sa homenagem pelo falecimen-
to de Zacarias Macuácua, de 

cerca de 60 anos de idade, que 
fazia parte da delegação da ci-
dade de Maputo. Ele morreu em 
circunstâncias estranhas. Neste 
momento, não tenho relatório, 
mas devo dizer que foram cria-
das todas as diligências para se 
apurar a causa da morte. A única 
coisa que posso adiantar é que 
foi uma morte súbita, e outras 
questões de carácter técnico 
não sei explicar”, disse Pedro. 

Acrescentou que o fune-
ral será realizado na terça-
-feira [ontem], no município 
de Chibuto e que a morte de 
Macuácua enfraqueceu a de-
legação da cidade de Maputo.

O director para o Desen-
volvimento, no Ministério da 
Juventude e Desportos, disse 
que os jogos tradicionais têm 
como objectivo aglutinar todas 
as províncias de Moçambique, 
para demonstrarem as suas 
actividades no contexto dos 
jogos que se praticam tradicio-
nalmente em cada província, 
distrito, localidade e povoado.

Entretanto, não sendo co-
nhecidas as causas da morte 
de Macuácua, informações 
dos colegas da delegação de 

Maputo dizem que ele sofria 
de tensão alta, suspeitando-se 
que pode ter morrido devido a 
um acidente vascular cardíaco.

A terceira edição dos jogos 
tradicionais de Gaza terminou 
na noite de segunda-feira. Os 
anfitriões, a província de Gaza, 

Província de Gaza  

Jogador de “ntchuva” morre na Vila 
Olímpica em circunstâncias estranhas 
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foram os vencedores de “ntchu-
va”, em singulares e femininos. 
A província de Niassa foi vence-
dora de “muravarava” em mas-
culinos, e a província de Inham-
bane venceu em femininos.

Os anfi triões deram indica-
ções, no início da prova, de 
que queriam ganhar, ao con-
seguirem, no primeiro dia, 
apurar todos os oito jogado-
res que entraram em acção 
na primeira eliminatória, e na 
segunda qualifi caram cinco.

O cenário colocou Gaza 
numa posição privilegiada, 
que acabou sagrando-se ven-
cedor absoluto dos jogos nes-
ta modalidade. Mais do que 
apurar dos seus competidores, 
estes conseguiram a proeza de 
se classifi carem em primeiro 
lugar nas respectivas séries.  

Demonstrações de
 modalidades

Além das modalidades de 
“ntchuva” e “muravarava”, 
houve outras que entraram, não 
para a conquista de prémios, 
mas sim para a demonstração, 
e essas modalidades estão a ser 

pesquisadas para que, nas pró-
ximas edições, possam ganhar 
o fôlego de também passarem 
a fazer parte da competição.

“Estamos na III edição dos jo-
gos tradicionais. A primeira foi 
em 2010 em Sofala, A segunda 
foi em Sofala, e a terceira foi em 
Gaza. Há modalidades como 
“muravarava” e “ntchuva” que 
foram escolhidas para apare-
cerem no contexto de compe-
tição”, disse Fernando Pedro.

Jogos tradicionais de união

O ministro da Juventude e 
Desportos, Fernando Sum-
bana, disse que o III Festival 
dos Jogos Tradicionais são 
um ponto de convergência en-
tre a cultura e o desporto mo-
çambicanos, e, mais do que 
isso, constitui o resgate das 
nossas práticas tradicionais.

“Esperamos que este festival 
aglutine diferentes pessoas e 
que seja um veículo de apro-
ximação dos cidadãos e dos 
jogadores de todas as provín-
cias do nosso país, aqui devi-
damente representados”, disse.

Segundo o ministro, o despor-

to é a expressão da cidadania, 
do convívio e da irmandade, e 
os Jogos Tradicionais têm uma 
força aglutinadora das pessoas, 
pois, neles, o país se revê na sua 
plenitude de diferentes formas.

Destacou ainda o fac-
to de esta edição incluir to-
das as faixas etárias, desde 

o mais adulto ao mais novo.
“A dimensão dos jogos tra-

dicionais expande-se a partir 
desta edição, abrangendo todas 
as faixas etárias, e isso é impor-
tante. É sempre bom vermos 
um jovem a confrontar-se com 
um individuo da idade do seu 
progenitor e vice-versa”, frisou.

O ministro disse que este 
evento ajuda a desviar os jovens 
de várias vicissitudes, como é 
o caso das drogas e do alcoo-
lismo. Participaram 165 atletas 
em representação de todas as 
províncias. Além disto, existi-
ram pesquisadores de outros jo-
gos. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)

O membro do Comité Exe-
cutivo da FIFA, o alemão Theo 
Zwanziger, diz que o Qatar 
pode perder a organização do 
Mundial de futebol de 2022. 
Zwanziger falava numa en-
trevista ao “Sport Bild Plus”.

“Penso que, no fi nal, o Mun-
dial 2022 não será no Qatar”, 
disse. O facto, segundo aque-
le dirigente, tem a ver com os 
riscos – para jogadores e adep-
tos – do intenso calor no país.

Segundo o dirigente, os pró-
prios médicos disseram que não 
podiam garantir segurança num 
Mundial que se dispute debai-
xo dessas condições, desvalo-
rizando as técnicas anunciadas 
para refrescar os estádios. Para 
Zwanziger, “o Mundial não diz 
respeito apenas aos estádios. 
Existem os adeptos que chegam 
dos quatro cantos do Mundo e 
que serão sujeitos a esse calor”. 

Theo Zwanziger, que falou 

em nome pessoal, advertiu que 
um primeiro incidente, numa 
situação que coloque alguém 
em risco de vida, obrigará a um 

inquérito, e isso é uma situação 
com a qual o Comité Executivo 
não gostaria de se confrontar.

A possibilidade de um Mun-

dial organizado no inverno 
no Qatar está ainda longe de 
colher a unanimidade, devi-
do ao constrangimento que 

tal provocaria nos calendários 
dos campeonatos na Europa.

O Qatar tem sido igualmen-
te alvo de muitas críticas por 
parte de organizações de defesa 
de Direitos Humanos, que têm 
denunciado abusos e más con-
dições de trabalho dos estran-
geiros empregados para a cons-
trução dos estádios no emirado.

Além disso, o país também 
enfrenta suspeitas de corrupção 
no processo de atribuição do 
Mundial, com o jornal “Sunday 
Times” a assegurar, em Junho, 
que está na posse de correspon-
dência e outros documentos que 
atestam pagamentos feitos por 
Bin Hammam, dirigente do Qa-
tar e ex-representante na FIFA.

A comissão de ética da FIFA 
deverá anunciar no início de 
2015 os resultados de um in-
quérito à atribuição dos Mun-
diais 2018 à Rússia e 2022 
ao Qatar. (Redacção/DN)

Em 2022

Dirigente da FIFA diz que o Qatar não 
tem condições para acolher Mundial 

...e que a organização poderá ser retirada ao país
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

A dívida do sector privado 
junto à banca nacional registou 
um incremento de 0,4% em Ju-
lho passado, ao passar de 707 
milhões registados no mês de 
Junho para 170.492 milhões de 
meticais, dos quais 136.338 mi-
lhões de meticais (80% do total 
do crédito) em moeda nacional. 

Em termos acumulados 
e anuais, segundo o Ban-
co de Moçambique, o agre-
gado expandiu em 12,4% 
e 24,5%, respectivamente. 

Este aumento fica a dever-
-se à implementação de me-
gaprojectos na área de explo-
ração dos recursos minerais, 
que acabam proporcionando o 
surgimento de mais pequenas 
e médias empresas nacionais, 
que, para o seu funcionamen-
to, têm recorrido à banca para 
poderem obter recursos para 
financiar as suas actividades.

Metical mantém-se forte face 
ao dólar americano

Por sua vez, o saldo do agre-
gado mais amplo de moeda, 
composto pelas notas e moeda 
em circulação e depósitos de 
residentes, excluindo os do Es-
tado, reduziu, durante o período 
em referência, em 97,2 milhões 

de meticais, passando para 
um saldo de 228.948 milhões 
de meticais no final do mês.

 A variação anual deste agre-
gado desacelerou para 17,5%, 
reflectindo os pagamentos líqui-
dos ao exterior, parte dos quais 
com recurso a divisas com-
pradas no Mercado Cambial 
Interbancário (MCI), e a apre-
ciação do metical face ao dó-
lar norte-americano em 2,4%.

No sector externo, dados pre-
liminares referentes ao último 
dia de Agosto de 2014 indicam 
que o saldo das Reservas Inter-
nacionais Líquidas (RIL) au-
mentou em 4,0 milhões de dó-
lares americanos, para 3.243,8 
milhões de dólares, o que re-
presenta, em termos de reservas 
internacionais brutas, 4,5 meses 
de cobertura de importações de 
bens e serviços não factoriais, 
quando excluídas as transac-
ções dos grandes projectos. 

O comportamento das Re-
servas Internacionais Líquidas 
é explicado essencialmente 
pela entrada líquida de divisas 
a favor de projectos diversos 
do Estado, num total de 13,4 
milhões de dólares america-
nos, e pelos aprovisionamentos 
líquido efectuado pelos ban-
cos comerciais, no montante 
de 13,6 milhões de dólares.

Estas entradas foram amor-

tecidas pelas vendas de divisas 
efectuadas pelo Banco de Mo-
çambique no Mercado Cam-
bial Interbancário no valor de 
13,7 milhões USD, pagamento 
do serviço da dívida externa 
no montante de dólares 16,7 
milhões e perdas cambiais po-
tenciais no valor de  6,7 mi-
lhões de dólares americanos.

Os dados do MCI relativos 
ao dia 31 de Agosto de 2014 
indicam que o dólar norte-
-americano foi cotado em 30,51 
meticais, o equivalente a uma 
apreciação mensal do metical 
de 0,03%, e uma depreciação 
acumulada e anual de 1,87% 
e 2,21%, respectivamente. 

Enquanto isso, a taxa de câm-

bio da moeda nacional face ao 
rand da África do Sul foi de 2,89 
Meticais, o que corresponde a 
uma depreciação mensal e acu-
mulada da moeda nacional de 
1,05% e 1,40%, respectivamen-
te, e em termos anuais o metical 
manteve-se no terreno de apre-
ciação ao fixar-se nos 1,03%. 
(Canal de Moçambique)

Junto à banca

Dívida do sector privado cresceu 0,4%  
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O gigante da Internet Yahoo 
disse, na passada quinta-
-feira (dia 12), que recebeu 
ameaças por parte da Admi-
nistração norte-americana 
para cooperar e entregar os 
dados dos utilizadores, no 
âmbito do programa de vi-
gilância PRISM da Agên-
cia de Segurança Nacional.

“Tivemos que lutar a cada 
passo para evitar as tentati-
vas de vigilância por parte do 
Governo dos Estados Unidos. 
A determinado momento, o 
Governo ameaçou impor-
-nos uma multa diária de 250 
mil dólares (193 mil euros) 

se recusássemos obedecer”, 
escreveu o chefe de Assun-
tos Jurídicos da Yahoo, Ron 
Bell, no blogue da empresa.

Os factos remontam a 
2007, quando a Administra-
ção norte-americana alterou 
uma lei para poder solicitar 
informação sobre os utili-
zadores dos serviços “onli-
ne”, um pedido que a Yahoo 
considerou inconstitucional, 
pelo que se negou a fornecer 
as informações e recorreu ao 
tribunal especial – Foreign 
Intelligence Surveillance 
Court  (FISC) – incumbido de 
avaliar os pedidos de escutas 

feitos pelas agências de Ser-
viços Secretos envolvendo ci-
dadãos estrangeiros suspeitos 
de espionagem ou terrorismo.

A Yahoo, que durante esse 
período diz ter recebido ame-
aças por parte da Administra-
ção norte-americana, perdeu 
o caso e viu-se obrigada a 
partilhar os dados pedidos. 
Contudo, de acordo com Ron 
Bell, concentrou esforços 
para fazer com que o arquivo 
do caso fosse desclassificado, 
de modo a que os holofotes 
se voltassem para a investi-
gação às pressões exercidas 
pelo Governo, o que final-

mente acabaria por conseguir.
Segundo Bell, o FISC já 

tirou o carimbo de “informa-
ção classificada” das 1500 
páginas sobre o caso, estando 
a Yahoo a trabalhar para que 
estas passem a estar dispo-
níveis para consulta pública.

O programa PRISM da 
Agência de Segurança Nacio-
nal (NSA, na sigla original), 
cuja existência foi conheci-
da com as revelações do ex-
-analista da agência Edward 
Snowden em 2013, prevê 
que as empresas tecnológicas 
sejam obrigadas a partilhar 
com o Governo informações 

sobre os seus utilizadores.
Além da Yahoo, outros gi-

gantes norte-americanos fa-
cultaram informação à NSA 
no âmbito do PRISM, incluin-
do a Google, o Facebook, a 
Apple, o AOL e a Microsoft.

“Levamos a segurança 
pública muito a sério, mas 
também estamos compro-
metidos com a protecção 
dos dados dos nossos utili-
zadores. Continuaremos a 
enfrentar aqueles pedidos e 
leis que consideramos ile-
gais, pouco claros ou exage-
rados”, concluiu Bell. (JN)

Yahoo diz que foi obrigada a partilhar 
informações com o Governo dos EUA

Marissa Mayer, directora executiva da Yahoo, acompanhada pelo marido, Zach Bogue
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É a resposta do “Estado Islâ-
mico” à coligação que os Esta-
dos Unidos estão a montar para 
combater o grupo que procla-
mou um califado entre a Síria 
e o Iraque. Numa mensagem 
divulgada na Internet, o grupo 
desafia os seus seguidores para 
matarem os cidadãos dos paí-
ses que se aliarem a Washing-
ton, sejam “civis ou militares”.

A gravação, que se segue aos 
vídeos com as execuções de 
três ocidentais – dois jornalistas 
norte-americanos e um britânico 
que trabalhava para uma ONG – 
surge dias depois de o Governo 
francês ter anunciado que os seus 
aviões começaram já a atacar al-
vos dos “jihadistas” no Iraque.

“Se puderdes matar um in-
fiel americano ou europeu – em 

particular os ímpios e porcos 
franceses – ou um australiano, 
canadiano ou qualquer cidadão 
de um país que tenha entrado 
na coligação contra o Estado Is-
lâmico, confiai em Alá e matai 
não importa de que maneira”, 
afirma Abu Muhammad al-
-Adnani, porta-voz dos “jihadis-
tas”, segundo uma transcrição 
da mensagem divulgada pelo 
SITE, grupo especializado na 
vigilância de fóruns radicais.

“Matai os infiéis, quer se-
jam civis, quer sejam milita-
res”, acrescenta o “jihadista”, 
indicando vários métodos que 
podem ser usados para cum-
prir o crime sem equipamento 
militar, incluindo o atropela-
mento, o envenenamento ou 
atirar alguém de grande altura.

Os serviços de informação 
calculam que haja centenas de 
europeus (e algumas dezenas de 
norte-americanos) a combater 
nas fileiras do Estado Islâmi-
co e mostram-se preocupados 
com a possibilidade de muitos 
regressarem aos países de ori-
gem para aí lançarem ataques.

A mensagem do “Estado Islâ-
mico” vai mais longe, dirigindo-
-se a potenciais seguidores sem 
experiência de combate e ajuda 
a justificar níveis redobrados 
de alerta nos EUA e na Europa, 
numa altura em que Washing-
ton tenta obter o máximo de 
apoios, entre aliados e países 
vizinhos do Iraque e da Síria, à 
estratégia de longo prazo para 
combater os radicais. Até ao 
momento, apenas Paris partici-

pa nos ataques aéreos mas, ao 
contrário dos norte-americanos, 
exclui alargar as operações à 
Síria, onde o “Estado Islâmi-
co” ganhou forças no combate 
ao regime de Bashar al-Assad.

Na mensagem, Adnani refere-
-se a essa coligação, assegu-
rando que será “a última cam-
panha dos cruzados” contra 
os países muçulmanos. “Eles 
serão destruídos e derrota-
dos, da mesma maneira que 
as anteriores campanhas fo-
ram destruídas e derrotadas”.

O dirigente radical lança ain-
da um idêntico apelo à acção 
aos grupos “jihadistas” activos 
na península do Sinai para re-
dobrarem os ataques contra as 
forças de segurança do Egipto. 
“Minai as estradas deles com 

explosivos. Atacai as suas ba-
ses, investi contra as suas casas. 
Cortai as suas cabeças. Não dei-
xeis que eles se sintam seguros”.

Desde o derrube do presiden-
te Mohamed Morsi, o primeiro 
chefe de Estado democrati-
camente eleito do Egipto, os 
grupos radicais aproveitaram a 
instabilidade e intensificaram os 
ataques contra a Polícia e o Exér-
cito, provocando centenas de 
mortos. As autoridades egípcias 
reconheceram já que os radicais, 
que têm as suas bases no vasto e 
poroso deserto de Sinai, estarão 
a coordenar acções com o “Esta-
do Islâmico”, apesar de dizerem 
não ter informações sobre a pre-
sença de membros daquele gru-
po no seu território. (Público)

“Estado Islâmico” desafia apoiantes 
a matar americanos e europeus

Apelo foi feito numa mensagem divulgada na Internet e surge em resposta 
aos ataques aéreos contra o grupo.

 ”Matai, não importa de que maneira”, diz o porta-voz do grupo “jihadista” 
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Internacional

Os combatentes do grupo fun-
damentalista “Estado Islâmico” 
atacaram no passado domingo 
(dia 21) uma base do Exército 
iraquiano, a oeste de Bagdade, 
matando 40 soldados e captu-
rando entre 70 e 80 militares. 
Segundo o general Rachid Fleih, 
citado pela agência francesa AFP, 
o ataque, levado a cabo por seis 
terroristas suicidas do grupo radi-
cal sunita, registou-se na base de 
Saqlawiyah, o mesmo local onde, 
cinco dias antes, tinham feito ex-
plodir uma ponte, isolando-o, se-
gundo contou o general iraquiano.

Simultaneamente, segundo 
a mesma fonte, os fundamen-
talistas colocaram bombas ao 
longo da estrada que conduz à 
base, difi cultando o envio de 
reforços de segurança e obri-
gando os soldados a combate-
rem a partir do interior da base.

Por outro lado, pelo menos 
30 combatentes do “Estado Is-
lâmico” morreram, na segunda-
-feira, num ataque aéreo de he-
licópteros do exército iraquiano 
à localidade de Duluiyah, a 90 
quilómetros a norte de Bagdade, 
segundo disse à agência espanho-
la Efe uma fonte da Polícia local.

No ataque, dirigido contra mi-

Cerca de quatro mil pesso-
as, milicianos e civis, mor-
reram nos últimos quatro 
meses em combate com as 
forças governamentais ucra-
nianas na região de Donetsk, 
de acordo com estimativas 
dos separatistas pró-russos. 

“No território da Repú-
blica Popular de Donetsk 
morreram 4 mil pesso-
as”, disse à agência russa 
Interfax o vice-primeiro 
ministro separatista, An-
drei Purguin, em Donetsk.

Andrei Purguin reconheceu 
que muitos civis morreram 
devido a ataques feitos em 

litantes do “Estado Islâmico” 
que se reuniam perto do aero-
porto, também foram destruí-
dos dois tanques e dez veículos 
armados com metralhadoras.

A comunidade internacional 
tem repetidamente acusado o 
“Estado Islâmico” de crimes de 

guerra e contra a humanidade, 
desde que, em Junho, o grupo ar-
mado fundamentalista começou a 
controlar vastas zonas do Iraque 
e da Síria, onde diz pretender 
instaurar um “califado islâmico”.

Na sequência da progressão do 
“Estado Islâmico” no Norte do 

Iraque, que já causou milhares de 
mortos e centenas de milhares de 
deslocados e refugiados, os Es-
tados Unidos desencadearam, a 
8 de agosto, uma operação com 
ataques aéreos contra as posições 
do grupo, num apoio às forças 
curdas e iraquianas, predomi-

nantemente xiitas. A França já se 
juntou, no terreno, aos esforços 
de combate aos fundamentalistas.

Segundo a missão das Nações 
Unidas no Iraque, só em Agosto 
morreram pelo menos 1420 pes-
soas, e 1370 fi caram feridas em 
actos violentos e terroristas. (JN)

zonas povoadas, e que muitos 
dos mortos foram sepultados 
sem terem sido identifi cados.

A Organização das Na-
ções Unidas calculou em 
três mil o número de mor-
tos, desde Abril, nas regi-
ões orientais ucranianas de 
Donetsk e Lugansk, onde 
viviam mais de oito milhões 
de pessoas antes do confl ito.

O comando militar ucra-
niano reconheceu a exis-
tência de quase mil mortos 
nas suas fi leiras, 20 dos 
quais desde a declaração 
de cessar-fogo, de 5 de Se-
tembro. (Redacção/JN)

Declaração de cessar-fogo entrou em vigor a 5 de Setembro

Combatente xiita num confronto com militantes do “Estado Islâmico” em Jurf al-Sakhar, no Iraque

“Estado Islâmico” ataca base iraquiana 
e mata 40 soldados

Entre milicianos e civis, nos últimos quatro meses  

Quatro mil pessoas morreram devido 
a conflitos em Donetsk
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Internacional

Um veterano da guerra do 
Iraque escalou uma vedação 
e introduziu-se na Casa Bran-
ca na passada sexta-feira (dia 
19). A situação já está a pôr 
em causa a qualidade da pro-
tecção prestada pelos Serviços 
Secretos à Casa Branca. Em 
2009, por exemplo, um casal 
conseguiu infi ltrar-se num jan-
tar sem ter sido convidado. No 
mês passado, até um bebé con-
seguiu ultrapassar os portões. 
O último invasor tinha mais de 
800 balas no carro e tinha já 
sido detido em Julho, com uma 
espingarda de atirador furtivo 
e um mapa onde estava assina-
lada a residência do presidente 
dos Estados Unidos, revelou 
o procurador federal do tribu-
nal de Washington, onde está 
a ser processado o seu caso.

Em Agosto, Omar Gonza-
lez, de 42 anos e condecora-
do pela sua acção na guerra 
no Iraque, tinha sido parado 
quando estava a passar pela 
Casa Branca com uma ma-
chadinha presa no cinto, dis-
se ainda o promotor público.

Gonzalez pode ser acu-
sado de entrar num edifício 
de acesso restrito com uma 
arma mortal ou perigosa, já 

que levava uma faca consi-
go. Enfrenta uma pena que 
pode ir até dez anos de prisão. 

O ex-soldado autorizou 
que o seu carro fosse revis-
tado, depois de ter sido pre-
so. Além das munições, tinha 
na mala duas machadinhas, 
uma catana e armas de fogo.

Aguarda julgamento 
na cadeia

Segundo o “New York Ti-
mes” e o “Washington Post”, 
Gonzalez terá dito aos segu-
ranças de Obama que sentia 
que “a atmosfera está a en-
trar em colapso”, e precisava 

de transmitir isso a Obama.  
O procurador considerou que 

este homem “representa um peri-
go para o presidente”, e não deve 
ser libertado enquanto aguarda 
julgamento. O juiz concordou.

Barack Obama não estava 
em casa quando Gonzalez se 
introduziu na Casa Branca, diz 

a Reuters, mas este incidente 
reacendeu as interrogações so-
bre a qualidade da segurança 
garantida pelos Serviços Secre-
tos. Por isso, foi iniciada uma 
revisão dos protocolos, e foi 
durante essa avaliação que fo-
ram identifi cadas os anteriores 
contactos do ex-soldado com 
a segurança da Casa Branca.

Mas Obama saudou o tra-
balho dos agentes dos Servi-
ços Secretos que o protegem, 
e “os sacrifícios que fazem 
para o proteger a ele e à sua 
família”, disse o porta-voz 
da Casa Branca Josh Earnest.

Não é a primeira vez que se 
levantam dúvidas sobre a qua-
lidade da protecção prestada 
pelos Serviços Secretos à Casa 
Branca. Em 2009, por exemplo, 
um casal conseguiu infi ltrar-se 
num jantar sem ter sido convida-
do, e têm sido estudadas medi-
das para expandir a zona de se-
gurança, e garantir que turistas 
e outras pessoas não cheguem a 
zonas aonde não deveriam che-
gar. Não é incomum que alguém 
tente saltar uma vedação para 
entrar na Casa Branca. No mês 
passado, até um bebé conse-
guiu ultrapassar os portões da 
residência ofi cial do presidente 
dos EUA. (Redacção Público)

Milhares de pessoas manifes-
taram-se no passado domingo 
(dia 21) nas ruas de Moscovo, 
para pedir a paz na Ucrânia e 
em protesto contra o envolvi-
mento da Rússia no confl ito. 
Pelo centro da capital russa 
viam-se bandeiras ucranianas 
e russas, mas também de al-
guns movimentos de extrema-
-direita que apoiam o governo 
de Kiev, como o “Sector Direi-
to”. Os manifestantes gritavam 
“Não à guerra!” e “Parem de 
mentir”, segundo o correspon-

dente da BBC em Moscovo.
O Governo ucraniano acusa 

a Rússia de apoiar os separa-
tistas que desde Abril com-
batem o Exército ucraniano 
e de ter mesmo enviado tan-
ques e unidades militares para 
o Leste ucraniano. Moscovo 
negou qualquer intervenção 
no confl ito que já fez mais de 
3.000 mortos, segundo a ONU.

A forte presença policial não 
impediu que se tivessem veri-
fi cado alguns confrontos en-
tre os manifestantes pró-Kiev 

e pequenos grupos apoiantes 
dos movimentos separatis-
tas pró-russos, que também 
tinham uma acção marcada.

Esta foi a maior acção de 
protesto em solo russo desde 
o início do confl ito ucraniano.

No terreno continua em vigor 
um cessar-fogo acordado entre 
o Governo ucraniano e as forças 
rebeldes, mas os combates con-
tinuam. A NATO afi rmou no do-
mingo que “o cessar-fogo é ape-
nas um nome”, uma vez que não 
tem sido cumprido. (Público)

Barack Obama não estava em casa quando Gonzalez se introduziu na Casa Branca  

Homem invade Casa Branca e coloca em 
causa segurança dos Serviços Secretos  

Mais de 20 mil pessoas em Moscovo 
contra intervenção russa na Ucrânia

Foi a maior acção de protesto em solo russo desde o início do conflito ucraniano.

Milhares de pessoas saíram às ruas para pedir o fi m da guerra na Ucrânia
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Cultura

A cantora moçambicana Elsa 
Mangue morreu na tarde da 
passada segunda-feira (dia 22), 
vítima de doença prolongada. A 
notícia foi divulgada por voltas 
das 17 horas, pela Rádio Mo-
çambique, e minutos depois es-
palhava-se pelas redes sociais.

Elsa Mangue começou a can-
tar ainda muito nova, mas foi na 
década de 80 que o seu nome 
se espalhou pelo país todo.

As suas canções eram car-
regadas de sentimentos inten-
sos e de uma espiritualidade 
angustiante. Mas foi graças a 
esse género forte que veio a 
tornar-se a primeira cantora 
moçambicana a conquistar um 
prémio internacional na cate-
goria de “Cantora Revelação”.

Mangue tinha como referên-
cias musicais o músico já fale-
cido Fany Mpfumo, e chegou 
a interpretar com o sucesso 
o tema “Tindjombo”. (Sapo)

A cantora norte-americana Alicia 
Keys, publicou uma fotografi a sua 
em que aprece nua. Keys está grávi-
da do seu segundo fi lho. Na foto, a 
cantora tapa o peito com os braços, 
com o símbolo da paz desenhado 
na sua barriga de grávida. O acto 
visa sensibilizar as pessoas para a 

campanha de solidariedade “#We-
AreHere”, que pretende fazer do 
mundo um lugar melhor. “É hora de 
formarmos um exército. É hora de 
chamar a atenção das pessoas. Elas 
não vão ignorar a mensagem com 
este visual”, contou a cantora ao 
“The New York Times”. (Redacção)

Elsa Mangue

Os Pink Floyd vão lançar no 
próximo dia 10 de Novembro o 
seu primeiro álbum de estúdio 
em 20 anos. A data do lança-
mento foi anunciada na passada 

segunda-feira, através de pon-
tos de arte urbana nas cidades 
de Londres, Nova Iorque, Los 
Angeles, Paris, Berlim e Milão.

Intitulado “The Endless River”, 

o álbum é essencialmente instru-
mental e com música ambiente, e 
tem como base material não publi-
cado das sessões de gravação de 
“The Division Bell”. (Redacção)

Primeiro álbum de estúdio 
dos Pink Floyd lançado 
em Novembro 

Alicia Keys nua 
pela paz no mundo 

Morreu Elsa Mangue
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O candidato da Frelimo às 
eleições presidenciais, Filipe 
Nyusi, continua a arranjar jus-
tificações descabidas para fugir 
ao debate eleitoral com os seus 
adversários, nomeadamente, 
Afonso Dhlakama, da Renamo, 
e Daviz Simango, do MDM.

Mais do que fugir, Nyusi diz 
que o debate é “suspeito”, sem 
no entanto esclarecer se está 
disponível para uma disputa te-
levisiva a três, conforme o de-

sejo dos seus dois adversários.
Em entrevista ao “Canal de Mo-

çambique” na semana passada, 
Nyusi disse que tudo dependia 
do seu gabinete eleitoral. Mas, na 
quarta-feira, disse ao “Mediafax” 
que o debate pode ser “suspeito”. 
“Aquelas pessoas que acham que 
precisam ouvir o meu pensamento 
já me chamaram. Se me chama-
rem por outra ratoeira, cascas de 
bananas eu não vou entrar”, decla-
rou Filipe Nyusi ao “Mediafax”.

“Se me chamam à universidade 
para um debate, vou, não há ne-
nhum problema”, afirmou Nyusi. 
“Alguém aqui ouviu dizer que o 
candidato da Frelimo não aceita 
debate?”, questionou. Mas o fac-
to é que o Parlamento Juvenil de 
Moçambique convidou os três can-
didatos presidenciais às eleições 
de Outubro para participar num 
debate televisivo, e já recebeu con-
firmações da Renamo e do MDM, 
segundo informa o presidente da 

organização. Toda a logística está 
preparada, incluindo o auditório 
em que o debate se irá realizar, 
conforme garantiu ao “Canal de 
Moçambique”, Salomão Muchan-
ga, líder do Parlamento Juvenil. 

O Parlamento Juvenil defende 
que o debate é uma exigência de-
mocrática, para que os manifestos 
sejam publicamente apresentados 
e questionados pelos cidadãos 
devidamente organizados. O Par-
lamento Juvenil, assim como a 

maioria dos cidadãos, defende que 
a democracia moçambicana já tem 
idade suficiente para que haja um 
debate televisivo entre candidatos 
ao cargo de Presidente da Repúbli-
ca. Nyusi é o único candidato que 
anda fugitivo. Mas a opinião públi-
ca também defende que, mesmo na 
ausência de Nyusi, o debate deve 
acontecer, e o desejo de milhares 
de moçambicanos de ver a demo-
cracia a fortificar-se não pode ficar 
refém de Filipe Nyusi. (Redacção)

A ala radical do partido Frelimo quer que Nyusi não vá ao debate, com medo que seja 
responsabilizado pelo insucesso da governação da Frelimo nos últimos 10 anos

Cresce interesse popular pela realização do debate eleitoral

Nyusi continua a fugir ao frente-a-frente 
com Dhlakama e Daviz Simango
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