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SEGUNDO FERNANDO LIMA

“Medíocres
confortados
com
guebuza”
“Há contradição para um presidente, que chegou ao poder
reivindicando patamares elevados”
“ Como é que este regime permitiu emergência de oportunistas
e incompetentes?”

dhlakama não tem como
regressar à cidade
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DESTAQUE
FERNANDO LIMA EM ENTREVISTA AO DOSSIERS & FACTOS

“De 20 valores dou 10 a Guebuza
suficiente menos”

D&F

Por: Serôdio Towo

Ao contrário daquilo que erradamente se pensa, mesmo no
tempo do partido único havia
uma luta muita intensa pelo direito à informação, mas dentro da
perspectiva de informar, essa luta
foi da responsabilidade de muitos jornalistas dos quais, outros
já morreram o que faz com que
exista uma memória das lutas jornalísticas entre a independência e
a chegada do sistema multipartidário que trouxe a nova Constituição da República que consagrava
a Liberdade de Expressão e de
Imprensa para os moçambicanos.
Fernando Lima, considera que essa luta pela Liberdade
de Expressão e de Imprensa no
País, ainda não se pode considerar uma batalha vencida. Aliás,
segundo ele, a própria dinâmica
da comunicação social moçambicana mostra que não é uma
guerra vencida, apesar de a nova
Constituição da República e a
Lei de Impressa ajudarem muito
para o caminho certo mas não
fez tudo porque, não bastam as
leis é preciso que os jornalistas
se dediquem à sua profissão e
que também os órgãos de informação sejam defensores de
causas, a começar pela causa do
jornalismo de qualidade, portanto, esta é uma luta permanente.
Para o nosso entrevistado, há
uma mudança radical no sistema económico do País, a mesma que afectou muito e tem um
impacto muito grande sobre a
comunicação social e hoje por
exemplo existe também uma
grande competição entre a área
do jornalismo e outras que as

Imagens: Albino Mahumana

Em entrevista exclusiva ao Dossiers & Factos, Fernando Lima, jornalista, editor e PCA da mediacoop empresa proprietária dos Jornais Savana, Mediafax e da Rádio Savana, faz uma análise do estágio actual da
nossa sociedade começando por lançar um olhar sobre a Comunicação Social, concretamente no concernente à luta pela liberdade de imprensa, compra e controlo de órgãos de comunicação pelo poder político.
Faz igualmente uma avaliação da governação do Presidente da República, Armando Guebuza, passando
pelas revoltas populares contra o Governo do dia, assim como pela criminalidade no País, destacando
a deterioração do tecido social. Na mesma entrevista, fala das possíveis causas do prevalecente conflito
político-militar, das negociações entre o Governo e a Renamo e antevê igualmente o futuro do País. Lima,
fala ainda daquilo que poderão ser as próximas eleições gerais e presidenciais e faz considerações sobre
Afonso Dhlakama e a Renamo entre outros pontos importantes por conferir nesta entrevista:

Fernando Lima, jornalista, editor e PCA da Mediacoop
considera de conexas áreas de
relações públicas, assessoria
de impressa e de publicidade.
Estas áreas segundo Lima,
têm tirado alguns profissionais
e outros potenciais do ramo do
jornalismo que foram a universidades fazendo com que estes
deixem de seguir o jornalismo
e passem para outras carreiras.
Por outro lado conforme
aponta Lima, também está uma
certa tendência que não é jornalismo mas sim, pertencente a
área das relações públicas concretamente aquilo que se chama
de revistas de mesa de café que
na verdade não são revistas de
jornalismo são revistas que os

ministros, directores de empresas, gostam de ver e que fazem
perfis negociados com essas empresas ou até com ministérios.
Lima assume que se bem que
esta prática acontece em todo o
lado, é normal que em Moçambique também existam essas
revistas, mas como matéria de
facto é que as mesmas revistas ou
publicações também atiram pessoas para o jornalismo poluidor.
Segundo defende o nosso entrevistado, a questão é que para
muitas pessoas o jornalismo é
uma causa, mas as pessoas têm
uma família para sustentar, têm
uma casa para fazer e como diz

um colega de comunicação social, “enquanto a questão do saco
de arroz não é resolvido toda a
pré – disposição para crítica para
se estar no sector onde a confrontação é permanente sobre os
seus atalhos e se tem outro tipo
de chamamentos de jornalismo”.
“Avaliação sobre a
comunicação social é positiva”
Fernando Lima, avalia a comunicação social moçambicana como sendo muito positiva,
alegando que a população moçambicana confia muito nos jornalistas, ao extremo de se uma
pessoa perguntar a um cidadão

ordinário, uma pessoa pobre,
onde é que devia ir quando tem
problema se calhar primeiro chama jornalistas e depois vai dar
queixa num posto policial, isso
significa que apesar de todos os
problemas que existam a comunicação social é relevante e ela
presta um serviço de máxima
importância às comunidades.
Também, os vários inquéritos que são feitos à população,
colocam a comunicação social
num lugar de grande destaque
no sentido de que a população
confia nos jornalistas e confia
na comunicação social e isso
é muito simpático para as pessoas que trabalham no sector
e para as pessoas que têm profissões de liderança no sector.
Lima reconhece que o sector
não é uniforme leva consigo boas
e más coisas, mais no geral a comunicação social moçambicana é
um dos pilares da democracia no
País, nem sequer é controversa.
Para o nosso entrevistado,
trata-se de uma posição que os
governantes e políticos do nosso
País assumem como uma realidade, dai que não é por acaso
que os governantes e o partido
que está no Governo especificamente cada vez mais tentam influenciar a comunicação social
e procuram dentro do possível
tirar dividendos da comunicação social, isso significa que
eles reconhecem a importância
e o poder que esta classe tem.
Compra e controlo de órgãos
de comunicação
Falando da já constante atitu-
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de de compra e controlo de órgãos de comunicação social em
especial os jornais, Lima, considera que, é uma nova fase e é
uma nova faceta da comunicação
social moçambicana. Nesta luta
podemos dizer que há pessoas que tombam, há aquelas que
continuam a acreditar e agarrar a
bandeira da independência, da integridade e do profissionalismo.
Mas, em todos os sectores e
em todos combates há uns que
ficam para trás, há aqueles que
prosseguem, portanto, para mim
isso é normal que aconteça, tal
como se verifica noutras sociedades, temos exemplos evidentes
que aconteceram muito antes de
Moçambique, nomeadamente
em Angola que é um país que seguimos com muito interesse, mas
também já sucedeu se no Zimbabwe, acontece na África do Sul,
e eu não acho que o mercado dá
respostas para tudo, mas perceberemos que ao contrário do que
muita gente pensa, o Povo não é
estúpido, ele sabe e conhece os
jornais que saem todos os dias
e sabe fazer diferenças do que é
publicado assim como diferenciar os canais de televisão, das
rádios e até agora porque não sou
ingénuo, sei que ainda há muita
coisa por vir e o próprio facto de
Moçambique estar na viragem
do gás e petróleo vai trazer mais
força, as forças que querem esse
controlo da informação e manipulação da informação, mas para
já e nesta fase de luta em que
estamos, eu penso que o público em geral prefere jornais que
tentam fazer jornalismo com honestidade, os órgãos de informação que tentam apresentar a face

mais real daquilo que se passa em
Moçambique, nós todos sabemos
das limitações que as sondagens
da opinião que existem num País
como o nosso, mas apesar disso, eu acho muito interessante
os resultados que as sondagens
mostram em termos da aderência do público no que tange
às rádios, televisões e jornais.
Entretanto, o nosso entrevistado classifica a manipulação
da informação em Moçambique
como sendo bastante acentuada avaliando-a, na média (07)
numa classificação de zero a dez.
O nosso entrevistado considera que o acentuado nível de manipulação da informação que se
verifica no País de ponto de vista
positivo faz com que a sociedade tenha uma atitude muito mais
critica em relação à comunicação
social, que tende ler, olhos de ver,
muitas vezes pondo óculos para
ler tudo e para ouvir bem e ver
bem aquilo que está-se a passar,
mas momentaneamente. Infelizmente as pessoas são levadas a
acreditarem em coisas que não
são bem assim, mas em última
análise e até agora a própria dinâmica da nossa comunicação social permite que uma determinada
tentativa de manipulação de um
sector, no dia seguinte seja exposta por outro órgão de informação.
Portanto, significa que o público ainda continua a ter acesso
a instrumentos que o habilitem
a ter diferenciação do trigo e do
joio, ou seja, a população não é
orientada num só sentido, há pessoas que gostariam que isso acontecesse, mas o clima de liberdade
que existe em Moçambique dá
essa possibilidade de até termos

um jornal, infelizmente é um
jornal não é uma rádio, uma televisão, gratuitas com um sentido
muito critico da sociedade moçambicana, se olharmos para o
contexto do continente africano,
Moçambique neste nível é um
Pais razoavelmente sofisticado.
Análise sobre a governação de
Armando Guebuza
Fazendo uma retrospectiva
sobre aquilo que foi e é a governação de Armando Guebuza,
Lima considera que, em todas as
coisas tem aspectos positivos e
negativos. Eu acho que este País
está no caminho de crescimento
económico, é preciso combinar
crescimento económico com
desenvolvimento económico, e
quando falamos do desenvolvimento económico estamos a dizer que todos os moçambicanos
beneficiem do crescimento económico, mas é inquestionável, é
inegável que o Presidente Guebuza pôs o País neste trilho, podia
ser outro mas é ele, e ele vai ficar
na história por causa disso, agora caminhar para o crescimento
económico e para o desenvolvimento também nos deve permitir fazermos essa caminhada em
democracia e em liberdade. Eu
não diria que é o Presidente mas
estabeleceu um tipo de governação que os medíocres e os incompetentes se sentem muitos confortados à volta deste Presidente,
isto é uma contradição para um
presidente, que chegou ao poder reivindicando patamares de
exigências e de cumprimentos
de objectivos muito mais elevados do que os seus antecessores.

É preciso fazer um debate
muito sério, sobre como é que
este regime permitiu emergência de tantos oportunistas e de
tantos incompetentes, o outro aspecto que também é triste é que
uma das bandeiras de Guebuza
foi a luta contra a corrupção na
fase inicial da sua governação,
inclusivamente causou um mal-estar em relação ao Presidente
anterior, em relação aos governantes que trabalharam com o
presidente anterior, a questão
da luta contra o“ deixa andar”
porque pensava – se, que falar
do deixa andar era uma maneira
de criticar o anterior presidente.
É verdade que andamos mais
rápido nestes dez anos, mas não
sei se andamos mais rápidos e
melhor no combate contra a corrupção, uma questão que acaba
sendo uma nódoa muito grande
para o nosso País, e nós todos temos que dar a nossa contribuição
para diminuir esta nódoa que nos
mancha porque no dia-a-dia, a começar pelo exemplo mais crasso
da actuação da polícia até ao pessoal que trabalha nas fronteiras e
outras áreas que acabam se envolvendo em actos de corrupção.
Eu acho que estas coisas devem
nos embaraçar a todos porque
não é o problema do presidente,
mas sim, do País e todos como
uma sociedade e a luta contra
estes males deve ser urgente antes que se transforme uma endemia e não podemos ceder a isso.
Revoltas populares contra o
Governo do dia
Foi nesta governação de Armando Guebuza que conhecemos os momentos mais difíceis
com populares a revoltarem-se repetidas vezes contra o
Governo algumas vezes com
violência e eu acho que houve muitos motivos para tal.
Isto significa que as pessoas
sabem usar a liberdade que têm,
se este fosse um País fascista, as
pessoas não podiam sair à rua fazer o que fizeram, mas na outra
face da moeda houve muita incompetência em gerir os problemas populares. Por exemplo, o
facto de terem aumentado todos
os preços de produtos básicos ao
mesmo tempo e num mês complicar todos os moçambicanos de
Janeiro a Fevereiro encaram problemas financeiros muito sérios.
Só governantes que não
pensam duas vezes, que não se
questionam é que podem cometer um tremendo erro. Portanto,
houve muita incompetência na
gestão dos problemas populares e a nível de gestão de segurança, nas questões de serviços

de informação, por isso mesmo
nas reivindicações que se seguiram o Governo soube gerir
não obstante a continuação de
muitas das asneiras anteriores.
Este Governo tal como toda
a nossa sociedade ainda tem
muitas sequelas do partido único, autoritarismo, determinismo
que muitas vezes está associado a esta formatação do partido
único, portanto, aquilo que se
pensa a um determinado nível
não é o sentimento de base e sobretudo não há canais de comunicação apropriados entre a base
e o topo para que determinadas
situações sejam compreendidas.
Por exemplo, melhor comunicação levaria toda a problemática dos reassentamentos em
Moçambique, porque uma grande parte dos reassentamentos que
assistimos é para o bem do País
e da população, mas como não
há comunicação e as pessoas que
estão à frente desses processos
acham que os dólares resolvem
os problemas e os reassentamentos correm mal sob todos os pontos de vista pois a população resiste ao recenseamento, também
resiste à remoção e o governo
tem que pagar muito mais para
fazer determinadas alterações.
Então, eu acho que se houvesse uma melhor percepção política
daquilo que é o reassentamento
e o que significa remoção das
populações para obedecerem a
um determinado programa de
desenvolvimento e muitas vezes
também a desonestidade politica,
muitas das remoções que se fazem das pessoas têm muita corrupção. Há reassentamentos que
surgem das remoções das famílias, mas há também atribuição de
terrenos a pessoas que nunca deviam ter sido concedidas terrenos.
Outro aspecto desta corrupção está associada a funcionários
públicos que aceitam receber dinheiro para autorizar pessoas a
construírem em cima das valas
de drenagem e em outras zonas
proibidas como por exemplo as
de reservas do Estado, mas não se
faz este debate porque acha – se,
que com os dólares buscados nos
bancos estrangeiros para certos
projectos se resolve os problemas. A verdade é que há vezes
em que os problemas são muito
complicados e ainda bem que a
noção de cidadania da população
está cada vez mais sofisticada,
muitas vezes as pessoas não estão a dizer que é um problema de
casa, mas sim problema cultural
que o circunda nomeadamente
as suas campas e seus cemitérios
tradicionais, e isso é legítimo porque não estamos no colonialismo
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onde vinha o sipaio e o administrador darem chaboucos às pessoas, e estas saiam de suas casas.
Para dizer que as pessoas, têm
que sair com dignidade e têm que
ser correctamente compensadas
pelas perdas que estão a sofrer e
as perdas que sofrem não são apenas pelas chapas de zinco e bloco
mas há muito mais do que isso.
Lima e a criminalidade no País
O nível de criminalidade
corresponde ao nível de desenvolvimento da nossa sociedade,
os índices mostram que há mais
pobreza, mais desigualdade entre
ricos e pobres e os índices económicos mostram que há muito
desemprego, em adição a isso
nós vivemos mesmo ao lado de
um dos países mais violentos
do mundo e bem perto de uma
das cidades com índices mais
altos de violência internacionalmente e é onde vive a nossa
maior comunidade no exterior.
Entretanto, há muito contágio
entre a criminalidade na África
do sul e Moçambique nomeadamente aquilo que nós dizemos
que são crimes hediondos e cruéis ou por outra, mais violentos.
E em relação ao aumento da
criminalidade, acho que é o desenvolvimento da economia as
desigualdades sociais que explicam essa criminalidade, e também o facto de esta ser a parte
de responsabilidade do Governo
pois não olha com seriedade o
que devia fazer com a polícia e
para outros departamentos especializados na área de segurança.
O que sucede e que temos

vindo a acompanhar são promoções demasiadas politizadas, ou
seja, quando caminhamos quase
para os 40 anos de independência temos que ter departamentos
na polícia muito sofisticados e
temos que ter nas hierarquias
da polícia pessoas muito eficientes academicamente, muito
sofisticadas e que estejam a altura de combater a sofisticação
da própria máquina criminal.
Desmoronamento do tecido
social no País
Em relação ao notável desmoronamento do tecido social em
Moçambique, Fernando Lima
explica de várias formas as causas
apontando essencialmente que, a
primeira questão é que não há um
debate sério sobre essas questões.
Há individualismo atroz na sociedade moçambicana, inclusivamente o individualismo é muito
premiado, uma pessoa que engana outrem e uma pessoa que sobe
na vida por meios ilícitos ao invés
de ser condenada, é vista como
uma pessoa importante e aplaudida por sectores da sociedade.
Então, eu acho que está a faltar muito o olhar nos olhos para
discutirmos o que está mal entre
nós. Este é um problema que não
é um problema, é o reflexo desta situação porquê que há muita
gente hoje sobretudo nos centros
urbanos e não só, porquê é que as
pessoas vão em massa às igrejas e
na minha opinião, porque não encontram respostas noutros sectores da sociedade para as suas ansiedades, para os seus pontos de
interrogação, a começar pelo Go-

verno até ao seu local de trabalho.
Então, isto faz com que a
igreja em última análise seja um
refúgio para as pessoas encontrarem a paz e a primeira paz que
uma pessoa pode encontrar é a
do seu espírito, aquela paz mais
interior que as pessoas sentem.
E hoje, o País aos fins de semana e não só, começando sexta - feira fica paralisado porque
centenas de milhar de moçambicanos vão aos cultos religiosos.
Isto deve ocupar o pensamento dos governantes porque
alguma coisa deve estar a passar
para as pessoas fazerem isso. Eu
acho que somos uma sociedade
com cada vez mais doenças e
não estamos a saber responder
a todos esses problemas. Mas
é assim, nós saímos de um sistema monopartidário em que o
partido único cuidava da nossa
vida até resolvia questões dos
nossos casamentos quando as
coisas não corriam bem. No casamento uma pessoa ia ao grupo
dinamizador e recebia conselhos
como melhoraria a vida em casa.
Uma parte desta omnipresença do partido na vida das famílias
desapareceu e não foi substituída por nada, então, muitos de
nós estamos às apalpadelas para
encontrarmos rumo como indivíduos mas também como parte da sociedade moçambicana.
“Retorno à guerra surgiu da
ausência do diálogo”
Esta talvez seja uma análise
mais simples que pode ser feita,
porque esta guerra surgiu da ausência do diálogo não só com a

Renamo mas sim entre os moçambicanos e eu acho que a nível
do partido dominante, se achou
que quando uma pessoa ganha
eleições tem o direito de fazer
tudo e tem o direito de governar a
todos os níveis, começando pelo
nível da povoação, do distrito passando pela província até à Nação.
Ora isto não é verdade e não
pode ser assim! Isto provocou um
nível de exclusão muito grande, a
partir da localidade mais recôndita de Moçambique por outro lado
este movimento de exclusão foi
acompanhado por grande pressão psicológica que se assemelha
a tortura psicológica de todas as
pessoas sobretudo nestas pequenas comunidades para aderirem
ao partido Frelimo, dai que se
explica haver uma contradição
muito grande entre os números dos militantes da Frelimo
e das pessoas que votam nela.
Então, a guerra ou o presente
clima de tensão político com alguns reflexos de violência armada tem como base o movimento
massivo de exclusão social que
se verificou no País. Nós temos
que ser muito mais inclusivos
com as diferentes percepções de
ver a sociedade e de ver o desenvolvimento ou seja, num regime
que se afirma democrático nunca
há perseguições e muita intolerância para quem não pensa da
mesma maneira como a cúpula
política partidária que controla o poder em Moçambique.
Que futuro Moçambique
espera!
Em relação ao futuro que Moçambique espera perante a actual
situação político-militar, eu sou
muito optimista, e o optimismo
não nasce como algo sobrenatural, ele é determinado por sentimentos que uma pessoa tem daquilo que o rodeia, das conversas
das pessoas mais próximas e,
não só este País não violento por
natureza, antes pelo contrário, é
uma Nação de pessoas pacíficas.
Eu digo isso porque essa é a
prática dos moçambicanos. Se
não fosse a violência económica
que os moçambicanos enfrentam todos os dias, estaríamos
a lutar uns com os outros. Não
é porque no Brasil fazem muros grandes e as pessoas vivem
nos condomínios com segurança 24/24 horas que não há raptos, não há roubos e violência.
A violência no Brasil é determinada pela desigualdade económica, e acho que a receita para
baixar a tensão e conflitualidade
entre os moçambicanos assenta
em bases que me quer parecer
muito simples, mais tolerância,

mais diálogo, mais inclusão,
que se crie um sentimento a todos os moçambicanos que são
parte do País que ao contrário
daquilo que as pessoas pensam
agora que nunca terão acesso a
um bem - estar, que não podem
ver o futuro os seus filhos melhor, que a actual geração não
teve porque, quando as pessoas
perdem o sentido da esperança,
e quando ficam desesperadas é
quando também cometem acções
mais extremas. Portanto, a receita para baixar essa tensão tem a
ver com coisas muito simples.
“Negociações entre Governo
e Renamo trazem resultados
positivos”
Acho que as negociações que
decorrem no Centro de Conferências entre o Governo e a
Renamo, trazem sim resultados
positivos. Parte significante dos
resultados que eram esperados
foram alcançados e muitos outros
poderão ser ainda alcançados se
continuarem no sentido correcto.
Quando falo de sentido refiro-me no sentido de inclusão do diálogo e da participação e se isso
for conseguido e haver garantias
sobre isso, também porque as
partes que estão a negociar têm
que acreditar que isso é possível
se não acreditar não chegarão
lá, se continuarem nesse sentido
é fácil chegarem a um entendimento, porque no passado muito
recente se esticou muito a corda
inclusivamente cedeu – se e deu a
percepção de que a utilização de
armas traz dividendos políticos, e
isso nunca deveria ter acontecido,
mas aconteceu e está na mente de
todos que através das armas podemos chegar a obter determinados benefícios e conquistas que
por outras vias não conseguimos.
Governo e autoridades fizeram
má aposta para a Educação
Em relação à questão do Sistema Nacional do Ensino no País,
acho que o Governo e as autoridades da Educação, fizeram uma má
aposta, apesar de eu compreender
que há uma pressão muito grande
da sociedade que tem expectativa
de ver os seus filhos na escola,
e o Governo tentou dar respostas a esta questão fundamental.
Em outras palavras, podemos
dizer que o Governo respondeu
de forma quantitativa sem olhar
e descurando em última análise a
questão da qualidade ou seja, para
o Governo e os mídia têm a responsabilidade nisso porque em
algum momento deixou-se transparecer que melhorar a Educação
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é anunciar que há mais escolas,
mais tantos lugares nas escolas,
então isso correspondeu a um
abaixamento brutal de qualidade.
Nos próximos dias conheceremos resultados de um grande
estudo sobre o nível de Educação
em Moçambique, que trás conclusões muito assustadoras, nomeadamente o nível escolar das
crianças que vão à nossa escola
primária e concluem o primeiro ciclo obrigatório sem conseguirem ler, isso é preocupante.
Felizmente pelo menos há
percepção a nível do Ministério e
do Governo que esta foi uma má
opção. Estes dois órgãos também
entendem que foi uma má opção
a questão de optarmos por escolas de ensino geral, escolas secundárias e abandonarmos aquilo que havia no tempo colonial
que eram escolas técnicas, que
logo depois do nível secundário
dava uma profissão a um jovem.
Hoje os jovens chegam à 12ª
classe sem nenhuma ferramenta que lhe permita defender – se
ou seja continuamos a precisar
de ferreiro, electricista, canalizador, carpinteiro, mas o nosso
sistema de Educação todos os
anos atira para o potencial mercado de emprego dezenas de
milhar de moçambicanos que
literalmente não têm habilidades para encontrar o emprego.
Este é um grande problema
da nossa educação que continua a entreter ideias erradas, por
exemplo, a proliferação de universidades privadas, a grande
maioria das universidades privadas não tem qualidade, mas
o moçambicano está induzido
que com aquele diploma que
tirou naquela universidade vai
dar um lugar numa repartição.
Porém, nos próprios qualificadores do Estado seduz as pessoas
a procurarem diploma, porque
as pessoas não são avaliadas em
função da sua qualidade e da
sua capacidade, um determinado
qualificador é o seu grau de habilitação formal. Se uma pessoa
é bacharel, se é licenciada, mestrada tem um determinado salário
no final do mês, isto é uma falácia, por isso temos tanta gente
a estudar nos cursos nocturnos,
são pessoas que já têm emprego
mas para melhorar o seu salário
precisam daquele diploma e não
estão preocupadas se saem a saber menos ou a saber mais o que
interessa para eles é aquele papel.
Descoberta e exploração de
recursos minerais
As descobertas são positivas,
mas, sou de opinião que temos
que ser muito sofisticados em

gerir esses recursos. Também
devemos saber gerir o caminho até chegar aos recursos
porque há muita gente que pensa que os recursos já existem.
A exportação do carvão tem
dois anos, o grosso do gás não
começou a ser explorado apesar
de já termos gás há muito tempo aqui em Temane, finalmente
uma parte importante desse gás
de Temane vai ser utilizado como
gás doméstico na capital Maputo.
No entanto, julgo que é importante caminharmos com os
pés bem assentes na terra e outra
questão fundamental é preciso
afastar com exemplos muito concretos a percepção e a desconfiança popular que esses recursos
vão ser apropriados por uma minoria dos moçambicanos. Infelizmente para o mal ou para o bem
é esta a sensação que existe em
muitos moçambicanos que estes
recursos, só vão beneficiar alguns
e não a todos e claramente essa
opinião tem que ser mudada não
através da propagada, mas através de acções muito concretas.
Por exemplo, com mais carteiras
nas escolas porque a população
fica muito deprimida quando no
princípio do ano escolar, a escola
exige que compre uniforme e as
crianças vão sentar no chão na escola, mas uma vez as pessoas não
são estúpidas, elas perguntam
porque devemos exportar madeiras, enquanto estas podiam servir
para fazer as nossas carteiras?
Claro que isto é muito mais
sofisticado do que o que estamos a falar, se calhar haja toros
de madeira que são aproveitadas
no exterior e entram em Moçambique como carteiras, feitas a
um custo baixo do que aquelas
feitas em Moçambique. Esse é
outro debate, porque o nível de
percepção popular é isso que dizem como é possível se temos
madeira aqui no País e a escola
do meu bairro não tem carteiras.
Eles não conseguem perceber
isso, infelizmente o Governo tem
que explicar estas coisas tão básicas como carteiras escolares.
“Próximas eleições serão
bastante renhidas”
Fazendo uma perspectiva
daquilo que poderão ser as próximas eleições marcadas para
Outubro próximo, Fernando
Lima considera que, serão bem
disputadas, no sentido de que os
contendores vão dar luta nas urnas. Mas o facto de se sentir que
as eleições vão ser renhidas também deixa no ar algumas preocupações nomeadamente, o grande
potencial da fraude a todos os
níveis desde as pessoas que se

recensearão, a fraude das pessoas que podem votar mais de uma
vez, que podem encher as urnas,
os computadores que podem ser
viciados para darem vitórias de
secretária, por outro lado, porque nas eleições há expectativas
de que serão muito renhidas, há
um combate que eu diria muito triste contra as forças que
não são as do partido no poder.
Todos os dias os nossos órgãos
de informação trazem notícias de
pessoas espancadas, de pessoas
perseguidas de cartões confiscados, e agora há casas queimadas,
já há queima de bandeiras, mas
o que me espanta é que neste
País sempre convivemos com
bandeiras do partido Frelimo
por todo Moçambique e nunca ninguém ficou preocupado.
Aliás, não somente bandeiras
da Frelimo é que são erguidas
mas também há por exemplo
confissões religiosas que têm a
tradição de pôr bandeiras na sua
igreja ou junto à estrada para
indicar que ali há um templo.
Então, há uma grande dificuldade de as pessoas conviverem
com este pluralismo e isto é o
que me preocupa em relação às
eleições de Outubro. Que haja
não intolerância, violência de
uns partidos contra os outros.
Eu acho que também há condições para reduzir o mínimo
essa intolerância e violência, o
País só tem a ganhar se as nossas eleições forem bem disputadas, mas infelizmente começa a notar-se que há uma série
de investimentos que estavam

programados para acontecerem no nosso País que começam a ficar na prateleira para
não dizer que foram retirados.
Por exemplo, esta semana
veio a público o investimento
do maior grupo de avicultura
de Portugal, que reteve o investimento de cerca 140 milhões de euros e esse investimento para já vai para Angola.
Há dois meses atrás, outro
investimento nas redes de energia elétrica também foi congelado. Apesar de não ser o único
factor, mas se fazermos bem as
eleições, termos vencedores claros e aceites por todas as partes
é muito importante para a democracia, mas também para o
próprio clima de ambiente de
negócios para a nossa economia
para que todos os parceiros de
Moçambique se sintam confortáveis em vir pôr o seu dinheiro em
Moçambique porque em última
análise também nós nos beneficiamos desses investimentos.
“Dhlakama só renunciará
daqui há mais alguns anos”
A mudança do líder da Renamo, algum dia terá que acontecer! Agora que vai acontecer
nos próximos dias ou meses,
não acredito. Acho que o senhor Afonso Dhlakama é o líder incontestável da Renamo.
Mas esta provação quase bíblica, a que ele próprio se sujeitou, traz-lhe louros políticos para
ele e para a sua formação política. Não é para todos viverem

estes meses com grandes provações no meio do mato, em última
análise este exercício é que lhe
irá trazer dividendos políticos.
“De 0-20 dou nota 10 à
governação de Guebuza”
Numa avaliação de 0-20 valores, daria 10, (suficiente menos)
pelos motivos que já apontei ao
longo desta entrevista. Há sucessos e avanços, mas também
há coisas que não foram bem
feitas e sobretudo este clima de
clivagens entre os moçambicanos não é bom para o futuro do
País. Há vezes que as pessoas
lançam sementes havendo uma
que germinam rápido que outras, mas as vezes as sementes
do ódio e da desconfiança não
se colhe no dia seguinte elas ficam dentro de nós e demoram
tempo para as tirarmos para fora.
E este País de que nos orgulhamos de ter dado passos importantes e de sermos vistos como o
exemplo de África, de harmonia,
de convivência, em todos os níveis inter-racial, multicultural,
a própria reconciliação depois
da guerra que não teve que ser
sujeita a nenhuma Comissão de
Justiça e Verdade, é um património e um capital politico - social
que nós não podemos jogar no
lixo, então nós temos que, com
coragem apontar dedo às pessoas que querem deitar no lixo esse
capital de ganhos sociais e políticos que conseguimos em todos
esses anos de independência.

