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Dois em um
DEcorrem duas iniciativas governamentais que se espera desaguem no
alívio ao custo de vida dos moçambicanos.
A primeira foi anunciada há semanas, pelo Ministério dos Transportes
e Comunicações (MTC), com a duração de seis meses, até dezembro,
em vista atenuar o nefasto impacto
da alta dos combustíveis, que passa
por o Governo subsidiar os utentes
dos transportes públicos de passageiros.
A oscilação dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais vai determinar os passos seguintes a serem dados pelo executivo mas, por ora, vinga a Fórmula-Magala. Goste-se ou não se goste.
Num segundo momento, desta feita com direito a solenidade, Presidente Filipe Nyusi como protagonista, há uma semana, do Pacote de
Aceleração Económica (PAC) ou, se
quiserem, também baptizado programa de estímulo à economia, este
com a duração de dois anos.
Nyusi acredita que os estímulos
à economia, entretanto amplamente
aplaudidos pela Confederação das
Associações Económicas de Moçambique (CTA), ao fim e ao cabo,
vão resultar na diminuição dos altos
custos de vida dos cidadãos de baixa
renda.
Coincidência ou não, tanto o primeiro quanto este último programa,
possuem 20 itens.
Impacto de curto prazo
Em seis meses, até dezembro, o
Governo vai avançar com o programa
de subsídio aos utentes dos transportes públicos de passageiros, em
todo o território nacional.
Com a duração de seis meses,
até dezembro, o programa está alinhado com a distribuição de dinheiro
às famílias consideradas vulneráveis,
atravez do Instituto Nacional da Ac-

ção Social (INAS) e inspirado na
experiência dos subsídios no quadro da covid’19, ano passado.
Fonte sénior do Governo, este
fim-de-semana, esclareceu que a
confusão que ano passado caracterizou o levantamento das famílias candidatas aos subsídios não
vai ser reeditada no novo processo.
A mesma voz explica que as
famílias remanescentes do processo covid’19, serão automaticamente integradas nos subsídios em agenda, até completar
um universo de um (1) milhão de
pessoas.
Esclarecendo melhor, isto significa o seguinte. Na óptica do
executivo, na distribuição dos subsídios decorrente da covid, ano
passado, existem famílias que fi-

caram de fora, sem receberem as
duas tranches de 1500 meticais/cada devendo, os re-feridos agregados,
transitar para o processo deste ano,
cujos montantes a serem abrangidos
não são revelados.
O nosso confidente diz que o Governo está no terreno, em busca do
financiamento para subsidiar as famílias tidas vulneráveis, com o mesmo
dinheiro, estas, devendo ter acesso
aos transportes públicos de passageiros.
Sabe-se, entretanto, que o executivo tem em mãos 85 milhões +
50 milhões de dólares americanos,
135 milhões de dólares amricanos,
injectados de fora concretamente para fazer face ao momento, i.e., na
óptica do governamente, estes montantes não são para subsidiar os vulneráveis. redacção

Xícara de Café

salvador raimundo
EM antevisão aos subsídios para os baixa-renda, paira o nauseabundo
cheiro a trafulhice e chico-espertice.
Pretende-se resgatar famílias residuais dos polémicos subsídios de
2021, no âmbito da covid, mas não se conhece o universo dos agregados
que, por qualquer motivo, não receberam os 3.000 meticais respeitantes
às duas tranches.
Sabe-se, isso sim, é que o Governo hasteou recentemente a fasquia
de um (1) milhão as pessoas a beneficiarem dos subsídios, os mesmos
válidos para custas dos transportes públicos de passageiros.
A questão: será que nos subsídios de 2021 ficaram por receber o
seu dinheirinho um milhão de pessoas? Porém, na altura de se fazer balanço, o Governo puxou pelos galões e disse terem sido dadas dinheiro
todas as famílias licenciadas. Hoje, sabe-se que nem todos receberam
o dinheirinho. Isto dá direito a manumental gargalhada, daquelas de rasgar
a boca de ponta a ponta.
Não menos preocupante, o executivo dizer que não tem dinheiro para
subsidiar as famílias, estando no mercado doador em busca de quem
possa financiar. Mas, e os 135 milhões de dólares anunciados de boca-cheia para o alívio da carestia?
Mudando de tema, para a acentuada precariedade em que as nossas
crianças estão mergulhadas. Noutras paragens, os menores recebem
do Estado subsídios desde a nascença. Por cá…zero.
Não surpreende que algumas mães interrompam, em Maputo, o serviço
de parto para só darem à luz em território sul-africano. É que lá existe
um chorudo subsídio. sr

Nyusi yes man
OS empresários moçambicanos carregam Filipe Nyusi
ao colo e num inédito paralelismo posicionam o Presidente da República na mó de
cima face aos anteriores inquilinos da Ponta Vermelha.
“Na história deste diálogo
[público-privado] não registo
do Governo, em tão pouco
tempo, responder positivamente às várias questões colocadas pelo sector privado”,
argumenta a cúpula da Confederação das Associações
Económicas (CTA), num encontro, sexta-feira, com os
jornalistas.
No auge da pandemia covid, a CTA produziu 22 questões que sustentaram o Plano
para a Recuperação Empresarial, nele constando medidas fiscais, facilidades de
acesso ao financiamento, temas laborais e de conteúdo
local.
Na apresentação do documento, no decurso da XVII
Conferência Anual do Sector
Privado, as partes rubricaram
memorando de entendimento, no qual o Governo comprometeu-se a analisar e aprovar
as medidas em seis meses,
neste agosto.
Para o graúdo da CTA, volvido o espaço temporal, o Presidente Filipe Nyusi “anuncia
medidas de estímulo à economia” onde constam 11 das
propostas apresentadas pelo
empresariado, há precisamente seis meses.
Isso galvaniza o sector privado que afirma que 70% da
matriz apresentada naquela
conferência, há seis meses,
portanto, foi aprovada “o que
representa um sinal claro de
que o diálogo entre o Governo
e as empresas pode produzir
efeitos positivos na economia”.
Em concreto sobre as

medidas presidenciais da semana finda, a CTA lembra a
sua defesa de que se tratando
de um sector crítico para a
segurança alimentar, a Agricultura era importante que
fossem concedidos incentivos de alavancagem, numa altura que se reitera a necessidade de produção local dos
alimentos.
No IRPC, o abrandamento
dos 32 para 10% especificamente para a Agricultura significa que o Governo “está a
libertar recursos a custo zero
para investimentos”, acentua
a CTA.
Na retina o custo de financiamento acima dos 20% no
sistema bancário “não responde os anseios do sector”,
daí a CTA destacar o incentivo
da semana passada porque
alinhado com os desafios actuais “onde temos de produzir, particularmente, culturas
alimentares”.
Numa outra alínea, em comunicado, a CTA afirma acreditar que o investimento privado nacional poderá aumentar
o que dinamiza a agricultura
comercial.
Hoje, prossegue, a agricultura comercial [entenda-se empresas organizadas]
“não é mais do que a metade
da produção do sector” ou seja, dos 3,7 mil milhões de dólares americanos que a Agricultura contribui para o PIB,
grande parte ainda é do sector
familiar.
Isso explica também “os
produtos que são perdidos
pós-produção”, acentua o documento.
Em sentido contrário, a
produção detidas pelas empresas é aproveitada em
100%, contra abaixo dos
50% da familiar.
“Não é acabar com a produção familiar, mas dinamizar
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a produção comercial” até pela
rica experiência em que as
partes convivem e colaboram,
por meio de sistemas de fomento. “É positivo” e o Governo poderia incentivar, atravez
da redução do IRPC para…10%.
Reajuste salarial
Há um ano, a classe empresarial comprometeu-se a reajustar o leque salarial dos trabalhadores, em linha com a
estratégia de redução de pessoas abaixo do limiar da pobreza, desde que o Governo
concedesse os incentivos fiscais.
Hoje, a CTA promete “tudo
fazer para desenvolver o sector e melhorar as condições
de trabalho da massa laboral”
e, mais abaixo, garante continuar a defender o desenvolvimento do conteúdo nacional,
parte das medidas anunciadas e que integravam o leque
das propostas da agremiação,
há seis meses.
A CTA diz-se comprometida com o desenvolvimento de
políticas de conteúdo nacional

na Despesa Pública e atira:
“o Governo realiza compra de
bens e serviços em mais de
500 milhões de dólares americanos/ano”. Estes valores
são a razão da pressão que
tem sido exercida no agravamento da Balança de Pagamentos e que desestabiliza
a taxa de câmbio. “Tudo o que
se tem comprador é importado”.
Ao mudar a sua política,
o Governo está a abrir espaço
“para a industrialização e para mais oportunidades de negócio para as empresas moçambicanas”, sublinha a
organização que, desde logo,
promete dar início a busca de
parcerias para a concretização dos projectos de investimento, com o fito de explorar
a janela de oportunidades que
agora se abriu.
Há sensivelmente uma semana, Filipe Nyusi atirou a
bola aos empresários moçambicanos, no desenvolvimento do sector privado e
consequente alívio do actual
estado de precariedade das
famílias. redacção

Filipe Nyusi trabalha
em Cabo Delgado

O Presidente da República, Filipe Nyusi, trabalha hoje e amanhã, na Província de Cabo Delgado.
Nesta província, o Chefe do Estado irá proceder à inauguração do edifício da Delegação Distrital do Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) de Metuge, uma infra-estrutura
construída de raiz, no âmbito da materialização do Programa
Quinquenal do Governo, que visa a aproximação dos serviços
públicos ao cidadão.
O Presidente Nyusi irá igualmente orientar, na cidade de
Pemba, a Reunião com os Conselhos de Representação do
Estado e Executivo Provincial.
Nesta deslocação, o Chefe do Estado moçambicano far-se-á acompanhar pelas Ministras do Trabalho e Segurança
Social, Margarida Talapa; da Administração Estatal e Função
Pública, Ana Comoane, quadros da Presidência da República
e de outras instituições do Estado. x
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Muxúnguè mercado paga seguro via electrónica
MUitos trabalhadores que
exercem as suas actividades
nos mercados do distrito de
Chibabava, província de Sofala, afirmaram, há dias, que
preferem proceder ao pagamento das suas contribuições
ao sistema de segurança social usando as plataformas
electrónicas disponibilizadas
pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), que
irem fazê-lo nos balcões desta instituição ou do banco.
A revelação foi feita por trabalhadores do mercado central do Posto administrativo de
Muxúnguè, durante uma palestra de sensibilização deste
extracto social, organizada
pelo INSS, com vista à sua
inscrição no sistema, tendo
em vista o seu futuro social e
das respectivas famílias. Trata-se de uma actividade inserida no âmbito da divulgação
da legislação sobre a segurança social obrigatória, com
destaque para o Regulamento
da Segurança Social Obrigatória, aprovado pelo Conselho
de Ministros, através do Decreto 51/2017, de 9 de Outubro.
Uma brigada da Delegação
Distrital de Segurança Social
de Chibabava escalou aquele
mercado, no prosseguimento
da campanha de divulgação
porta-a-porta, junto dos Trabalhadores por Conta Própria
(TCP), dos procedimentos para o pagamento de contribuições ao sistema de segurança social, com recurso às
plataformas introduzidas pelo
INSS para facilitar este grupo
no seu processo, nomeadamente o M-Pesa e o IZI.
Pascoal Mapossa, o ponto
focal dos trabalhadores por
conta própria no distrito de
Chibabava, enalteceu a iniciativa do INSS e os avanços
na modernização do sistema,

bem como a introdução de
facilidades para o pagamento
de contribuições, pois, segundo a fonte, grande parte
desta camada sócio-económica é usuária de M-Pesa, o
que poderá dinamizar as suas
actividades.
O Delegado Distrital do INSS de Chibabava, Zacarias
Batanhe Moiane, disse, na
ocasião, que a iniciativa da
sua instituição tem como objectivo a sensibilização e instrução dos trabalhadores informais, inscritos no INSS,
sobre os procedimentos a observar no uso das plataformas
M-Pesa e IZI para a canalização das suas contribuições
ao sistema de segurança social, como forma de garantir
a sua protecção social e dos
seus dependentes, em caso
de incapacidade para o trabalho.
Moiane explicou aos participantes da palestra sobre os
deveres e os direitos de cada
um, sublinhando que não basta apenas que o contribuinte
ou o beneficiário se inscreva
ou contribua para o sistema
de segurança social, mas
sim é preciso que estes conheçam intimamente os direitos que lhes assistem, bem
como a razão da contribuição
realizada para a segurança
social.
O INSS tem estado a
acompanhar a dinâmica do
mercado, indo, fisicamente,
ao encontro das empresas e
de outras unidades de produção, para além de criar condições que permitam que o
sistema esteja à altura das
exigências do mesmo, mais
próximo dos utentes e da sociedade em geral. Aliás, essa
foi a estratégia que culminou
com a informatização e modernização geral do sistema,
em que já é possível o público
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utente, através das tecnologias de informação e comunicação, aceder aos serviços
prestados, em tempo recorde

e a partir de qualquer lugar,
sem precisar de se deslocar
aos balcões do INSS ou dos
bancos. x

UPolitécnica e Sprowt
cooperação educacional
A Universidade Politécnica e a Fundação SPROWT assinaram,
recentemente, em Maputo, um Memorando de Entendimento
(MdE), que tem por objectivo estabelecer parcerias que permitam instituir conhecimento científico nas iniciativas de intervenção social.
O acordo visa também a cooperação entre as instituições,
nas suas respectivas áreas de actuação e de vocação, com
destaque para os programas educacionais e de desenvolvimento organizacional.
Neste contexto, a Universidade Politécnica contribui, através da sua vocação, com formação e a Fundação SPROWT
com a promoção de iniciativas de intervenção social, nas diferentes áreas temáticas, nomeadamente educação, género,
desenvolvimento organizacional e liderança.
Na ocasião, Narciso Matos, reitor da Universidade Politécnica, referiu que o acordo entre as duas instituições significa
a materialização das acções em curso, que vão exigir a entrega e automaticamente a abertura de portas para o avanço
nas áreas de cooperação e educação.
“Este acto significa a materialização das acções em curso,
que vão exigir muita entrega da nossa parte.O memorando
assinado vai abrir portas para que tudo quanto outrora, isoladamente, não conseguimos alcançar, a partir de agora, juntos,
possamos realizar ”, disse Narciso Matos.
Por sua vez, a directora geral da Fundação SPROWT, Rumina Fateally Noormahomed, explicou que o acto da assinatura
do MdE formaliza e cria pontes e programas, para o desenvolvimento das áreas de actuação das duas instituições.
“Nós temos a consciência de que a educação é fundamental e queremos que o desenvolvimento envolva a consciencialização de todos, no sentido de termos uma educação inclusiva,
que é um direito de todos. Queremos, com este memorando
de entendimento, acrescentar valor nas áreas de género, educação e desenvolvimento sustentável”, concluiu Rumina Fateally Noormahomed.
Importa referir que alguns docentes da Universidade Politécnica irão integrar o grupo de formadores do curso sobre
liderança, específico e exclusivo para mulheres, promovido
pela Fundação SPROWT, Setembro, em Maputo. x

Noticiário Breve
O tribunal judicial do distrito da Manhiça, na província de Maputo, condenou sexta-feira a um ano e oito meses de prisão o
motorista responsável pelo acidente de viação que matou 34
pessoas, na N1, no troço da Maluana. x
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Futebóis

Gapi-OIT ‘preparam’
deslocados auto-emprego
A Gapi formou um grupo de
36 jovens artesãos de Nampula em técnicas para o auto-emprego na componente de
construção, no âmbito da
componente “Comece e Desenvolva o Seu Negócio de
Construção Verde”, do projecto Moz Trabalha financiado
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A intervenção da Gapi incluiu a assistência técnica
na formalização de seis empresas de construção civil,
bem como para a obtenção
de documentação complementar (reserva de nome, certidão, NUIT colectivo, etc).
“Das seis empresas que
nos propusemos criar, foi
possível a formalização de
cinco, dos distritos de Mecuburi, Meconta, Mossuril, Ribáuè e Murrupula, dado que
não foi possível finalizar o processo da empresa proveniente do distrito de Nampula, devido a constrangimentos diversos, dentre os quais a falta de documentação da maioria dos beneficiários”, explicou Salomão Chaile, representante da Gapi em Nampula.
“A Gapi tem multiplicado
iniciativas focadas na promoção de empresas de jovens
para fazer face ao desemprego juvenil que tende a crescer em Nampula, que é a província mais populosa. Temos
agora também o desafio de

acolher parte dos deslocados
do terrorismo em Cabo Delgado".
Chaile acrescentou que "a
par destas acções com a OIT,
temos vindo a implementar vários programas e projectos
com outros parceiros, priorizando a mulher e jovens com
espírito empreendedor”.
Estas Micro Empresas Rurais Associativas possuem alvarás emitidos pela Comissão
de Licenciamento de Empreiteiros e de Consultores de
Construção Civil, delegação
de Nampula e estão inscritos
e classificados na 1ª Classe
para execução de obras públicas no valor máximo de 2.000.000,00 MT (dois milhões de
meticais) por contrato e o mesmo tem validade de 3 anos.
A Gapi e a OIT já vêm cooperando ao longo do País, em
projectos virados para a criação de emprego, com enfoque na mulher e no jovem. Na
região Sul, está em implementação o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Mercados Peri-Urbanos, envolvendo os mercados dos Municípios de Boane, Vilanculo e da
Praça dos Combatentes, na
Cidade de Maputo.
Na região Centro, mulheres e jovens, vítimas do Idai,
beneficiaram de formação sobre resiliência aos desastres
naturais, acção que culminou
com financiamento para reerguerem os seus negócios. x

Noticiário Breve
A economia moçambicana cresceu 4,37% na primeira metade
do ano, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) no
seu mais recente boletim de contas nacionais.
Por seu turno, a inflação homóloga em Moçambique foi de
11,77 % em julho, o valor mais alto dos últimos quatro anos e
10 meses, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. x
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OUço que o Clube de Desportos da Maxaquene tem novo
elenco directivo, quatro anos depois de um vazio de direcção.
Dizem-me ainda ter sido uma eleição com recurso a escopro e martelo, o processo que levou dos mais ferrenhos adeptos dos ‘tricolores’ à presidência da agremiação.
Numa primeira perspectiva, devolver a equipa principal ao
Moçambola e recuperar o tempo perdido nas modalidades
marginais – basquetebol, andebol, atletismo e natação.
Nada fácil, porém, dada a pequenez da verba atribuída ao
Maxaquene, por aí 12 milhões de meticais/ano, como consta,
valores advindos nomeadamente da Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), Aeroportos de Moçambique e das demais
entidades ligadas à aviação civil, em Moçambique.
O Maxaquene acaba assim por confirmar a prevalência da
democracia interna, pesem os contra-tempos que têm antecedido estes processos, ainda assim, superam os arqui-rivais.
Sabe-se que o recém eleito Presidente do Maxaquene é
produto da chamada Linha da Frente, pequenos grupos de
adeptos que vivem os clubes com muita alma, incapazes de
uma refeição bem conseguida, em suas casas, enquanto a
agremiação que amam está de rastos.
A Linha da Frente está em todos os clubes históricos,
Grupo Desportivo de Maputo, Ferroviário de Maputo, Costa
do Sol, Ferroviário da Beira, e Namutequelíua de Nampula.
Nem sempre, todavia, nalguns clubes a Linha da Frente
consegue vingar, tal o caso do Namutequelíua que retornou
ao Sporting Clube de Nampula, banidas pelo Bureau Político
da Frelimo, anos 80, pela ligação com a velha metrópole.
Numa réplica ao que acontece na Europa, Moçambique
tem já um instrumento legal que permite às agremiações adoptarem as SAD’s – Sociedades Anónimas Desportivas (tema
para próximas rubricas).
O caso-Lário está a ter repercursões alarmantes nalguns clubes, em Moçambique.
Depois de o treinador português de atletismo ter sido alvo
de uma solidariedade que lhe alguma luz no fundo do túnel,
pela forte possibilidade de regularizar a documentação em
território nacional, acabou sendo extraditado para Portugal.
A ideia, julgo, era evitar criar-se uma espécie de graves
precedentes.
Nas últimas semanas e imediatamente ao caso-Lário, os
Serviços de Migração anunciaram um recenseamento nacional
abrangendo estrangeiros aquí residentes.
Na sequência, sucederam-se denúncias entre os agentes
desportivos em situação irregular, envolvendo os treinadores
do Ferroviário de Maputo e do Ferroviário de Nampula, ambos
estrangeiros.
Cá para nós, o que mais impressiona é o recorrente contrarrelógio das autoridades, que só entram em reacção, sempre
e quase invariavelmente em situação de desvantagem.
Se o Alberto Lário não tivesse sido linguarudo o suficiente
para aparentemente alguém da Federação de Atletismo denunciar irregularidades na estadia do treinador, em Moçambique,
a Migração continuaria manso. Incrível. x
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Penso, Logo existo
Cátia Miriam Costa *

E depois da guerra?
PArecerá estranho ao leitor falar de um pós-guerra, quando
temos um conflito que ameaça estilhaçar a Europa; quando recebemos a notícia de
mais um ataque em Gaza
que vem confirmar que ali ainda se combate; quando no
Iémen se estabeleceu uma
trégua temporária para o conflito, ou quando no Sudão do
Sul estamos em presença de
escaramuças recorrentes que
geram continuamente refugiados.
Estes são apenas exemplos dos conflitos no mundo.
Uns mais próximos geograficamente, outros menos. Uns
mediatizados, outros esquecidos.
Na verdade, a paz global
tem sido, ao longo dos milénios, dos séculos e das décadas, uma utopia adiada. Talvez a razão seja a própria natureza humana, também ela
complexa e dificilmente pacificável, fomente o conflito,
mesmo quando procura a
paz.
Depois da guerra vêm
sempre as convulsões da
construção da paz. A passagem do conflito à pacificação
não é imediata nem fácil. Trata-se de um caminho árduo
que tem de ser construído
através do diálogo e, sobretudo, da resiliência e persistência da procura de pontos de
equilíbrio. Derrotas absolutas,
como aconteceu na Grande
Guerra com a Alemanha, e
vitórias esmagadoras são
amiúde sinal de paz instável
e pouco duradoura. As guerras regionais comprovam-no,
as guerras mundiais esmagadoramente evidenciam-no.
Assim sendo, estranho

que nas guerras em curso se
use tão pouco a palavra negociação ou se procurem canais
de diálogo, tanto da parte de
analistas como de políticos.
É como se a guerra se tivesse
tornado num tempo e num espaço absolutos e irreversíveis
e que uma vitória total trouxesse de imediato a pacificação dos territórios, mas
também das mentes humanas, vencedoras e derrotadas.
Derrotar o mal tornou-se a
expressão chave. Mas como
identificar o mal total e absoluto e o bem imaculado? Existirá num conflito entre seres
imperfeitos a identificação da
forma ética e moral do bem
num dos protagonistas dos
conflitos em curso?
A simplificação da guerra,
através da mediatização da
perspectiva militar, deixando
de fora as causas e tensões
prévias leva a que um fenómeno complexo, de grande
capacidade destrutiva tanto
ao nível individual como colectivo, assuma uma visão maniqueísta da realidade. O risco
de se ver qualquer conflito a
preto e branco e de nos concentrarmos apenas nas ocorrências militares do mesmo,
significa perder a oportunidade de pensar uma alternativa
ou reforçar as instituições internacionais que podem oferecer opções negociais.
Uma Nova Ordem
Logo após o início da guerra
na Ucrânia, um conflito que
já dura há mais de cinco longos meses, veio à tona o tema de uma eventual nova ordem mundial que se estaria a
gizar e de que esta guerra se-
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ria o testemunho. Na verdade, as novas hierarquias
mundiais desenham-se entre
momentos de tensão e é
reconhecido que na esfera internacional estamos prestes
a assistir a novos equilíbrios
de poder.
Numa orgânica ainda fruto
de uma ordem pós-Segunda
Guerra Mundial, que encetou
os processos de descolonização, de globalização das
cadeias de valor e geração de
uma maior interdependência
ao nível mundial, a distribuição do poder e a forma de
desenvolvimento das relações internacionais têm gerado alguma contestação e
reflexão por parte dos países
agora em fase ascendente.
No contexto asiático, vemos surgir as teorias de um
sistema de relações internacionais pós-ocidental, no
contexto dos países do hemisfério sul, vem ao de cima
a teoria do Sul Global, numa
demonstração clara que os
padrões de hegemonia gizados a partir do mundo ocidental se mostram agora insuficientes para a explicação da
acção destes poderes emergentes.
Mas não só. O fortalecimento de entendimento no
seio dos BRICS (originariamente Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) e da
sua vontade de alargamento
a outros estados, a estabilização de organizações internacionais fora do sistema
das Nações Unidas e até alternativas ao Consenso de
Washington levam a crer que,
de facto, está à espreita uma
nova ordem internacional.
Contudo, ainda durante a
Segunda Guerra Mundial
também se refletiu sobre
uma Nova Ordem Mundial
que de facto singrou. Mas,
também se pensou nas causas da guerra e nas formas
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que uma solução poderia assumir. A reedição do livro de
H.G. Wells (1866-1046), exactamente intitulado “A Nova Ordem Mundial”, editado pela
primeira vez em 1940, e agora
reeditado pela D. Quixote,
representa bem a corrente de
intelectuais que pensou na
governação global como solução provável para os conflitos de interesse das nações
que, em geral, desembocavam em tensões que degeneravam em conflitos.
A atualidade do seu livro
não vem só pelas supostas
comparações que podemos
estabelecer entre o período
actual e o período ali tratado.
A contemporaneidade do
pensamento de Wells vem
igualmente da identificação
das causas dos conflitos, em
sociedades onde prevalece o
domínio dos interesses financeiros na economia e até na
política e pela sobre-exploração dos recursos naturais,
usados de forma abusiva por
sistemas produtivos que pouco ou nada se preocupavam
com o seu desgaste.
Não estará esta reflexão
perfeitamente adequada
aos tempos que vivemos?
Em troca Wells propõe uma
ordem mundial baseada no
entendimento para a gestão
de recursos potencialmente
conflituosos, apesar da manutenção das identidades nacionais. Vai um pouco mais longe e propõe que se generalize a educação ao mundo
colonizado para que este se
possa autonomizar, reconhecendo capacidades iguais
aos povos colonizados, se
sujeitos a igual educação.
Numa época em que o processo de descolonização
nem sequer estava em causa,
podemos ver nestas ideias
um olhar mais próximo do
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contramos na maioria dos intelectuais da sua geração.
Retendo a nossa atenção
na proposta de Wells, partilhada em alguns pontos por
intelectuais e cientistas seus
contemporâneos, percebemos que aí está o espírito fundador da CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do
Aço, a que se sucedeu a CEE
– Comunidade Económica
Europeia, a que veio a suceder a UE – União Europeia.
O objetivo da organização
foi-se moldando, é certo, mas
o princípio da tentativa de coordenação por sobreposição
a uma lógica de concorrência
permitiu o mais longo período
de paz no seu seio. Os abalos à paz europeia vieram de
locais extracomunitários, na
ex-Jugoslávia e agora na Ucrânia.
Defensores da conquista
da paz pela melhoria das condições de vida de todos, estes intelectuais concordariam
em absoluto com o modelo
seguido na construção da
UE. Contudo, algo falhou neste processo, porque às portas da UE a guerra voltou a
surgiu, sem contemplar o
custo das perdas humanas e
dos traumas gerados. E isso
leva-nos a pensar o que teria
faltado a esta solução tão
próxima dos anseios das gerações que viveram duas guerras mundiais que mudaram
para sempre a face do mundo.
Esta reedição constitui,
pois, um excelente ponto de
partida para pensar a guerra,
mas sobretudo para refletir
como construir a paz e negociar com os protagonistas da
guerra.
Uma cultura de paz
Ao vivermos tão embrenhados na conflitualidade, esquecemo-nos do que é preciso
para a paz e para acabar com
a guerra.

Numa abordagem ecuménica, o Papa Francisco reflecte sobre essa “Terceira
Guerra Mundial”, feita em “peças soltas”, mas que já é
vivenciada pela humanidade.
O seu livro “Contra a Guerra:
A coragem de construir a
paz”, editado recentemente
pela D. Quixote, parte da
guerra do Iraque, longínqua
para os europeus, mas que
também encheu os canais
televisivos e os jornais de notícias.
Diz o Papa Francisco que
foi no Iraque que pôde tocar
o desastre causado por um
conflito que, embora tenha
desumanizado aquela sociedade, não impediu que lá comecem a despontar sementes de esperança. Na sua perspectiva, enquanto responsável máximo da Igreja Católica,
refere o que para si é a causa
de todas as guerras: antes de
começar através das armas,
esta começa nos corações,
no ódio que não deixa dialogar, negociar ou ouvir. Considera que as guerras só cessarão se deixarmos de as sustentar.
No fundo, o livro que assina assenta no facto de, com
os conflitos armados, ninguém vencer e ser necessário
um trabalho contínuo pela
paz.
Numa linguagem simples,
recorrendo a figuras bíblicas,
o Papa exorta a um esforço
pela paz, realçando que não
existem guerras justas nem
justificáveis. Enumera os vários conflitos, na Ucrânia, no
Iémen, na Síria, no Sudão do
Sul, na Etiópia, na Líbia e na
Palestina, para demonstrar
como os métodos para a resolução destes conflitos se
têm mostrado infrutíferos, reforçando que muitos destes
conflitos se caracterizam por
serem “guerras por procuração” que mais do que os en-
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volvidos, representam a confrontação de poderes mais
hegemónicos.
É o cultivo desta cultura
de morte que não tem permitido que a paz sobreviva aos
conflitos de interesses dos
Estados.
Uma nova ordem, assente
na competição ou na paz?
Estes dois livros, de formas
diversas, têm a característica
comum de serem parte da cultura ocidental e questionarem
a ética e a moral da guerra e
da paz, permitindo uma reflexão oportuna sobre o devir, o
pós-guerra.
Igualmente, nos colocam
perante a dúvida: seremos
capazes de construir uma nova ordem assente na paz e
numa utopia de governação
global ou enveredaremos pelo
caminho da competição entre estados ou blocos regionais? Na verdade, não me
parece existir uma resposta
única, concisa e assente ora

no pragmatismo de um modo
de fazer política assente no
realismo ou, pelo contrário, na
utopia.
O mais certo é uma eventual reflexão resultar em ajustes e procura de equilíbrio entre a competição entre estados e blocos, que dificilmente
desaparecerá, e uma ideia de
paz e de respeito pela diversidade.
Que a hegemonia entre
poderes sofrerá as dores da
transformação na primeira
metade deste nosso século,
que agora desponta com todo
o seu vigor, é certo.
O resultado desta
turbulência é incerto, mas
trará para a cena internacional atores que nos parecerão
agigantar-se e outros que,
suave e persistentemente,
terão de negociar o seu novo
posicionamento na Ordem Internacional.
* Investigadora Centro
de Estudos internacionais –
ISCTE-IUL, jeconomico.pt

Egipto incêndio
em igreja mata 41
PElo menos 41 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas
num incêndio ocorrido domingo (15) numa igreja no Cairo, informou fonte da Igreja Copta.
“As fontes do Ministério da Saúde disseram que os mortos
chegam a 41 até agora, enquanto os feridos são 14 pessoas”,
disse a Igreja Copta em comunicado publicado na sua conta
oficial no Facebook.
De acordo com as primeiras investigações, o incêndio na
igreja de Abu Sifine, no bairro popular de Imbaba, ocorreu, em
consequência de uma falha eléctrica, durante um culto religioso
em homenagem a São Mercúrio de Cesareia que reuniu centenas de fiéis.
As chamas e o fumo acabaram por provocar uma debandada
desordenada, segundo fontes do Ministério do Interior ao jornal
egípcio Al Ahram.
De acordo com a Igreja Copta, o fogo está controlado, mas
os bombeiros estavam, na altura da recolha desta noticia, a
realizar operações de arrefecimento que impediam o acesso
à igreja, pelo que o número de mortos pode ter aumentado
nas horas posteriores ao fecho desta edição. ai
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