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As figuras de 2017

Bakhir com mais
mandado de captura
na Tanzânia

Provedor de Justiça
é uma magistratura
decorativa - Nini Satar
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As nossas personalidades do Ano
Nyusi: Timoneiro da paz e do trabalho
A nossa Redacção escolheu o Presidente da
República como a figura-mor do ano de 2017 prestes a terminar, mercê da
sua liderança para as várias
frentes de desenvolvimento político, social e económico do País.

F

ilipe Nyusi, que em
Janeiro próximo
completa 3 anos de
Governação, soube,
no ano que termina
em breve, granjear e merecer
as simpatias de um povo cada
vez mais exigente, ao definir
e tornar claras as suas prioridades que, aliás, tinham sido
anunciadas na sua investidura
em 2015.
É na vertente da paz onde
Nyusi mostra protagonismo,
sem, no entanto, precisar de
estar nos holofotes todos os
dias. Realizando um trabalho
de bastidores, coordenando
equipas que tratam com a Renamo as sensíveis questões de
descentralizações e das questões militares.
Na gestão do dossier da paz,
Nyusi tem sido meticuloso.
Tem sabido privilegiar os resultados, não lhe interessando
os meios para alcançar tal de-

siderato. O que deseja o Presidente da República é que
as causas que a liderança da
Renamo, ciclicamente, elenca,
como razões para ciclos de instabilidade político-militar devem ser eliminadas para todo
o sempre.
E este ano, o PR surpreendeu
meio-mundo ao se deslocar, secretamente para as matas da
Gorongosa para um frente a
frente com o adversário maior
da Frelimo e do Governo. A ida
a Gorongosa foi um gesto simbólico que em politica emitiu sinais de que Filipe Nyusi privilegia a paz e o bem-estar do povo
contra tratamentos protocolares
que nem sempre aconselham
humildade.
Também este ano, Nyusi liderou um movimento que dá resultados, o movimento de trabalho que apela a produção e
produtividade, sobretudo dos
produtos alimentares. De Norte
a Sul, do Centro a Leste ou a
Oeste, os camponeses e outros
envolvidos na produção agrícola arregaçaram as mangas e não
envergonharam o timoneiro da
Nação não.
Os armazéns ou celeiros estão
cheios de alimentos, o povo não
passa fome, apesar de enfrentar
outro tipo de dificuldades derivadas do impacto da crise económica internacional.
A liderança de Nyusi neste as-

pecto de trabalho, em geral, é
de aplaudir. Ele próprio, o PR é
exemplo de trabalho, de homem
todo-terreno que tanto pode estar hoje em Gaza e amanhã em
Nampula como pode estar em
Quelimane e Cabo Delgado ou
Manica em dias alternados.
Digamos que Nyusi é operário
que põe fato-macaco e vai as fábricas ou aos campos agrícolas
com a mesma simplicidade com
que vai ao Parlamento prestar
contas aos deputados ou desenvolve uma diplomacia silenciosa a nível regional e internacional.
Queremos encorajar o Presidente Nyusi a continuar no
caminho da paz, do trabalho
e da reconciliação nacional, liderando o Governo a resolver
os problemas que constituem
a agenda do dia, desde a problemática da dívida pública até
aos desafios económicos, num
cenário de recuperação que lhe
fez afirmar que o País está de
volta aos carris de desenvolvimento.
Pelos sinais que emite, Nyusi
mereceu a escolha da nossa Redacção para ser a figura maior
na nossa arena política, pois
soube este ano manter a paz,
mobilizar o povo para o trabalho e garantir a coesão dos vários segmentos que constituem
este País. Bem haja Presidente
Nyusi. L. Jossias

Nakhare: A Dama que dinamiza a economia e disciplina a AT
A nossa equipa da Redacção
escolheu a gestora Amélia
Nakhare como uma das figuras
em destaque no ano prestes a
findar; ela que carrega nos ombros a missão de salvar a economia do País num contexto
de bloqueio internacional, ela
que disciplina uma casa, a Autoridade Tributária, onde há
tentáculos de abuso de poder
e de corrupção a vários níveis.
Nakhare soube, na opinião da
nossa Redacção, estar a altura
dos desafios que o Governo colocou a AT, colectando impostos para os cofres do Estado e
aumentando os níveis de disciplina interna no pessoal da
instituição, disciplina que nem
sempre abunda nela.
No capítulo de combate à corrupção, Nakhare iniciou uma
campanha permanente de desmantelamento de redes internas de corruptos, com resultados que só beneficiaram os
cofres do Estado moçambicano
que tão bem precisam de dinheiro.
Desmantelou redes internas de
esquemas de corrupção e falsi-

ficação de contratos de prestação de serviços, tendo com
essa ousadia recuperado para
o erário público vários milhares de Meticais e posto fora
de acção empresas e funcionários desonestos que mamavam
sem piedade.
A também conhecida como
“Dama de Ferro” desmantelou, com medidas de vigilância
permanente, os facilitadores de
fuga ao fisco que pululavam
em quase todo o País e do seu
mérito e da sua equipa de direcção e de técnicos na AT a
implementação do projecto de
selagem de tabaco e de bebidas alcoólicas.
Esta operação gigantesca e
complexa, já é uma realidade em todo o País e o impacto que trouxe a economia é
grandioso, havendo quem reconhece grande capacidade de
trabalho e de criatividade das
equipas que andaram envolvidas na selagem de bebidas e
do tabaco.
Também sob sua direcção,
Nakhare instalou na AT a diversos níveis, campanhas de

fiscalização e auditoria às empresas, tendo sido vista, em
várias ocasiões, pessoalmente,
a se inteirar desse trabalho
para impor uma cultura de legalidade fiscal em benefício da
economia do País.
Também em colaboração com
o Ministério dos Recursos
Minerais e Energia, Nakhare
concebeu e esta a implementar o projecto de marcação de
combustível, o que vai evitar
contrabando do mesmo, sobretudo aquele que está alegadamente em trânsito para o
estrangeiro.
Toda esta liderança faz de
Nakhare uma Dama a respeitar a nível da AT, pois num
contexto de crise económica
em que os cofres do Estado
precisam de dinheiro, tem
sido ela a líder e a cara que
garante a sobrevivência de
um Estado bloqueado financeiramente pela comunidade
doadora internacional.
Olhemos para os números.
Em 2016 tinha sido fixada como meta a colecta de
1655.40,95Milhões de Me-

ticais. Foram alcançados
177.039,56 Milhões de Meticais. A meta foi superada em
6,95%.
Para 2017 a meta fixada foi
de 186.333,50 Milhões de
MT e o resultado atingido
até esta semana era de que

o mesmo tinha sido alcancado em 100%. A cobrança de
Dezembro, como é evidente
ainda não fechou. Para 2018,
a meta fixada é de 222 mil
Milhões de Mt, um verdadeiro
desafio. Parabéns Dama.... de
Ferro quente. L. Jossias
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As nossas personalidades do Ano
Muchanga: O guia da juventude

“O grão de trigo para dar frutos precisa morrer. Chegou o

momento de eu morrer mais
uma vez. Chegou o momento

de eu passar o testemunho.
Chegou o momento de deixar
a presidência do Parlamento
Juvenil (PJ) na certeza de que
triunfará”, são palavras que
vieram provar que Salomão
Muchanga, é mais que um
presidente, mas sim um líder.
Não se prendeu ao poder, não
se limitou na luta e por longos
anos consolidou o movimento
que criou em nome de jovens
para no tempo certo devolver
aos mesmos jovens. Só este
paragrafou já o qualifica para
nossa escolha da Figura do
ano, afinal, escolhemos figuras
que “fazem” para estimular os
mesmos a fazer mais.
A 10 de Dezembro de 2008,
coincidentemente no dia dos
Direitos Humanos, nascia o
PJ, o movimento das massas.
Muito se disse a partir de comentários apontando para
o PJ como nada, mais nada
menos que mais uma Organização da Sociedade Civil, ou
não passaria de uma sociedade
unipessoal sob capa de Organização Não Governamental
(ONG), ou mesmo um projecto destinado a engordar bolsos
de pessoas roubando a ONGs
e embaixadas de boa vontade.
O tempo decepcionou os equívocos.
Numa democracia jovem como

Dhlakama: O verdadeiro parceiro da paz
O líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, é peça-chave no
processo de paz que vivemos
praticamente todo este ano,
pois desde que ele anunciou
tréguas em Dezembro do ano
passado.
A nossa escolha para uma das
figuras em destaque do ano
tem a ver com o facto de que
o homem tem sabido manter
a sua palavra, demonstrando
amor à Pátria e ao sofrido
povo moçambicano, mostrando que tem responsabilidades
também na garantia do bem-estar e da recuperação da
economia nacional.
Quer se queira quer não,
quer se goste ou não, Afonso
Dhlakama é peça fundamental na estabilidade político-militar de Moçambique. O
seu compromisso com a paz,
através do seu permanente diálogo com o Presidente Nyusi, mostra-nos um
Dhlakama que definiu a paz e
a estabilidade como prioridade nas suas agendas políticas.
Queremos encorajar este
político, líder da oposição

moçambicana desde 1994 a
enveredar pelo diálogo, negociando todas as diferenças
políticas que possa ter com
o Governo do dia, mantendo
a paciência e serenidade que
parece ter abraçado desde Dezembro passado e dirigindo
uma organização política, a
Renamo, com recurso ao verbo e argumentos politicamente validos.
O presidente da Renamo tem
mostrado ser capaz de cumprir a sua palavra quando se
trata de fazer a gestão dos
seus guerrilheiros espalhados
em várias bases do País. Esperamos que continue a negociar, a dar esperança ao nosso
povo e brevemente, assine um
acordo global e definitivo de
paz com o Presidente Nyusi, para que não mais razões
prevaleçam para o ecoar de
armas.
O nosso povo precisa de se
concentrar na produção e no
trabalho para viver com alguma dignidade. As nossas
grandes e pequenas empresas
precisam de paz e de estabili-

dade para se concentrarem na
produção da riqueza para pôr
a economia robusta. Os investidores nacionais e estrangeiros precisam de paz efectiva
para cá colocarem os seus recursos. Tudo isso depende da
boa vontade, da compreensão
e grande nível de responsabilidade e patriotismo de Afonso Dhlakama e claro dos seus
seguidores.
Ao escolhermos como figura do ano de 2017, queremos
reconhecer o seu papel como
parceiro de paz do Governo,
como interlocutor do Presidente Nyusi e como homem a
ter em conta no futuro imediato do nosso País.
Que continue no caminho do
diálogo. Que tenha paciência
e calma para harmonizar os
diferentes grupos que também
na Renamo tem perspectivas
diferentes para o sistema político futuro do nosso País. O
povo só agradece que a paz
mantenha-se firme e espera
que no próximo ano ela se
consolide.
L. Jossias

a nossa, assistimos este movimento a destacar-se a nível
das Organizações da Sociedade
Civil.
O acompanhamos nessa luta,
e testemunhamos que, de facto, é um verdadeiro exemplo
de liderança e cidadania. E,
sobre isso escrevemos aqui,
assim como buscamos trazer,
durante o difícil ano de 2017,
as acções que foram marcando
o crescimento daquele movimento.
Sim, o apelidamos do líder da
cidadania, mas, na verdade,
o guia da juventude, por ter
conduzido a criação de uma
organização constituída por
jovens e que em pouco tempo se implantou em todas as
11 províncias do País, e mais,
congregando mais de 300 mil
membros em todo o País.
O guia Muchanga incutiu, um
pouco por todo o País, aos jovens e não só que urge ser cidadão para poder saber questionar, eleger e fazer-se eleger
democraticamente.
O guia Muchanga, com sua
organização, vasculhou quase todos os bairros periféricos
de Maputo para sensibilizar
a juventude que o consumo
de drogas e o álcool não são
a solução para os problemas
que apoquentam a juventude

e não só.
A sua frontalidade e engajamento em causas nobres, entendemos como um exemplo
a seguir. Aliás, as causas de
uma nação, de um povo, de
um Estado, não podem ser de
nenhuma forma privatizadas
ou, de certa forma, resumidas
nas pessoas que encabeçam os
movimentos.
É típico de guia esculpir o
barco e pô-lo a navegar e entrega-lo a outros marinheiros.
Não falhou nesse ponto, o que
torna Muchanga em um fenómeno de liderança.
Nos curtos anos que fazem o
PJ, as metas passaram por
engajar construtivamente a
juventude, mulheres e homens, no activismo, diálogo,
advocacia e monitoria dos
processos políticos e sociais,
de forma vibrante, tolerante,
inovadora, neutral e corajosa,
em prol da inclusão, boa governação e desenvolvimento
sustentável.
Por estes e outros actos, escolhemos Salomão Muchanga
a nossa personalidade 2017,
pois o seu activismo mostra
que o bem-estar da nação moçambicana também depende
uma cidadania actuante e vibrante em todos os domínios.
Amandlha!
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Ano termina sem fechar eleição de governadores

destaques

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, aclarou não estar o dossier ainda fechado faltando por parte do
Governo se pronunciar sobre o modelo a adoptar para eleger os governadores. Só após o fecho deste
acordo que o processo será submetido à Assembleia da República.

Graves falhas de segurança podem ter sido
determinantes para morte de Valentina
Bakhir com mais
mandado de captura
na Tanzânia
A polícia sul-africana deteve no
passado mês de Novembro o fugitivo
Mohamed Bakhir Ayoob acusado de
27 crimes, dos quais tráfico de droga,
uso de passaportes falsos com nomes
diferentes e suspeita de sequestros.
O tribunal da África do Sul recusou o pedido do advogado de Bakhir
dele ser caucionado. Em Fevereiro,
Bakhir volta ao Tribunal para responder sobre estes crimes. Sabe-se
também que Bakhir tem mandado
de captura na República da Tanzânia por estar envolvido no tráfico de
droga e na tentativa de sequestro de
um senhor indiano chamado Aly.
A Polícia da Tanzânia está a procura de Bakhir há mais de dois anos.
Sabe-se também que Bakhir esteve
detido no Brasil em 2013 na posse
de dois quilos de heroína e conseguiu
fugir da terra do Samba para Peru,
onde permaneceu dois meses fugitivo.
Consta que Bakhir conseguiu fazer
um passaporte falso de Botswana no
Peru, donde veio a embarcar para
África do Sul. Conforme informações
do inspector sul-africano, foi encontrado na cela de Bakhir um celular
de marca Samsung, que com ele fazia
contactos com alguns colegas policiais que trabalham dentro do Aeroporto Internacional Oliver Thambo,
em Joanesburgo. São os mesmos
polícias que facilitam a entrada de
droga de Bakhir, a mesma que era
encontrada com alguns passageiros
no aeroporto.
Aliás, suspeita-se que Bakhir pode
estar envolvido em alguns sequestros,
onde tem usado os mesmos polícias
para mandar parar as viaturas dos
viajantes. Em Abril de 2017, junto a
fronteira de Golela, na África do Sul,
foi sequestrado um cidadão moçambicano que vinha acompanhado pelos
seus familiares e foi mandado parar
por polícias que traziam uniforme da
polícia do Aeroporto sul-africano.
A vítima ficou 30 dias no cativeiro,
pelo que não se sabe quanto foi pago
de resgate. O inspector da policia sul-africana explicou que as vítimas não
revelam o montante envolvido no
resgate por temer represália. A polícia sul-africana estava a investigar
Bakir a mais de três de anos.
Entretanto, a ex-esposa de Bakhir,
filha do empresário Momade Bachir
Sulemane, disse ao nosso jornal que
ela está divorciado do fugitivo já faz
muito tempo e não existe nenhum
contacto entre ambos ou com ele
(Bakhir) com a família Bashir.

Tudo indica que os dois
tiros mortíferos teriam
tido lugar minutos depois
de dois tiros que atingiram mobiliário de quarto,
incluindo um espelho, pode
ser que graves falhas de
segurança tenham sido
determinantes para a morte de Valentina Guebuza,
filha do antigo Presidente
da República, Armando
Emílio Guebuza. Valentina
Guebuza morreu a 14 de
dezembro de 2016 depois
de tomar dois tiros que
podem ter sido disparados
por Zófimo Muiuane, seu
esposo à morte.
Abanês Ndanda

P

erto das 17 horas,
Valentina Guebuza saiu do escritório com a sua
Ajudante de Campo (ADC) para casa. Antes de
chegar em casa, passou de um
pastelaria para comprar boli-

nhos para oferecer lanche aos
padrinhos que teriam encontro
com o casal as 18horas.
No elevador, valentina teria dito à ADC: “raquel, terei uma reunião com umas
pessoas que chegarão daqui
a pouco, se ouvires qualquer
barrulho, entra na sala da reunião”.
18horas e pouco chegaram dois
casais de padrinhos da Valentina, o casal Zita e Gundana.
Iniciada a reunião se chegou
a uma discussão enfatigadora
que só terminara por volta das
20 horas.
Mais ou menos 20 horas, os
padrinhos deixaram a casa
do casal. Zófimo os leva até a
porta pronunciando “não gostei”.
A seguir, Valentina vai para o
quarto da bebé que se recuperava de um problema respiratório.
“Chefe, tudo bem?”, perguntou a Ajudante de Campo e
a resposta foi “temos que sair
agora”.
Depois de dar ordens para
a babá aquecer a soupa para
o jantar da bebé, Valentina
se manteve na parte de cima
do apartamento e teria ficado
trancada num quarto com Zófimo.
Mas antes disso teria manda-

do uma mensagem as 20horas
e nove minutos para o irmão,
Mussumbuluko Guebuza pedindo socorro e que mandasse
seguranças para junto dela.
Por volta das 20horas e 25 minutos soou da parte de cima
um alongado grito. Quando
a ADC sobe, já era tarde,
o(s) tiro(s) já tinha(m) sido
dado(s).

No momento, a ADC recolhe
a arma que estava no chão e
a coloca na parte traseira da
cintura ao mesmo tempo que
perguntava o que tinha acontecido. “Já fiz”, foi a curta
resposta de Zófimo. Logo depois entra no quarto a babá.
Zófimo exigiu a arma da ADC
que depois de resistir instantes acaba entregando a arma.
Mas o interessante na estória
toda é que teriam sido feitos
dois disparos antes dos outros dois mortíferos, mas nem
a babá, nem a Ajudante de
Capo ouviram qualquer deles.
Refira se que a ADC faz parte das Força para Proteção de
Altas Individualidades (FPAI)
uma força especial. Ora a o
facto de não ter ouvido os disparos indicia poder ter sido
usado um silenciador na Pietro Beretta usada. Por outro
lado, a atitude de entregar a
armar a Zófimo que segundo
ela mesma (ADC) teria confessado ‘ter feito’, mesmo com
Valentina ensanguentada e
em agonia, é bastante questionada principalmente tratando-se de uma pessoa com o preparo do nível dela.
Recorda-se que de acordo com
os despachos de acusação e de
pronúncia, Valentina Guebuza
terá sido assassinada com dois
tiros na sua residência, na cidade de Maputo, na noite de
14 de Dezembro de 2016 por
Zófimo Muiuane, com quem se
casara a 26 de Julho de 2014.

Boas Festas, até dia 9 de Janeiro!
A Direcção do Jornal MAGAZINE Independente informa
a todos os seus leitores, assinantes, anunciantes e demais
parceiros que esta é a última edição que sai a rua referente ao ano de 2017. Iremos interromper a nossa circulação,
para a Quadra Festiva, por quase uma semana.
A próxima edição nossa estará nas bancas na terça-feira,
dia 9 de Janeiro do próximo ano. O nosso site, www.magazineindependente.com, porém, estará no ar a reportar
os assuntos do dia-a-dia no panorama nacional e internacional e a nossa Administração, continuará a atender aos
nossos clientes, quer seja para a renovação das assinaturas
quer seja para tratar do restante expediente administrativo.
Desejamos Boas Saídas do ano que termina, que como se
sabe foi difícil. Desejamos Boas Entradas para o próximo
ano. Que 2018 seja ano de Paz verdadeira e efectiva reconciliação nacional entre os moçambicanos. Até 9 de Janeiro.
A Direcção
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Provedor de Justiça:
Uma magistratura decorativa!
Com a criação da figura de Provedor
de Justiça, pela Constituição da
República de 2004, o Povo Moçambicano jubilou de alegria, na
convicção de que, finalmente, tinha
quem velasse pelos seus direitos
de cidadania, contra as arbitrariedades e má actuação dos órgãos da
administração pública. Ninguém
imaginou que se tratava de mais
um órgão decorativo que tal como
muitos outros serviria apenas para
sugar cada vez mais o dinheiro dos
impostos do Povo.
Passados todos estes anos, contados
da eleição e tomada de posse do
primeiro provedor de justiça quadro pior do que o actual não seria
de imaginar. O actual Provedor de
Justiça deixa muito a desejar, sua
actuação é uma lástima. Fica todo o
ano sem nada a fazer a espera de ir á
Assembleia da Republica choramingar diante dos senhores deputados,
contando estórias de que ninguém
lhe ouve. Ano após ano é sempre
mesma ladainha: a Procuradoria
não me ouve nem acata minhas
recomendações; os Tribunais não
me ouvem nem acatam minhas
recomendações; a Policia não me
ouve nem acata minhas recomendações; etc. Este Provedor, virou
especialista de lamúrias e choros!
Não é por falta de poder que o
Provedor nada faz. Apesar de a lei
estabelecer que este órgão não tem
poder decisório- vide no 1 do artigo
259 da Constituição da República
de Moçambique - a mesma lei lhe
confere competências de produzir
recomendações aos órgãos competentes para reparar ou prevenir
injustiças, com a prerrogativa de, se
das suas investigações, concluir que
a Administração Pública cometeu
erros, irregularidades ou violações
graves, informar à Assembleia da
República, ao Procurador Geral da
República e à Autoridade Central
ou Local com a recomendação das
medidas pertinentes – no 2 do artigo
259 da Constituição da Republica
de Moçambique.
Significa isto que se uma certa entidade não cumpre, sem fundamento,
as recomendações do Provedor de
Justiça este pode participar desse
incumprimento ao chefe dessa entidade ou mesmo ao Procurador Geral
da República. E todos sabemos que
nenhum dirigente público gosta de
ser participado por má actuação pois
isso suja a sua carreira. E a questão
que os meus caros leitores podem
estar a colocar é: e se essa entidade
prevaricadora for a própria PGR ou
um Ministro, então a quem recorrerá
o Provedor? É simples: claro que
recorrerá ao superior hierárquico
dessas entidades. A pessoa que lhes
nomeia e lhes demite. E neste caso,
ao Presidente da República.
Não tendo poder decisório e sendo,
portanto, o Provedor de Justiça, uma
Magistratura de persuasão, a sua
utilidade pública dependerá da sua
força moral e ética e da qualidade
argumentativa das suas recomenda-

ções. Por isso, em todos os países
do mundo, o Provedor de Justiça,
é uma figura de reputado mérito,
de percurso profissional brilhante,
imaculado e irrepreensível. E tudo
isto no sentido de que apesar de carecer de poder decisório esta figura
deve se impor aos demais órgãos da
Administração Pública, fazendo-se
respeitar e ouvir.
Se o nosso Provedor de Justiça,
cumprisse devidamente com as
suas competências, participando
à Assembleia da República, à
Procuradoria Geral da República
e á Autoridade Central ou Local,
contra todo e qualquer agente da
Administração Pública, que no
exercício das suas funções cometesse ilegalidades e injustiças
contra o cidadão, as violações dos
direitos dos cidadãos reduziriam
drasticamente. Como disse acima,
ninguém gosta de ser participado ao
seu chefe ou à Procuradoria Geral
da República. Isto mancha a carreira
de qualquer servidor público. José
Abudo só não é respeitado porque
não se impõe, não usa devidamente
os seus poderes conferidos por lei.
O segredo para que o Provedor de
Justiça seja credível e, portanto,
para que receba cada vez mais
queixas dos cidadãos, é que o
mesmo funcione e funcionar significa receber as queixas, analisá-las,
encaminhá-las, exigir resposta das
entidades violadoras dos direitos,
conseguir a reparação do direito
violado e, em tempo útil, dar resposta ao cidadão prejudicado pela má
actuação da Administração Pública.
Vou agora vos dar um exemplo
e este exemplo o retiro do meu
livro em prelo: “Em 2012, eu Nini
Satar, fui transferido para as celas
do Comando da PRM-Cidade de
Maputo. Na altura havia cerca de
44 reclusos encarcerados naquelas
celas. Aquilo era um autêntico
corredor de morte. Nós os presos
dormíamos no soalho, sem direito
a cobertor. A maior parte dos presos comia feijão podre com chima.
Graças a Deus, eu recebia comida
de casa por conta de um atestado
médico que minha família conseguiu mandar fazer a tempo e hora.
Não fosse este atestado também
estava condenado a comer feijão
podre. Os presos não tinham direito
a assistência de advogados. Estavam
a anos em reclusão sem nenhum
conselho técnico de advogados. Isto
é claramente violação de direitos
humanos. Os advogados fartaram-se de escrever para a Procuradoria,
na altura representada pelo Augusto
Paulino como PGR mas este fazia
ouvidos de mercador. Nas referidas
celas não havia assistência médica,
os reclusos perdiam a vida como
se fossem galinhas. Isto é violação
de direitos humanos não me canso
de repetir. Quando eu, Nini Satar,
entrei naquelas celas, tive muitas
dificuldades em me movimentar em
contactos porque não tinha telefone
nem acesso ao meu advogado. Não

tinha inclusive, meus caros amigos,
assistência médica. Minha família
conseguiu finalmente falar com o
Sr. Doutor José Abudo, Provedor de
Justiça. Este pediu que se fizesse um
documento escrito com a descrição
das atrocidades que eram cometidas
nas celas do comando. José Abudo
fez uma visita relâmpago às celas
do Comando, acompanhado de
um médico do Hospital Central de
Maputo e de alguns Juristas. Esta
foi a primeira intervenção do Provedor de Justiça para ver in louco
o que se passava nestas celas. E foi
graças à queixa da minha família.
Depois desta visita a única mudança que foi operada nas celas foi
a disponibilização de colchões e
cobertores para os presos. Passados
dois dias, o Comandante da PRM
-Cidade de Maputo, na altura Sr.
Zandamela, fez uma informação por
escrito à Procuradoria da Cidade e
à Procuradoria Geral da República,
a relatar da visita do Provedor e
das pertinentes recomendações
deixadas, tais como: que os reclusos deviam ter acesso a médicos,
a advogados, a visitas familiares
pelo menos duas vezes por mês,
a banhos solares de pelo menos
uma hora diária e a jornais. Mas a
Procuradoria, a mesma que se diz
garante da legalidade, mandou o
Comando a desobedecer a maioria
destas recomendações, devendo
apenas dar cobertor e colchão aos
presos. Orientou ainda o Comando
a não permitir mais visitas de José
Abudo e sua equipa às celas.”
E como acontece com todas as outras instituições de Administrações
da Justiça, José Abudo passou a ser
tratado como paspalho até hoje. Eu,
Nini Satar, tenho informações que
muitos cidadãos que se sentem injustiçados e que, por isso, escrevem
para o Provedor, e este recomenda
às instituições para a reposição da
legalidade, as instituições ignoram
completamente o Abudo.
Recentemente, um recluso que está
encarcerado nas celas da PRM-Cidade de Maputo há 5 anos, acabou
sendo acusado num processo da
Matola mas quando a Procuradoria
soube que este ia ser ilibado deste
processo fez-lhe apressadamente
acusação sem nexo num outro
processo da Cidade de Maputo e
este não vai a julgamento já passam
3 anos. O advogado deste recluso
escreveu para o Provedor de Justiça
contra a má actuação da Procuradoria de total incumprimento da
lei. O Provedor canalizou a queixa
à Procuradoria e este respondeu
que o processo deste cidadão tinha
desaparecido no Tribunal. Minha
pergunta agora é: tendo em conta
que este recluso nunca tinha recebido a acusação, tendo apenas sido
informado que tinha sido acusado,
quanto tempo terá de esperar na cadeia aguardando pela reconstituição
do processo extraviado ou desaparecido? Qual é a culpa deste cidadão
neste cenário de desaparecimento

ou extravio do seu processo? No
meu ponto de vista um Provedor de
Justiça deve ter tarimba. Deve insistir na reposição a todo o custo da
Justiça e legalidade. Deve perseguir
os assuntos que lhe são submetidos
até ao fim. Não se pode contentar
em receber as queixas. Deve cobrar
respostas de quem de direito.
E como eu disse acima, se a prevaricadora é a própria PGR, o Provedor
deve participar ao Presidente da República. Falei-vos um pouco acima
do caso deste cidadão que está preso
a 5 anos e que se diz que o processo
desapareceu. Isto tem de ficar assim
mesmo? O Provedor fica satisfeito
com a resposta da PGR de que o
processo será reconstituído, com
o cidadão preso? Com prazos de
prisão preventiva desumanamente
ultrapassados?
Neste momento está em julgamento
o processo que tem como réu Zófimo. As imagens que são passadas
nas televisões não me deixam mentir. O Zófimo é arrastado como um
cão para a sala de julgamento. Não
lhe permitem trajar de outro modo
se não com a roupa da cadeia, mas
o Zófimo ainda não foi condenado.
Por excessivos que sejam os indícios de ter cometido o crime, por
maior que seja a probabilidade de
vir a ser condenado, nos termos da
nossa constituição ele é inocente até
o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Eu já disse nesta
minha página de Facebook que um
País de direito democrático deve
tratar bem os seus presos. Porquê
maltratar o Zófimo? É obrigação do
Provedor de Justiça mandar parar-se
com este tratamento degradante e
humilhante.
Recorrendo a direito comparado
vou-vos falar um pouco da figura
do Provedor de Justiça Português.
Este recebe diariamente, em média,
54 queixas, por falhas nos serviços
públicos. Isto significa que por
semana recebe 270, por mês 5400
e por ano 12960. Este número de
queixas mostra a confiança dos cidadãos Portugueses no seu Provedor
de Justiça. E como todos sabemos, a
confiança é algo que conquistamos
diariamente com o nosso trabalho.
Os Provedores de Justiça Portugueses, de 2006 a esta parte, tem
conseguido desempenho de cerca
de 60% de recomendações integralmente cumpridas. Não falamos das
outras que são cumpridas em parte.
Esta cifra inspiraria confiança a
qualquer cidadão de qualquer país
do mundo. O nosso Provedor de
Justiça nem 10% de recomendações
satisfeitas consegue. Ninguém lhe
ouve, ninguém lhe respeita, e tudo
isto porque não se impõe! No seu
informe à Assembleia da República
deste ano, José Abudo disse que
de Abril de 2016 a Março deste
ano, produziu 27 recomendações,
das quais 15 nem sequer tiveram
ainda resposta. Mas José Abudo é
assessorado por 21 colaboradores.
Significa isto que, incluindo o pró-

prio Provedor, temos 22 servidores
públicos que ficam o ano inteiro
a produzir 27 recomendações, de
valor duvidoso, porque se fossem
devidamente fundamentadas certamente que teriam respostas. E todos
estes são pagos com os dinheiros
dos nossos impostos.
Mas não é estranho nem surpreende
que o desempenho de José Abudo
seja tão mau assim. Este foi Ministro da Justiça durante 10 anos
nos Governos do antigo Presidente
Joaquim Chissano. Não se conhece
obra de José Abudo neste Ministério. Foi também Juiz Presidente
Provincial e Juiz Conselheiro do
Tribunal Administrativo, durante
vários anos. Não é conhecida sua
obra nestas funções. Não é como
Provedor de Justiça, Magistratura
onde impera a capacidade de persuasão, onde Abudo iria brilhar.
Neste momento o País está aguardando por um novo Provedor de
Justiça, que está em processo de
eleição na Assembleia da República.
Concorrem para este cargo Silvério
Ronguane, pelo MDM e Isaque
Chande pela Frelimo. Este último
é o actual Ministro da Justiça. Esta
eleição devia ter sido no dia 19 deste
mês de Dezembro mas foi adiada
porque, segundo a Presidente da
Assembleia da República, uma das
bancadas parlamentares que havia
prometido apoio a um dos candidatos, a última da hora recuou. Mas
a qualquer momento teremos novo
Provedor de Justiça. Não conheço
o perfil de nenhum dos candidatos.
Nunca julgo precipitadamente as
pessoas, gosto de dar o benefício
da dúvida. Só espero que quem
vencer a eleição faça por merecer
a confiança do Povo, manifestada
através dos seus representantes na
Assembleia da República, que lhe
for depositada, não se deixando
iludir pelo bem-estar do gabinete
arejado pelos ares condicionados.
As mordomias e as facilidades do
cargo não devem nunca fazer o
novo Provedor perder o cerne da sua
eleição. Moçambique precisa de um
Provedor de fortes convicções, um
homem sensível e comprometido
com a defesa implacável dos direitos dos cidadãos. Um homem que
sente repulsa e náuseas diante de
atropelos, ilegalidades e injustiças
da Administração Pública. É este o
perfil que eu espero e acredito que
os meus amigos leitores também
esperam do novo.
Esperemos que o novo Provedor de
Justiça seja um homem com tarimba
e aconselho a todos os meus leitores
que tiverem problemas nos quais
se sintam injustiçados a recorrerem para a reposição da justiça e
legalidade, porque no José Abudo
ninguém mais confia e a PGR há
muito o considera um paspalho.
O novo Provedor de justiça é uma
esperança para o povo e com ele
esperamos e confiamos na solução
dos nossos vários problemas!
Nini Satar
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Política e contemporaneidade
O agenciamento de empregos e de carreiras e a gestão
sindicalizada da distribuição
de benesses não deixam tempo para mais nada: nem para
organizar a floresta, nem para
proteger pessoas e fazendas.
Com honrosas excepções
(uma delas a indignada intervenção televisiva de Marcelo
Rebelo de Sousa que ficará
para a história constitucional),
o transversal indiferentismo de
um certo Portugal urbano, dependente e incapaz perante a
tragédia dos incêndios do interior – centro do país deste Verão/Outono, foi cruelmente revelador dos escombros de uma
sociedade dita pós-moderna.
Demasiadas pessoas esqueceram-se da verdade simples da
entrega feita com regra e com
zelo, do serviço e do bem comum.
Quem governa por “intuições” e pulsões pessoais em
vista da pura e simples promoção de interesses particulares
de casta ou de canastro partidário não tem tempo para
o outro, dele não quer saber,
nem do seu bem, nem do seu
mal, como se viu.
Rigorosamente, é a mesma
lógica do furtivo “roubo” de
material de guerra de Tancos, outra história muito mal
contada em que um certo país
abambalhado e depressivo vai
pródigo.
Com efeito, o agenciamento
de empregos e de carreiras e
a gestão sindicalizada da distribuição de benesses não deixam tempo para mais nada:
nem para organizar a floresta,
nem para combater fogos, nem
para proteger pessoas e fazen-

das.
Não se pode, nem se quer governar a sério.
O povo – povo dos que fazem
vida fora de todos os perímetros orçamentais, esse, sobrevive no sequestro permanente
(que se tem mostrado imparável e implacável) da canga
mediática.
Os protagonistas políticos
sedados por todas as conveniências, arrastam-se aqui e na
Europa, fátuos e alheados da
realidade.
Já não acreditam realmente
nem na legitimidade, nem na
eficácia dos seus mandatos e
servem os novíssimos príncipes
do poder pelo poder, da falta de
escrúpulos e do dinheiro fácil e
a bolinar sem ligar ao comum
das pessoas, buscando somente
a permanência nesse tabuleiro
e as correspondentes vantagens
dos almoços grátis.
A lógica dominante é de que
a vida se faz e se desfruta hoje
por hoje, aqui e agora, doa a
quem doer.
Para “nossa” vantagem e do
“nosso” grupo.
Como dizem os italianos,
“sono tutti buona gente”.
O poder no mundo e do mundo (mas só para um certo mundo).
As outras pessoas afinal são o
inimigo, nunca o nosso igual ou
o nosso próximo.
Os fins últimos morais que são
o que funda o bem e o direito
comuns estão tragicamente abalados.
Depois das revoluções em marcha, dos amanhãs que cantam
e que contam de tantas madrugadas frescas e claras que falam
por demais de gulags e muros

de fuzilamento, depois de todas
as utopias “progressistas”, da
mudança constante com a razão
por instrumento e farol, chegámos (derreados) ao novo paradigma da felicidade colectiva
em smartphone.
O egoísmo puro e duro e o
princípio da atomização do homem.
Do sonho da possibilidade do
absoluto e do conhecimento total caímos aos poucos na desgraça do relativismo impassível,
que é a outra face de um militante ateísmo.
O homem nunca esteve tão só,
tão desprotegido, tão abandonado.
De feto à idade adulta, é descartável e biodegradável como
uma telha partida, um cartão

velho ou uma couve da horta.
O homem, de casa do ser passou a um processo, que pode ser
induzido, refeito, recreado ou
mesmo interrompido.
Sem eixo moral, todas as derivas, por mais grotescas que
sejam, mesmo se mortalmente
perigosas, são possíveis.
O inferno até pode ser anunciado como progresso, mas não
deixa de ser inferno.
É este o cenário em termos sociologicamente práticos, a perto
de dois anos do final da actual
legislatura constitucional.
Quem (evidentemente ao centro e à direita numa união de
esforços), quiser ganhar e suceder à actual madorna social-comunista que se governa e nos
tala no São Beneditino (des) go-
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editorial

Estabilizar politicamente
o País em 2018!
O ano de 2017 está prestes a terminar. Quanto a nós, esta é a última
edição do ano. Temos que interromper a edição do jornal por duas
semanas para dar lugar as festas do
fim do ano. Enquanto os nossos
repórteres ganham fôlego, a nossa
Administração, porém, estará em
funções para atender aos nossos
clientes e parceiros, nomeadamente
aqueles que estão a renovar as assinaturas para continuarem a receber
o Magazine no próximo ano.
O ano de 2017 foi duro e difícil.
Foi o ano em que os moçambicanos, mais uma vez, enfrentaram
dificuldades económicas agudas,
derivadas da crise que afecta o
mundo. A economia moçambicana,
que por natureza é frágil, tem sido
abalada, apanhando, por tabela. Isso
afecta negativamente a qualidade e
a dinâmica da vida dos moçambicanos, nomeadamente nos sectores da
saúde, da educação, dos transportes
e no seu dia-a-dia.
Apesar do impacto negativo que a
crise provoca nas famílias, regista-

mos com agrado que a sociedade
moçambicana manteve-se serena e
tranquila, entregando-se ao trabalho, pois não há outra solução para
enfrentar a crise do que arregaçar
as mangas.
Vimos com agrado que o povo
acatou a orientação política dada
ao mais alto nível, de perante as
adversidades trabalhar arduamente
para a produção de alimentos. E
que sem alimento produzido por
nós, Moçambique fica mesmo de
rastos, já que em termos da finança,
os famosos doadores teimam em
castigar todo um povo no lugar de
direccionar as suas medidas punitivas ao governo.
O ano que brevemente inicia, traz
desafios renovados. Primeiro para
o governo e para a sua parceira de
paz, a Renamo. Os dois protagonistas, sob liderança de Nyusi e de
Dhlakama, terão que fechar um
acordo histórico que garanta paz e
estabilidade política para Moçambique para todo o sempre.
Pelo que estamos a acompanhar,

o país vai experimentar um novo
modelo político de governação,
rompendo um ciclo iniciado em
1994, com as primeiras eleições
multipartidárias. Nesse ciclo, o
partido político e o seu líder que
ganhavam as eleições ficavam com
o poder absolto, do Rovuma ao Maputo, governando e implementando
o programa votado pelo eleitorado.
Futuramente, ao que estamos a
acompanhar, a descentralização
vai dar alguns passos gigantescos,
com o facto de que os governadores
provinciais resultarão das eleições
gerais periódicas. Isso significa que
o poder vai descendo para as bases e
as decisões mais importantes sobre
a vida política dos cidadãos e do
país passarão a ser tomadas a nível
da base, isto é, nos distritos.
O modelo que vamos adoptar em
breve traz desafios gigantescos. Os
tais governadores eleitos terão que
ter iniciativa criadora, para resolverem os problemas de desenvolvimento do país que são imensos. Não
poderão ficar à espera das ordens

de Maputo, pois esse tempo parece
estar a esgotar-se.
A Renamo, que é a autora da grande revolução, deverá mostrar com
A, mais B que a sua inovação traz
vantagens e resulta em benefícios
para o povo e não apenas para a
formação política liderada por
Afonso Dhlakama e para a nova
elite renamista. Não queremos
anarquia, nem desordem na nova
ordem que está para ser instituída
a nível dos governos provinciais.
Não deverá, pois, ficar-se por aí o Sr.
Dhlakama, pois para implementar
o acordo a ser firmado, haverá que
dar mostras de uma maior democracia nos órgãos de administração
pública a saírem do futuro modelo.
Para além de apelarmos para que
finalmente o novo acordo de paz
seja parido nos primeiros meses
de 2018, desejamos que a paz que
resultar do mesmo seja cultura dos
moçambicanos. Que não mais a Renamo volte a reivindicar o que quer
que seja de armas em punho. Aliás,
o próximo acordo deverá significar

o enterro de um período em que a
Renamo tinha as armas como sua
retaguarda. Isso deve acabar de vez.
Desejamos que o próximo ano seja
de trabalho árduo, de disciplina
como apelou o Governador do
Banco de Moçambique. Desejamos
que este período difícil que todos
vivemos passe o mais rápido possível, pois com a paz, a vida pode
correr normalmente e a produção
e produtividade podem alavancar
a nossa economia.
Agradecemos aos leitores, anunciantes e todos os parceiros que
continuam a acreditar em nós,
incluindo aqui os nossos colunistas
e colaboradores. Este trabalho é
difícil, sensível e cansativo. Mas nós
cá estamos para juntarmos as nossas
capacidades com as dos outros colegas, construindo uma comunicação
social vibrante e interventiva. Boas
entradas para o ano de 2018. Boas
saídas do difícil ano de 2017. Que
haja saúde para cada moçambicano.
jossiasgira@gmail.com

A nova desordem mundial
Rui Tavares

A notícia mais importante da semana foi o início de um processo da
Comissão Europeia contra a deriva
autoritária na Polónia.
Ontem não foi a primeira vez
que os EUA votaram isolados
na Assembleia Geral das Nações
Unidas. Em matéria de conflito
israelo-palestiniano, então, os votos
isolados ou acompanhados apenas
de mais um ou outro aliado foram
frequentes no passado. Mas não
deixa de causar um certo pasmo ver
quem acompanhou os EUA nas Nações Unidas: um conjunto de nove
países composto por Guatemala,
Honduras, Israel, as Ilhas Marshall,
a Micronésia, Nauru, Palau e Togo.
E isto depois de muito espernear,

ameaças e chantagem emocional
por parte da ainda superpotência
mundial.
É impossível hoje olhar para os
EUA e não ver a profunda crise de
credibilidade internacional em que
a presidência Trump está a meter
o seu país. A grande surpresa é ver
que o sistema internacional se tem
aguentado relativamente bem sem
o paternalismo hegemónico da
superpotência americana. Trump
anunciou a saída do Acordo de Paris
contra as alterações climáticas, o
resto do mundo ficou firme. Trump
tentou fazer implodir o acordo de
não-proliferação nuclear com o
Irão, a UE e as restantes potências
signatárias responderam que o
acordo continuaria em vigor. Isto
leva à pergunta: será que uma superpotência isolada é ainda uma
superpotência? E caso o não seja,
que tipo de sistema internacional
estaremos a ver emergir?

Há no mundo duas outras potências
preparadas — real ou imaginariamente — para a paridade com os
EUA. Ambas foram identificadas
pela nova Estratégia de Segurança
Nacional norte-americana como
sendo “potências revisionistas”: a
Rússia e a China.
Desde que a URSS perdeu o seu
posto de superpotência com o fim
da Guerra Fria sobrou em Moscovo
uma elite político-militar, centrada
em torno dos serviços secretos, que
sonha com um regresso ao estatuto
anterior. Só que, apesar do poderio
militar russo, os sonhos de Putin
são apenas sonhos. A economia
russa é menor do que a italiana.
A influência russa chama-se interferência e não é bem vinda em
praticamente nenhum lugar do
mundo. A Rússia só pode sonhar
com uma paridade com os EUA se
Trump continuar a destruir a credibilidade do seu país a este ritmo

durante muito mais tempo.
Já a China é um caso diferente.
A China foi uma superpotência
durante séculos, e quando o voltar
a ser quererá manter-se no mesmo
posto durante séculos também. Do
ponto de vista chinês, o período
de fraqueza por que passou o país
desde o tempo das Guerras do Ópio
(que farão duzentos anos daqui
a duas décadas) é uma anomalia
histórica que será corrigida — com
muita paciência e trabalho disciplinado. Isso implica fazer amigos
e construir alianças. Enquanto os
EUA não forem de confiança, é
uma estratégia que pode dar bons
resultados.
E a União Europeia? A UE não é
uma superpotência militar. O euro
ainda agora saiu de uma crise. A
união política está por fazer e a
democracia europeia por construir.
Mas há uma faceta em que a UE
dispõe já de um poder determinan-

te: a Europa é uma superpotência
regulatória. A decisão do Tribunal
de Justiça da UE sobre a Uber, esta
semana, abre a porta a que esta empresa da alegada “nova economia”
tenha de dar as mesmas garantias e
direitos laborais que qualquer empresa de transportes. E o mercado
europeu não pode ser ignorado pela
Uber, como não pode pela Google
ou pela Ikea. O efeito de escala da
UE, se for bem usado, pode meter
alguma ordem na globalização das
multinacionais.
Tudo depende da forma como a
UE conseguir credibilizar o seu
próprio projeto junto dos cidadãos e
recentrá-lo no respeito pelo Estado
de direito e pelos direitos fundamentais. Por isso a notícia mais
importante da semana foi o início
de um processo da Comissão Europeia contra a deriva autoritária na
Polónia — um tema a que voltarei
em breve. Público.PT
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Voz do Povo

Cidadãos divergem sobre como viram
2017, mas projectam esperança para 2018

Lúcia Mafuiane
No meu ponto de vista, o ano
que está prestes a findar foi positivo, apesar de todas as dificuldades que o País atravessa,
derivadas das dívidas ocultas.
Portanto, há um esforço que
está sendo feito pelo nosso governo com vista a reconciliação
dos moçambicanos, porque a
paz e essencial para que todo o
resto se execute. Não se pode
movimentar com balas a matar
em quase todo território nacional, dai esperamos que se alcance a paz definitiva.

Bilal Carimo
O ano 2017 foi perturbado pela
situação económica, conflito que
se registou em Mocímboa da Praia
e as dívidas ocultas. Mas para o
ano 2018, espero muitas transformações e incentivar a iniciativa do
Presidente da República que manteve o encontro com líder da Renamo, com vista a trazer uma paz
definitiva para os moçambicanos.

Ivan Mazanga
Para mim foi negativo devido a
falência do presente Governo que
não conseguiu prover as necessidades básicas da população; falo
do agravamento dos preços dos
produtos e, por outro lado, a falta
de comprometimento sobre a paz
efectiva e que o dossier sobre a paz
devia ter sido debatido e discutido
na Assembleia da República. Embora haja frustração no povo moçambicano, espero que o próximo
ano haja mudanças.

Sande Carmona
O balanço é negativo porque o
povo vive na penúria e a economia
moçambicana não evoluiu. Como
consequência vamos continuar a
sofrer com a situação económica
débil do País. Aliás, é chegada a
altura de decidir quem deve governar este País. Por outro lado, os
que governam este País têm interesse pessoais, não do povo e para
futuro é preciso saber escolher
quem pode dirigir o País. Portanto, os que trouxeram esta crise devem ser penalizados, porque está a
prejudicar a população.

Lucília Hama
O País é desafiante, mas encorajador. O governo faz ao longo
do quinquénio o que prometeu ao
povo, tal que está sendo cumprido e,
como exemplo, temos a questão da
paz em que o Presidente da República manteve um encontro com líder da Renamo, no sentido de trazer
uma paz definitiva. Também referir
que o Presidente da República fez o
lançamento da estrada Namitil em
Nampula, um marco importante.
Contudo, todos devemos continuar a
colaborar com governo no sentido de
continuar a trabalhar.

Francisca Tomás
Penso que foi positivo, apesar de
ainda ser desafiante mas é encorajador. Portanto, o próximo ano vai
ser de sucesso porque o Presidente da República teve um encontro
com o líder da Renamo no sentido de trazer a paz efectiva e que
está fazendo tudo para devolver a
paz aos moçambicanos. Por outro
lado o governo disse que estamos
resilientes e conseguimos desafiar a
nossa situação económica. Apelo a
todos moçambicanos a continuar a
batalhar.

Ossail Assuman
O ano 2017 foi bom, porque não
houve guerra e quem viajasse voltava movimentava-se. Olhando para
a agricultura, tivemos um bom desempenho e a nossa economia está
a acelerar. Portanto, um dos exemplos é a ponte Maputo-Ka Tembe
que vai atrair investidores para
a apoiar Moçambique. Por outro
lado, o nosso País está a atravessar
uma fase difícil na área económica.
O apelo para o ano próximo é de
que todo o moçambicano continue
a trabalhar para superar as dificuldades.

Chengui Jaime
Sendo vendedor informal, o ano
2017 foi bastante negativo, do ponto de vista económico-financeiro,
tendo em conta que várias esferas
da nossa vida dependem do factor
económico. Entretanto, ano que se
aproxima espero que haja mais emprego, muito sucesso para os moçambicanos e no que diz respeito ao
agravamento de preços dos produtos da primeira necessidade. Logo
devemos continuar a batalhar, não
ficar na sombra da bananeira à espera do governo e contudo como diz
o velho adágio popular “ a esperança é a ultima coisa a morrer”.
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Pelo menos 50 mil pacientes foram tratados contra o Sida

nacional

Pelo menos 50 mil pacientes beneficiaram de tratamento ante‒retroviral durante este ano, na Província de Tete, segundo informações registadas em 100 unidades sanitárias, Destes, 350 pessoas perderam a vida.

Ambiente continua tenso na Vale
Gestão do Porto de
Quelimane passa para
Portos e Caminhos de
Ferro de Moçambique
A gestão do porto de Quelimane, na Província central da Zambézia, vai passar a ser assegurada
pela empresa Portos e Caminhos
de Ferro de Moçambique.
A decisão foi anunciada recentemente, em Maputo, no final da
última sessão ordinária do ano do
Conselho de Ministros.
“O Conselho de Ministros apreciou e deliberou sobre o decreto
que aprova a rescisão antecipada
e por mútuo acordo do contrato
de concessão do porto de Quelimane e consequente devolução à
autoridade concedente”, disse a
Porta-voz do Governo, Ana Comoana.
Segundo a fonte, a medida visa
assegurar a defesa do interesse
nacional e garantir a promoção
contínua do desenvolvimento sócio-económico de todos os
utentes do porto de Quelimane e,
inclusive, da Província da Zambézia.
“Visa, ainda, garantir que entre
os portos de Quelimane e Macuse
não ocorram conflitos associados
ao mercado”, acrescentou.
A gestão do porto de Quelimane estava ao cargo da Cornelder.
Esta empresa tinha a missão de
desenvolver, explorar e gerir o
porto de Quelimane.
Refira-se que recentemente, o
porto de Quelimane anunciou ter
registado prejuízos de cerca de 60
milhões de Meticais (820 mil euros), na sequência da apreensão
em Setembro do ano passado de
97 contentores de madeira ilegal,
que seguiam para China.
Na altura, as autoridades moçambicanas alegaram que a madeira que estava a ser transportada não fora processada, quando a
Lei de Florestas e Fauna Bravia
só permite a exportação de madeira das espécies de primeira
classe após o seu processamento. O porto de Quelimane tinha
na madeira 90% da sua fonte de
rendimento.
Na mesma sessão, o Conselho
de Ministros aprovou o regulamento de minerais radioactivos,
que estabelece os procedimentos
para o uso e aproveitamento dos
minerais radioactivos, com vista
a incrementar medidas de protecção de pessoas, bens e ambiente
dos efeitos nocivos.

Durante três dias (Sexta-feira a Domingo), mais de
mil trabalhadores paralisaram as actividades na
empresa brasileira Vale
Moçambique, no Distrito
de Moatize, Província de
Tete e exigem a reposição
dos subsídios e bónus
que são cortados desde
Julho 2015, período em
que a empresa viu as suas
receitas reduzirem-se. As
autoridades provinciais de
trabalho saíram em defesa
dos trabalhadores.

A

Nelson Mucandze
inda não há nenhum avanço nas
negociações com
os trabalhadores.
Na tarde da última Quinta-feira a empresa
voltou a se reunir com o Comité Sindical da Vale Moçam-

bique, grupo que representa os
trabalhadores, mas não houve
nenhum acordo definitivo, ficando na agenda novos encontros.
Desde Sexta-feira (15), a empresa brasileira Vale Moçambique enfrenta dias negros que
impactaram negativamente a
sua produção, que ultrapassa
mil toneladas por turno (oito
horas). Foi a segunda vez que
os trabalhadores entraram em
greve.
A mensagem que anunciava
paralisação das actividades
começou a circular na manhã
da Quinta-feira (14), quando
a direcção da empresa deixou
escapar o comunicado que deixava claro que não vai repor
os benefícios cortados aos trabalhadores desde 2015, independentemente das respostas
dos órgãos competentes. Na
lista está o pagamento de 14º
salário, gratificação de permanência e bónus de gratificação
- estes últimos correspondem a
dois salários, ambos resumidos
por gratificações de permanência, previstos nos contratos

que tivemos acesso.
Apesar de a Delegação Provincial de Inspecção-Geral do
Trabalho (IGT) de Tete, ter
saído em defesa dos trabalhadores, a Vale fincou o pé no
não e ao mesmo tempo oficialmente justifica que submeteu
o recurso a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança
Social, Vitoria Diogo, a quem
aguarda eternamente pela resposta.
As 7 horas da manhã de Sexta-feira, quando devia entrar
outro turno, a entrada da Vale
estava bloqueada, numa clara
mensagem de que “hoje ninguém entra e ninguém sai”.
Era a mensagem dos trabalhadores dos sectores de produção
e processamento do carvão
mineral, que constitui metade
dos empregados da Vale, que
rondam cerca de 2500, fora
dos 7000 trabalhadores indirectos.
São estes que se pronunciavam
sobre as supostas injustiças
que afirmam estar a sofrer, perante o olhar impávido das autoridades provinciais de Tete.
Aliás, no ano em que se anunciaram os cortes, o Governador daquela província, Paulo
Auade, acarinhou a decisão
da empresa, relando, com isso,
uma relação pouco clara.
Naquela Sexta-feira, outros
sectores, até empresas subcontratadas, foram impedidos
de fazer qualquer trabalho. A
Delegação Provincial de Inspecção-Geral do Trabalho, na
pessoa do seu inspector, Arménio Homo, esteve na Vale
a apelar à calma e a empresa
convidou o Comité Sindical local e um grupo de trabalhadores para negociações, foi quando se assistiu uma calmia.
Depois do encontro, apuramos

que não houve consenso entre
as duas partes, consequentemente, ninguém foi trabalhar
no turno a seguir. Na manhã
de Sábado, a entrada já não
estava vedada, mas os que se
fizeram presente aos postos
de trabalho não fizeram quase nada. “Não havia condições
para trabalhar. Tentei mobilizar os meus colegas para trabalharem, mas eles responderam que preferem voltar para
casa”, disse à nossa reportagem um dos supervisores da
empresa.
Nos sectores da empresa onde
os trabalhos decorrem 24 horas por dia, assegurados por
três turnos, no Domingo verificou-se uma nova paralisação,
igual à do Sábado. Na manhã
de Segunda-feira (18) só funcionavam os sectores administrativos. Foram ao todo, três
dias de trabalho de paralisação
laboral e até aqui não existe
nenhum consenso.
A luta por subsídios e bónus
É um processo que remota
desde Julho de 2015, quando
a empresa esteve numa situação em que o preço do carvão
estava abaixo daquilo que era
viável para o seu projecto. A
empresa sentiu-se sacrificada,
por razões estruturais não podia continuar a pagar alguns
benefícios e outros subsídios
que estavam previstos nos
contratos e ou nos acordos colectivos, também parte integrante dos contratos.
Para evitar despedimentos, depois de mandar embora cerca
de 130 funcionários, a empresa
entrou em acordo com os trabalhadores para retirar o 14º
salário, a gratificação de permanência e bónus de gratificação, previstos nos contratos de
uns e outros, defendidos por
acordos colectivos. A medida
foi aceite por se ter em conta
a realidade do mercado de carvão naquele ano, embora ferisse o previsto nos contratos.
Mas em 2016 a procura pelo
carvão voltou a normalidade e
em 2017 o preço aumentou em
mais de 40 por cento. A empresa que sonha com uma produção anual de 22 milhões de
toneladas de carvão conseguiu
em 2017, produzir e escoar 10
milhões de toneladas de carvão entre Janeiro e Outubro
deste ano, duplicando, dessa
forma, os valores obtidos nos
primeiros dez meses de 2016.
É uma produção histórica, por
ser a primeira vez que a Vale
chega à metade da sua meta.
Mas esta produção não se re-
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fletiu na qualidade de vida dos
seus trabalhadores, ao contrário, aumentou as desigualdades na massa laboral, visto
que mesmo em tempos de crise
a empresa manteve os mesmos
subsídios para um certo grupo
na direcção.
“Houve a interpretação de que
cortando estes acordos, estaria a se retirar essas cláusulas
dentro do contrato, esse entendimento da empresa foi contestado logo que a situação do
preço do carvão voltou a recuperar”, explica Anivaldo Chevane, do Comité Sindical da
Empresa Vale Moçambique.
Para o sindicato dos trabalhadores, houve a necessidade de
repor os benefícios do acordo colectivo, assim como do
contrato. “Ficamos surpresos

PUBLICIDADE

quando a empresa veio dizer
que ‘extinguiu tudo isso, no
acordo, como no contrato’,
dentro desse processo nós nos
sentimos prejudicados e entramos no processo negocial porque o que motivou a retirada
desses benefícios era a situação
económica”, disse.
Mas a Vale Moçambique respondeu que “nós revogamos
o acordo e as cláusulas que
falam sobre estes benefícios
e não há mais nada disso no
acordo” disse o nosso entrevistando, citando as repostas da
empresa.
Foi perante este impasse que
o sindicato dos trabalhadores
da empresa resolveu abrir um
processo solicitando a intervenção da Inspeção Provincial
do Trabalho. A resposta deste

Magazine independente
órgão subordinado ao Ministério de Trabalho, Emprego e
Segurança Social, saiu em defesa dos trabalhadores.
A Vale não se comoveu com a
resposta, recorreu à Inspeção
Geral de Trabalho (IGT), que
também orientou a empresa
a repor os benefícios dos trabalhadores, por estes fazerem
parte do contrato.
Aquela mineradora brasileira
não acatou a orientação da
IGT, e recorreu à Ministra do
Trabalho, Emprego e Segurança Social, que até agora está
em silêncio.
“Este é um processo que vem
de muito longe e para muitos
dos colegas são benefícios que
vêm no contrato”, reagiu Ângelo Chibalwela, trabalhador
da Vale, explicando que a empresa precisa de resolver isso
de forma amigável.
“São duas petições a nosso
favor e vamos recorrer a todas as instâncias para rever
os nossos direitos”, disse o
porta-voz do Comité Sindical
da empresa Vale Moçambique, para depois deixar claro
que o trabalho do sindicato
é zelar pelo bom ambiente
do trabalho, mas os trabalhadores já não conseguem
se conter, é por isso que eles
paralisam os trabalhos, como
forma de pressionar a empresa.
O Inspector Provincial de
Trabalho em Tete, Arménio
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Homo, disse “a empresa recorreu à Ministra do Trabalha”, mas “nós demos aquilo
que era o nosso parecer. Ela
deve recorrer até aonde quiser,
até aqui não está a concordar,
não se pode dizer que vai ou
não repor os direitos dos trabalhadores”.
Em resposta à nossa solicitação, a empresa Vale enviou à
nossa redação um comunicado
que aclara a sua posição sobre
os pressupostos da paralisação
dos trabalhadores da Mina de
Moatize. Na versão da Vale,
a greve deve-se ao facto de os
trabalhadores terem a expectativa de receberem o 14º Salário e o subsídio de gratificação de permanência.

“Em 2016 a Vale efectuou um
aumento salarial escalonado
e em 2017 o reajuste total
foi de 15,56 por cento. Neste
período a nossa empresa realizou o pagamento do 13º salário para todos os trabalhadores”.
“A Vale tem a sua política
de renumeração orientada
para meritocracia e procura
continuamente reconhecer os
trabalhadores de acordo com
o desempenho obtido”, disse,
destacando ainda que “ este
movimento é ilegal e orientamos os nossos trabalhadores
que voltem aos seus postos de
trabalho, para que estes problemas sejam tratados nos fóruns competentes”.
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FDA Case - Setina Titosse Sentenced to 18 Years

english

The Maputo City Court sentenced last week Setina Titosse, former chairperson of the government’s Agricultural Development Fund (FDA), to 18 years imprisonment for her part in the
theft of 170 million meticais (worth about 5.6 million US dollars at the exchange rate of the
time) from FDA funds..

State of Nation “challenging,
but Encouraging”
World Bank to spend
more than 100 million
Us dollars on health
The World Bank will
spend 105 million us dollars
for the health sector in Mozambique, aimed mainly at
the areas of nutrition, reproductive health and maternal and child health,
announced the body this
Thursday in Maputo.
In a press release, the
World Bank explains that
the funding was approved
Wednesday by the group’s
board of directors.
“This results-based funding targets underserved
geographical areas and aims
to improve the utilization
and quality of health services including, in particular,
nutrition and reproductive,
maternal and child health,”
reads the note.
The World Bank notes that Mozambique faces troubling challenges in
terms of social indicators,
ranking 181 in the Human
Development Index of 188
countries.
“I am pleased that we have
increased our support for
human development at a
time when Mozambique is
facing fiscal pressures,” said
the World Bank’s director
for Mozambique, Mark Lundell, quoted in the statement.
The aid, he continued,
will be channeled to disadvantaged areas and is aimed
at improving the quality of
health services, including, in
particular, reproductive and
maternal and child health
as well as nutrition.
The statement notes that
Mozambique is short of
achieving the Sustainable
Development Goals in the
health chapter, despite some
progress.
Funding will be channeled through an instrument
called Program for Results,
which only releases funds in
a phased manner and based
on the achievement of pre-agreed targets between the
World Bank and the Mo zambican Government.
Elísio Muchanga

Mozambican President
Filipe Nyusi described last
week the county’s current
condition as “challenging
but encouraging”.

G

iving his annual State of the
Nation address
to the Mozambican parliament,
the Assembly of the Republic,
Nyusi said that advances have
been made in securing a definitive peace with the rebel
movement Renamo.
As part of the pacification
efforts, he said, a mechanism
to monitor the truce declared
a year ago between Renamo
and the government forces
had been set up, consisting of
members appointed by the government and by Renamo.
He had been in regular contact
with Renamo leader Afonso
Dhlakama “and we reached consensus about the road map to
follow to attain effective peace”.
Nyusi praised Dhlakama himself
for his collaboration in the peace
efforts. Consensus had now been
achieved about finalising the
proposal from the two working
groups, set up at the start of the
year, one on decentralisation,
and one on military questions.

Those proposals would be submitted to the Assembly.
“The consensus achieved so far
is the fruit of mutual recognition
that it is not by means of violence that conflicts and problems
are solved, but through a common vision that defines dialogue
and the peaceful search for solutions as the priority”, the President stressed.
Advances had been possible,
Nyusi added, because of the public commitment he made on
taking office in January 2015
that he would do all in his po-

wer to ensure that Mozambicans
would never again slaughter
each other.
“Today, Mozambique is living in
a climate of stability, because we
have managed to return calm,
peace and harmony to Mozambican families”, he said. “We are
hopeful that in the very near future, Mozambicans will bear witness to a lasting consensus that
will allow us to live in harmony,
in an effective and lasting peace”.
The truce between Renamo
and the government took effect

on 27 December 2016, and held
throughout the year. There
were no more Renamo ambushes on Mozambican roads,
and no clashes between Renamo gunmen and government
forces.
Nyusi said little about the
more recent threat of armed islamic fundamentalism, merely
noting that attacks had taken
place against police units and
community leaders in Mocimboa da Praia and Palma districts, in the northern province
of Cabo Delgado. AIM

German oil company expands
business in Mozambique

German oil company Oiltanking is expanding its business in Mozambique, it now
has a new storage terminal

at Matola and expanded its
investments in Matola and
Beira ports by increasing its
direct stake in Oiltanking

Mozambique from 60 percent to 80 percent, said the
Hamburg-based company,
subsidiary of the Marquard
& Bahls AG group, quoted
by Macauhub.
The company also reported
in a statement that the Matola terminal received the
first ship last November, and
the current storage capacity
of 58,600 cubic meters may
be extended, given that there
is land to ensure its expansion.
The terminal has a jetty that
can accommodate ships with
a maximum draft of 11.5 meters and also has facilities for
loading train and truck compositions to serve the southern region of the country,
the neighboring countries

Swaziland, Zimbabwe and
Botswana and the northern
provinces of South Africa.
“Mozambique is one of the
main transit platforms for oil
products on the east coast of
Africa,” said Lo Vanhaelen,
managing director of Oiltanking Matola.
The company is also studying
the construction of another
terminal in the port of Beira to facilitate the import of
petroleum products to supply
both central Mozambique,
Zimbabwe, Malawi, Zambia
and the Democratic Republic
of Congo.
Oiltanking owns and operates
80 terminals in 24 countries
with a combined storage capacity of 21 million cubic meters.
Elísio Muchanga
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Qual é o nível de participação dos jovens na monitoria da governação
nos distritos de Namaacha e Marracuene? Como melhorar a situação?
Introdução

Em Moçambique, além das eleições, a participação do jovem na governação é orientada pela Constituição da República e Políticas específicas. Para garantir maior enquadramento e tratamento dos assuntos dos jovens, o Governo aprovou em 1996 a Política da Juventude,
em 2006 a Estratégia de Desenvolvimento Integral da Juventude e em 2013 foi aprovada a Política Nacional da Juventude.
2013•
Contudo, os estudos realizados sobre a participação em Moçambique indicam como factores que enfraquecem a participação dos
jovens, dentre outros: i) sua fraca representatividade, em particular das mulheres nos órgãos de tomada de decisão; ii) fraca abertura para
o diálogo por parte das instituições políticas nacionais; iii) intimidação, perseguição e intolerância política por parte dos detentores do
poder político e económico; iv) socialização política que muitas vezes formata o jovem a ter um entendimento negativo da democracia e
promove a intolerância política; vi) falta de uma agenda comum entre os jovens; viii) baixos níveis de escolarização e de acesso à informação
(Parlamento Juvenil de Moçambique, 2014).
Com vista a avaliar a situação específica vivida pelos jovens nos distritos de Namaacha e Marracuene, a Sociedade Aberta em colaboração
com as Plataformas Distritais da Sociedade Civil dos dois distritos e Activistas Moçambique realizaram um encontro de reflexão sobre a
participação dos jovens na monitoria da governação. Estiveram presentes no evento 33 pessoas, das quais 13 mulheres e 20 homens, com
conhecimento sólido sobre a participação na governação local. A metodologia usada consistiu na exposição dos principais problemas
enfrentados pelos jovens, identificação de estratégias a serem adoptadas para fortalecer a participação dos jovens na monitoria da
governação e discussão em plenária.
Participação dos jovens na governação dos distritos de Namaacha e Marracuene
Em complemento aos estudos realizados, os resultados da avaliação feita mostram que a participação dos jovens na monitoria da governação local é fraca, pelo facto de ser afectada pelos seguintes elementos:
• Tendência de cooptação dos jovens visionários para o seu alinhamento com as acções do Governo;
• Falta de oportunidade para a continuação de estudos no ensino secundário, pois os livros são vendidos a preços muito elevados;
• Dificuldades de ingresso para o ensino superior, o que faz com que se crie um sentimento de marginalização pela limitação ao
acesso ao emprego;
• Partidarização das associações juvenis;
• Falta de incentivos ou ganhos directos da participação, o que contribui para que tendencialmente apenas participem pessoas idosas
nos Conselhos Consultivos.
• Fraco nível de conhecimento dos direitos e deveres de participação, incluindo espaços criados para o efeito.
Recomendações para a melhoria da participação dos jovens na monitoria da governação distrital
Face à situação diagnosticada foram elaboradas as recomendações abaixo:
Governo
• Aumentar a inclusão dos jovens e mulheres nos Conselhos Consultivos a todos os níveis, em conformidade com a percentagem
estabelecida pelo guião da organização e funcionamento destes órgãos;
• Divulgar os grupos associativos existentes ao nível das províncias e distritos.
• Dar maior atenção às questões sociais como a educação, habitação, transporte e emprego consideradas chave para o desenvolvimento
dos jovens;
• Direccionar mais oportunidades de financiamento para os jovens que estão a iniciar a carreira profissional;
• Aumentar a transparência na atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior
• Envolver os jovens e mulheres na resolução dos problemas locais.
• Melhorar o sistema de divulgação de informação de interesse dos cidadãos/jovens para que estes exerçam a sua cidadania de forma
activa.
Jovens
• Participar na monitoria da governação local integrando-se nas Plataformas Distritais da sociedade civil por serem instituições
reconhecidas pelos Governos locais.
• Participar nas reuniões dos Bairros, escola, nos Conselhos Consultivos e no balanço dos Governos, deste modo envolvendo-se assim
no processo de Governação local.
• Criar um movimento juvenil paralelo aos movimentos/órgãos juvenis já existentes ao nível dos distritos para influenciar as questões
dos jovens e assegurar que os mesmos aspectos são discutidos ao nível da província e central.
• Melhorar o mecanismo de representação dos interesses pela Organização da Juventude Moçambicana e o Conselho Distrital da
Juventude.
Organizações da Sociedade Civil
• Divulgar as leis nas comunidades para que os cidadãos tenham o seu conhecimento e potencie o seu uso;
• Fortalecer os fóruns associativos e criar debates nas comunidades sobre as preocupações dos jovens relacionadas como a falta
de habitação, altos índices de desemprego e a falta de diálogo entre os jovens e mulheres e o Governo, o que contribuirá para o
aumento do número de jovens a participar e a exprimir o seu posicionamento em relação a governação local.
• Munir as mulheres e jovens de ferramentas de engajamento;
• Aumentar a ligação com os medias para constituírem espaço de intervenção e participação dos jovens nos processos de tomada
de decisão.
Parceiros:
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Anadarko inicia processo

Formadores
desafiados a partilhar
o conhecimento
adquirido no Brasil
A Vice- Ministra da Ciência e
Tecnologia, Ensino Superior e
Técnico Profissional, Leda Hugo,
desafia os 54 formadores moçambicanos que regressaram da
República Federativa do Brasil,
a partilhem, na sua plenitude,
os conhecimentos adquiridos, de
modo a propiciarem a formação
de técnicos altamente qualificados, que possam satisfazer as necessidades do sector produtivo e
promover o auto-emprego.
Trata-se de 30 formadores, para
beneficiarem-se de capacitação na
Área de agricultura, onde serão
abordados conteúdos como mecanização agrária, solos, sanidade
animal, sanidade vegetal, irrigação, agro-processamento, sistemas
de produção, extensão agrária e
24 para área de tecnologias de informação e comunicação (TIC).
Leda Hugo explica que no processo de reforma da educação
profissional, ora em curso, a formação de formadores constitui um
dos alicerces fundamentais para o
sucesso da iniciativa em referência,
na medida em que os formadores
são as fontes principais de transmissão de competências técnico-científicas e práticas aos formandos.
Em adição, um dos elementos
fundamentais de melhoria de qualidade da educação profissional assenta na existência de um quadro
de formadores com as competências
técnicas bem desenvolvidas, melhoria nas infra-estruturas e provisão de equipamento e materiais de
aprendizagem para as instituições,
de modo a adequá-las às exigências das qualificações a ministrar no
âmbito do processo de reforma da
educação profissional em curso no
país.
Por sua vez, o embaixador de
Brasil em Moçambique, Rodrigo
Soares, recordou que a formação
enquadra-se no protocolo de intenções firmado em 30 de Janeiro de
2017, pelo Ministério de Ciência e
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional (MCTESTP) e o
Conselho Nacional das Instituições
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(Conif).

A empresa Anadarko já
iniciou o processo de reassentamento no Distrito de
Palma, que se estima que
será feita em três fases,
estando, neste momento,
a decorrer a fase zero. Com
efeito, recentemente, a ex-governadora da Província
de Cabo Delgado, Celmira da
Silva, presidiu o lançamento
do programa de moratória,
que visa garantir a efectivação do que foi acordado
com as famílias residentes
nas áreas abrangidas pelo
projecto de gás

A

Afredo Langa
governadora da
Província de Cabo
Delgado, Celmira
da Silva, procedeu,
há dias, ao lançamento da moratória sobre o
processo de reassentamento da
população que será abrangida
pelos projectos de construção da
indústria de gás natural no Distrito de Palma.
A moratória é um dos passos

considerados essenciais para o
arranque dos reassentamentos.
Estabelece um conjunto de obrigações e responsabilidades, quer
das autoridades governamentais, comunitárias, quer do consórcio responsável pela implantação do projecto de gás natural
liquefeito, nomeadamente, a
Anadarko, operador da Área 4
da bacia do Rovuma.
Deste modo, com o estabelecimento da moratória é, doravante, proibida a construção
de qualquer infra-estrutura que
não seja propriedade dos titulares do DUAT, sendo que as
autoridades impõem a proibição
de atribuição de novos DUAT,
novas construções de carácter
social, económicas ou culturais,
plantações consideradas perenes ou culturais com um ciclo
de maturação leve mais do que
dois anos.
Segundo apuramos, o governo
do distrito, do posto, da localidade e autoridades comunitárias começaram a trabalhar
para acelerar o processo. Ficou
claro que já não é permitido,
nem ao nível do distrito, do
posto nem da aldeia, que seja
passado nenhum documento
relativo a qualquer parcela de
terreno.
A moratória estabelece um pe-

ríodo de 30 dias para que todas
as questões relativas a elegibilidade para compensações e
reassentamento sejam regularizadas, actualizando o recenseamento já realizado para o efeito.
A par disso foi, também, lançada a primeira pedra para a
construção da cidadela do reassentamento. A empresa Anadarko garantiu que tudo será
feito para cumprir com as promessas de dar dignidade ao futuro dos afectados.
Segundo apuramos da empresa
Anadarko, uma área de aproximadamente 7.000 hectares
necessária para desenvolver a
zona de produção dos meios de
subsistência, a zona industrial
do projecto e a vila de reassentamento irá levar ao deslocamente físico de 556 agregados
familiares e deslocamento ecomómico de 952 agregados familiares.
Os pescadore e colectores locais
que utilizam as áreas entre-marés e perto da costa, a nordeste da Península de Afungi, irão
ficar sem acesso a algumas ou
todas as suas zonas de pesca
e áreas de colecta entre-máres,
como resultado das operações
contrução da fábrica de GNL
e do estabelecimento da zona
de exclusão marítima durante
a construção e da zona de se-

gurança durante as operações.
O processo de implementação
do reassentamento demorará
vários anos a concluir e nem
todos os agregados familiares
serão reassentados e compensados em simultâneo.
Entretanto, o início formal de
implementação do reassentamento, o projecto arrancou
com uma série de actividades relacionadas com a fase
0 (zero), nomeadamente, o
acesso à terra, que é a primeira implementação e que
requer que a área onde será
construída a vila de reassenta-
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o de reassentamento em Palma
mento seja colocada à disposição para que se proceda a esta
construção.
As actividades de implementação desta fase incluíram entre
outros aspectos, reuniões de
explicação do sentido da moratória em cada uma das comunidades abrangidas, actividades
de reconfirmação do inventário
patrimonial e actualização de
informação sócio-económica na
área da futura vila de reassentamento, recepção e tratamento de reclamações de famílias
abrangidas, educação financeira das famílias com direito a
compensações nesta fase, negociação de acordos com as famílias impactadas, pagamento
de compensações às famílias
residindo ou possuindo bens na
área de Quitunda, que é área

onde vai ser construída a futura
vila de reassentamento. Foram,
assim, abrangidas 9 famílias
que residem e têm bens na área
de Quitunda e cerca de 90 que
não residem em Quitunda, mas
que lá possuem bens, principalmente machambas.
O MAGAZINE Indepedente
apurou no terreno que todo
este processo tem decorrido de
maneira positiva, tendo o projecto concluído todos os acordos de compensação com as
famílias abrangidas nesta fase
de reassentamento e tendo já
feito a transferência bancária
para quase todas as famílias,
que foram já devidamente informadas sobre o assunto e que
tem estado a beneficiar-se de
pagamento das compensações.
Comunidades lendo as brochuras do processo de reasentamento

Processo de reassentamento terá
três fases de implementação
Estima-se que a fase zero de
acesso à terra terá uma duração de aproximadamente 3
meses. A mesma consistirá no
pagamento das compensações
aos agregados familiares. Reassentamento temporário de nove
agregados familiares. Transladação de sepulturas dentro
da área abrangida. Entrega da
área ao empreteiro para construção.
A fase - 1 será a de construção da vila de reassentamento. Cento e setenta e cinco
casas(incluido casa do pessoal),
estradas A2 e estradas B e C
associadas, passeios, esgotos,
zona para lixo, abastecimento de água, fornecimento de
energia eléctrica e iluminação
pública. Terá, também, edifícios públicos de Administração pública, centro de saúde,
posto da polícia, escola, igreja,
mesquitas, mercado, estação de
autocarros, centro comunitário
e anfiteatro, edifícios multiuso, parques infantis, campos
de desportos públicos, passeios

associados, zonas de estacionamento, reticulações de água e

para a vila de reassentamento.
Fornecimento de terra agrícola
de reposição. Início de projectos
de restabelecimento dos meios
de subsistência. Transladação

to das compensações aos agregados familiares que possuem
bens dentro da restante zona
industrial do projecto. Reassentamento dos agregados fami-

total de 14 jornalistas de diferentes órgãos de comunicação
social do País, participaram
em Outubro num workshop
de preparação para a moni-

liares para a vila de reassentamento. Tudo levará 13 meses.
A última fase, que será a três
(3), vai se construir setenta e
cinco casas adicionais, estradasB e C associadas, passeios
associados, esgotos, área para
lixo, reticulações de água e de
energia eléctrica associadas e
iluminação pública. Far-se-à o
pagamento das compensações,
reassentamento e trasladação
de sepulturas e tudo levará 8
meses, no que está previsto.

toria do processo de reassentamento em Palma, no âmbito da construção da fábrica
de liquefação de gás natural
(LNG), a ser extraído na bacia do Rovuma.
Organizado pelo SEKELEKANI, o Workshop tinha como
objectivo atrair a atenção
dos jornalistas para as questões mais críticas a ser tidos
em conta na cobertura mediática do reassentamento de
comunidades de Palma, bem
como traçar estratégias de
colaboração entre a sociedade
civil e a comunicação social
e organizações da sociedade
civil envolvidas em actividades de monitoria do projecto
localmente. Na parte final do
workshop, foi apresentado aos
jornalistas o “Manual do Repórter” sobre petróleo e gas,
um guia prático que oferece
ao jornalista informação essencial sobre questões-chave,
no domínio dos recursos minerais.

Casa modelo que será construida na Vila do Reassentamento em Palma

de energia eléctricas associadas
e iluminação pública.
Ainda na mesma fase será feito o fornecimento da compensação aos agregados familiares
que possuem bens na área de
construção do GNL. Reassentamento dos agregados familiares

de sepulturas dentro da área
abrangida. Entrega da área de
instalação do GNL ao empreteiro do GNL para iniciar a construção das obras prelíminares.
Leverá 18 meses o processo.
Enquanto isso, a fase-2 será de
construção da vila de Reassentamento: trezentas e vinte casas
adicionais, estradas B e C associadas, passeios, esgotos, zonas
de lixo, reticulações de água e
de energia eléctrica associadas e
iluminação pública. Pagamen-

Sekelekani apoia missão de jornalistas
ao Distrito de Palma
O projecto do processo de implementação de reassentamento
irá interagir com as partes interessadas e afectadas durante
todo o processo de implementação do reassentamento. Os
agregados familiares abrangidos
serão intensivamente envolvidos durante o processo e participação nas actividades de mo-

nitoria.
As organizações não-governamentais e da sociedade cívil participarão como parceiros de implementação, assim
como observadores independentes. O projecto irá interagir directa e regularmente
com estas organizações.
Portanto, recentemente, um
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Aeródromo de Mocímboa da Praia abertura internacionais

nacional

Depois de adequação às normas de segurança requeridas ao aeródromo em voos internacionais, o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita autorizou as operações de voos internacionais
de e para o Aeródromo de Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado.

Apenas 4 implicados no “caso
FDA” cumprirão penas de prisão
Polícia morto em novo
ataque em Mocímboa
da Praia, norte de
Moçambique
Um membro da Unidade de Intervenção Rápida da Polícia moçambicana morreu no Domingo,
na sequência de um novo ataque
de desconhecidos em Mocímboa
da Praia, norte de Moçambique,
informaram fontes da corporação.
O ataque, que durou cerca de
uma hora, foi contra uma coluna militar das Forças de Defesa e
Segurança de Moçambique. A vítima mortal foi alvejada durante
a troca de tiros e depois atacada
com uma catana pelo grupo armado, de acordo com as fontes.
O confronto deixou cinco membros das Forças de Defesa e Segurança gravemente feridos, tendo estes sido transferidos para o
hospital provincial de Pemba. A
Lusa contactou o porta-voz do
comando-geral da Polícia da República de Moçambique, Inácio
Dina, que remeteu esclarecimentos para depois.
“Estou em contacto com os
meus colegas da Província de
Cabo Delgado e oportunamente haverá um pronunciamento”,
limitou-se a dizer Inácio Dina.
Este ataque acontece poucos
dias depois de o comandante-geral da Polícia da República
de Moçambique (PRM) ter apelado à rendição dos autores dos
ataques armados a Mocímboa da
Praia e arredores.
O líder da PRM referiu que os
atacantes deviam entregar-se no
prazo de sete dias e deixou a ideia
de que, se o fizerem, podem beneficiar de condições mais favoráveis
no tratamento dos respectivos casos.
No balanço, morreram, pelo menos, dois agentes e outros quatro
elementos das forças de segurança, além de um número incerto
de atacantes, que as autoridades
colocam acima de 10 vítimas.
O governo distrital de Mocímboa da Praia anunciou, há dias,
a identificação de dois suspeitos,
cujo paradeiro é desconhecido, de
organizarem os ataques.
Ao mesmo grupo é atribuída a
autoria de dois homicídios e ferimentos noutras duas pessoas na
aldeia de Mitumbate, no início de
Dezembro, onde terão ateado um
incêndio que destruiu 27 casas.
Lusa

Foi lida semana transacta
a tão aguardada sentença do “caso FDA”. Dos 24
arguidos implicados no
caso de desfalque de perto
de 170 Milhões de meticais,
2 foram absolvidos e 22
condenados. No entanto,
dos condenados apensas 4
deverão cumprir penas de
prisão.

D

Abanês Ndanda

os 24 có-arguidos, 18 tiveram
as penas ou suspensas por cinco
anos ou substituídas por multa ou medidas
alternativas à prisão.
A antiga Presidente do Conselho de Administração
(PCA) do Fundo de Desenvolvimento Agrário (FDA),
Setina Titosse, foi condenada a uma pena de 18 anos de
prisão e dois anos de multa
no valor de 5% do salário mínimo, bem como ao pagamento de uma indemnização ao
Estado por danos causados.
A pena de 18 anos resulta do
cúmulo jurídico da pena aplicável ao crime de associação
para delinquir, vários crimes
de peculato e outros vários de
branqueamento de capitais.
Setina Titosse faz parte do
quarteto que deverá cumprir
penas de prisão que se completa com Milda Manganhe
Cossa, esposa do primo de Setina (condenada a 12 anos),
Neide Xerinda, antiga Directora Adjunta (condenada a
5 anos) e Vicente Matine, o
maior angariador de mutuários para o esquema (condenado a 8 anos).
Entretanto, todos os arguidos
tinham até hoje (cinco dias)
para recorrer da sentença ou
se apresentar para o cumprimento das penas, uma vez
tratar-se de arguidos que respondiam ao processo em liberdade.
De acordo com a acusação,
que ficou em grande parte
considerada provada em juízo, eles arquitectaram um
esquema encabeçado pela
engenheira agrónoma Setina Titosse, à data dos factos
Presidente do Conselho de
Administração do FDA, ten-

do envolvido amigos, familiares e demais pessoas alheias à
mesma entidade, que lesou o
estado em 167 milhões de meticais.
Refira-se que o tribunal condenou os có-arguidos ao pagamento da quantia em que
lesaram o Estado para além
de uma indemnização. Ainda
na instrução preparatória, já
tinham sido apreendidos bens
no valor de 134 milhões de
Meticais.
Para o tribunal, caiu por
terra a acusação que pesava
contra todos os arguidos de
crime de associação para delinquir uma vez que nem todos os arguidos se conheciam
entre si. No entanto, Setina
Titosse e Milda Manganhe foram os únicos condenados por
este crime.
No computo geral, os arguidos foram condenados pelos
crimes de peculato variando
a qualidade consoante a situação de cada arguido sendo
que alguns são autores, como
é o caso de Setina e Neide e
outros cúmplices ou encobridores, crime de corrupção
activa e passiva e branqueamento de capitais.
PUBLICIDADE

Setina Titosse condenada a 18 anos de prisão
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PUBLICIDADE

DESENVOLVIMENTO

É PROSPERIDADE
Prosperidade significa semear um futuro
mais rico, colhendo mais frutos para as
nossas crianças.
O BNI faz Moçambique mais próspero. Este é um Banco
diferente de todos os outros. 100% moçambicano,
é o Banco que faz desenvolver o país, apoiando e investindo
em projectos – Infra-estrutura, Recursos Naturais, Energia,
Agricultura, Indústria e Comércio – que desenvolvem
Moçambique

.

BNI.

Banco de Desenvolvimento

Saiba mais sobre nós

www.bni.co.mz
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Palestinos: Um povo em tortura,
entretanto, resiliente

S

e os últimos registos de colonialismo
e apartheid estão na
memória do mundo
registados como se
situando temporariamente na
década 80 e 90 do século passado, há que se corrigir tais
registos, uma vez que há um
povo que continua a resistir a
sucumbir-se nas mãos de colonos e que fomentam oficialmente o apartheid.

É a primeira vez que a Redacção do Jornal MAGAZINE Independente elege uma
figura, neste caso um povo,
de cômputo internacional .
Desta feita, a nossa escolha,
como figura internacional do
ano que finda, é o povo da Palestina.
Trata-se de uma forma não
apenas de solidariedade, mas
um reconhecimento da resi-

liência, paciência, tolerância,
perseverança e esperança de
um povo, cujo futuro é despedaçado cada dia que passa.
O ano 2017 começou já mal
para os palestinos com a estagnação do processo de negociação do fim do conflito
que ameaça todo o médio
oriente. As razões da paralisação se deveram essencialmente à insistência por parte
do Israel na política segrega-

cionistas do apartheid que inclui principalmente a instalação de colonatos.
Mais de dois terços do território reconhecido como parte
da Palestina, no acordo de
1967, se encontram hoje confiscados pelo regime israelita,
conforme ilustra o mapa.
Que acabou sendo consequência da guerra dos seis dias, a
resolução 242 do Conselho de
Segurança da ONU de 1967

encarna o princípio que tem
guiado a maioria dos planos
subsequentes que alguns o resumem na troca de terra por
paz.
Ela pedia a saída das Forças
Armadas israelenses dos territórios ocupados no conflito
daquele ano, como Jerusalém
Oriental, a península do Sinai,
Cisjordânia e as colinas de
Golã, e o respeito pela soberania, integridade territorial e
independência política de cada
Estado na região e seu direito
de viver em paz.
O incumprimento desta resolução e outros tantos acordos
é responsável pelo espalhamento de cerca de seis milhões
de palestinos que hoje giram o
mundo como refugiados.
O segundo momento de consternação dos palestinos em
2017 tem ver com a greve de
fome de milhares de palestinos em prisões israelenses,
protestando tratamento desumano, degradante e humilhante a que têm sido submetidos. O sofrimento a que
são submetidos os prisioneiros
inclui experimentos de medicamentos e tratamentos médicos nunca antes testados,
em humanos (palestinos).
Neste momento, sendo verdade que há detenções todos
dias, estima-se 6500 palestinianos povoam prisões israelense sendo deste número 300
crianças e 59 mulheres.
Dos 6500, pelos menos 500
não estão a responder nenhum processo e dezenas deles já está em situação de reclusão há até dezenas de anos.
O terceiro momento sombrio,
foi a proibição colonial de cultos religiosos em mesquitas.
Começou-se com a proibição
do chamamento para as orações e evolui-se para o ponto
de proibir orações terminando
com a detenção de dezenas de
oradores.
O quarto momento, foi assistir a celebração da centenária declaração de Balfour. A
Declaração de Balfour foi um
importante documento que
ajudou a pavimentar o caminho para o estabelecimento do
Estado de Israel.
Assinada em 2 de Novembro
de 1917 pelo então secretário
britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour,
ela falava sobre a intenção do
governo britânico em facili-
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tar o estabelecimento de um
Lar para os judeus na terra

Segundo mostra a história,
Lloyd George, o primeiro-mi-

de seus ancestrais, caso a Inglaterra conseguisse derrotar
o Império Islâmico Otomano,
que dominava a região des-

nistro inglês, e Balfour eram
cristãos. Eles tinham a ideia
clara que o retorno do povo
judeu à terra de Israel era um

de 1517. Ela foi endereçada
ao Barão Rothschild, líder da
comunidade judaica do Reino
Unido, e posteriormente transmitida à Federação Sionista
da Grã-Bretanha.

preceito bíblico.
Mas o que aconteceu na verdade, foi entregar como presente uma terra que tinha pessoas a residir e um governo a
funcionar.

Magazine independente

Outro momento difícil, foi o
pronunciamento do presidente norte-americano Donald
Trump que em muito pouco
se difere da declaração de Balfour. Donal Trump decidiu reconhecer Jerusalem como capital do Israel.
Esta decisão só veio a dar
mais uma dose de sofrimento.
Desde a decisão, dezenas de
pessoas foram vitimadas pelo
exercido israelense.
Ao escolhermos o povo da Palestina queremos encorajar um
povo que já demonstrou paciência para as mais terríveis
provações, um povo pacífico

21

que sempre lutou por um futuro que é trinchado cada dia
que passa por que colonialismo
que desafia os limites da maldade e insensibilidade.
A expectativa é que 2018 seja

um ano de avanço e que a razão que em cada ser humano
morra, prevaleça sobre todo e
qualquer interesse inconfessável.
Abanês Ndanda
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Órfãos de explosão com camião cisterna em Moçambique recebem donativos

nacional

A mulher do Presidente da República de Moçambique fez, semana passada, a entrega de donativos a
300 crianças da Província de Tete, interior do país, incluindo órfãos, vítimas de explosão de um camião
cisterna que há um ano provocou 115 mortos.

Idosos de Zongoene pedem
unidade sanitária mais próximo
Moçambique contracta
ONG para gerir parque
natural do Bazaruto
A organização não-governamental African Parks vai
gerir o Parque Nacional do
Arquipélago do Bazaruto,
ao abrigo de um contracto
a s s i n ad o co m a A dm i ni s tração Nacional das Áreas
de Conservação (ANAC),
entidade sob tutela do Ministério da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural,
informou a ONG em comunicado divulgado recentemente.
A ANAC pretende com
este contracto válido por
25 anos com a African Parks, ONG com sede na África do Sul que gere mais de
uma dezena de parques naturais em oito países africanos, fomentar as actividades
turísticas no arquipélago,
ajudando dessa forma a salvaguardar a vida selvagem
residente, que inclui centenas de espécies de pássaros,
répteis, mamíferos terrestres
e aquáticos e duas mil espécies de peixes.
O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto é
uma área protegida desde
1971 ocupando uma superfície de 1430 quilómetros
quadrados, que está a ser
ameaçado devido à pesca
ilegal e à exploração não-regulada em termos turísticos,
“que está a ameaçar o eco-sistema e o seu correspondente valor económico”, de
acordo com a African Parks.
O plano de actividades da
African Parks inclui a formação dos residentes para
que possam trabalhar na
actividade turística ou que
lancem os seus próprios negócios, patrulhas terrestres
e aéreas a fim de travar a
pesca ilegal, bem como o
acompanhamento de algumas das espécies animais,
particularmente as que estão definidas como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN, na sigla
em inglês). Macauhub

A equipa internacional
da HelpAge International,
constituídos por técnicos e gestores, realizou,
recentemente, uma visita
de campo à comunidade de Zongoene, Posto
Administrativo da Ilha
Josina Machel e Distrito
de Manhiça. Na ocasião, os
idosos residentes daquela localidade pediram a
construção de uma unidade sanitária mais próximo
da área habitacional com
vista a reduzir a distância
percorrida para aceder a
cuidados de saúde.
Adelina Pinto

N

o âmbito de implementação do
projecto direitos
e dignidade da
pessoa idosa e no
âmbito específico da realização da reunião anual de
reflexão de 2017 do mesmo
projecto, a HelpAge e as
organizações internacionais
que lidam com pessoas idosas efecturam uma visita a
comunidade de Zongoene.
Durante a visita no distrito
da Manhiça, a administra-

dora Cristina Mafumo falou
das necessidades daquele
distrito, onde a pessoa idosa
e a criança ainda precisam
de muita atenção, apesar
de contar com a assistência do Ministério de Género, Criança e Acção Social,
entende que há necessidade
de maior envolvimento das
organizações da sociedade
civil.
Mafumo disse ainda que o
maior desafio desta comunidade reside na educação e
na valorização das chamadas bibliotecas vivas, pois,
há uma perceção errada sob
a terceira idade, e muitas
vezes esta camada é acusada de feiticeira.
“Cuidar de idoso não é ape-

nas trabalho do governo,
mas de todos. E nessa vertente, temos visto algumas
organizações a oferecerem
sementes ao idoso que tem
capacidade de ir a machamba”, disse.
Por seu turno, Rosália Petsico, representante da ACEDECO, falando das motivações desta visita, disse que
este trabalho visa sensibilizar à comunidade sobre a
importância dos idosos para
a sociedade, daí que a organização que representa tem
vindo a desenvolver várias
acções diferentes nas igrejas,
na família e na comunidade
com o fim último de elevar a
consciência do povo moçambicano em relação a impor-

tância desta camada social.
O projecto, que se encontra
ainda numa fase inicial, segundo a fonte, está a ser desenvolvido em três bairros
no Distrito da Manhiça.
“No distrito constatamos
que os idosos enfrentam dificuldades de acesso a uma
unidade sanitária próximo as
residências. O projecto ajuda
muitos idosos, que enfrentam dificuldades”, frisou.
Samuel Calistos, representante dos idosos, após a visita a idosos residentes na
comunidade de Zongoene,
mostrou a sua satisfação em
relação a experiências partilhadas por outras organizações baseadas em outros
países.

Comissão Consultiva do Trabalho: Missão cumprida
Durante o balanço das actividades
do dialogo tripartido, a ministra do
Trabalho, Emprego e Segurança
Social, Vitória Dias Diogo, considerou que a Comissão Consultiva do
Trabalho (CCT), órgão do qual é
presidente, tem estado a cumprir
com a missão para a qual foi criada.
Vitória Diogo falava semana finda,
em Maputo, durante o 2º encontro
da IV Sessão Plenária da CCT,
evento que marcou o encerramento
das actividades deste órgão para o
exercício económico de 2017.
Conforme explicou a ministra, as
sessões da CCT foram frutíferas,
na medida em que foram alcançados consensos nas diversas matérias
tratadas, ora vitais no domínio laboral, fazendo, por isso, um balan-

ço positivo das actividades.
“Este balanço positivo que fazemos, reside e assenta no alto sentido de responsabilidade, maturidade, serenidade e, acima de tudo,
de patriotismo com que foram tratadas as matérias, sedimentando a
abordagem tripartida”, referiu.
De acordo com Vitória Diogo, o
ambiente que se vive actualmente
na CCT, entre o Governo e os representantes dos empregadores e
trabalhadores, é caracterizado por
altos índices de confiança mútua
e de diálogo fluído entre as partes.
“Este facto vem facilitando o alcance de consensos, mesmo naquelas matérias em que, a priori,
pareciam ser delicadas e difíceis”,
assegurou a governante, acres-

centando que as três partes reconheceram que, para a busca de
soluções para os desafios que se
colocavam, estabilidade e paz laboral, “não havia outro caminho
senão o da concertação, negociação e diálogo social”.
No que diz respeito às matérias
debatidas e que reuniram consenso a nível da CCT, durante 2017,
Vitória Diogo enumerou aquelas
que, depois de serem entregues
ao Governo, culminaram com a
tomada de decisões importantes
para a actividade laboral no País,
com destaque para o ajustamento
do salário mínimo por sectores de
actividade económica, bem como
a revisão do Regulamento da Segurança Social Obrigatória.
“Outrossim, debatemos e consen-

sualizamos outras matérias que
foram endossadas e aprovadas
pelo Governo, como o Plano de
Acção de Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil; a Lista
dos Trabalhos pesados e perigosos
para as crianças; a Convenção Internacional do Trabalho nº 176
sobre a segurança nas minas; os
protocolos relativos à Convenção
29 sobre o trabalho forçado e a
Convenção 81 sobre a inspecção
do trabalho respectivamente”, detalhou a ministra.
Numa outra abordagem, a governante fez referência às perspectivas para o próximo ano,
avançando que a revisão da Lei
do Trabalho irá concentrar as
atenções da CCT, tendo, por isso,
deixado recomendações.
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Banco Central prevê manter inflação
a baixo de um dígito em 2018
nador do Banco de Moçambique, para o alcance
destes objectivos, exige-se
a contribuição de todos,
nomeadamente o sistema
financeiro, as empresas e
o governo, para que seja
possível vencer os riscos
que se vislumbram num
horizonte de curto a medio prazos, nas conjunturas doméstica e internacional, os quais quando
não acautelados podem
colocar em risco toda a estabilidade alcançada.
Quanto às prespectivas do
ano de 2017, Zandamela
referiu que neste ano assistiu-se à retoma da normalidade dos indicadores
económicos e financeiros,
que haviam se degradado
substancialmente no ano

O Banco de Moçambique
prevê para o ano que se
avizinha de 2018 orientar
a sua política monetária
para a manutenção de uma
inflação baixa e controlada,
ao nível de um dígito, bem
como executar reformas
fiscais para que o sector
privado da economia seja o
principal beneficiário.
Elísio Muchanga

E

sta informação foi
dada a conhecer
pelo Governador
de Banco de Moçambique, Rogério
Zandamela, durante o encerra-

mento do ano económico.
Zandamela afirmou que
para além de manter a
inflação baixa, em um dígito em 2018, o Banco de
Moçambique ira adotar
políticas ficais que beneficiem o sector privado
dos poucos recursos financeiros que o sistema
financeiro possui, o que a
concretizar-se, reflectirá o
esforço conjunto de todos
na retoma da economia.
Ao nível do sector financeiro, Zandamela avançou
que o Banco de Moçambique irá reforçar a vigilância macro prudencial,
para monitorar os riscos potencias que possam
afectar a economia, bem
como a micro prudencial,
para que todas as insti tuições observem as boas
práticas internacionais e

cumpram rigorosamente
com as recomendações e
normas do banco central,
no âmbito da supervisão
onsite e offsite, com base
nos princípios de Basileia
II e no risco, visando evitar a degradação da saúde
financeira das instituições.
Ainda no âmbito dos esforços de manutenção da
estabilidade financeira,
o governador do banco
central referiu que irá se
introduzir reformas regulatórias visando mitigar
o risco decorrente da crescente exposição das instituições financeiras moçambicanas às operações
com o exterior.
“ Estas medidas prudenciais estão alinhadas com
o preconizado pelo Comité
de Basileia, para o esforço
de supervisão no domínio
das actividades transfronteiriças das instituições,
dado o seu potencial para
transmitir choques externos aos sistemas financeiros dos países envolvidos”, disse o governador.
Zandamela disse, na ocasião, que o banco irá submeter uma proposta ao
governo, de revisão da lei
das instituições de crédito
e sociedades financeiras,
mais ajustada a um regime de resolução bancária
adequada para o caso moçambicano, seguindo as
boas práticas internacionais, isso irá flexibilizar a
atuação do banco em caso
de necessidade de intervenção para a correção de
situações de instabilidades
nas instituições de credito.
D e a co rd o co m o g o v e r -
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anterior.
Zandamela citou todas
as medidas tomadas pelo
banco central, desde a melhoria da taxa de câmbio,
a desaceleração do índice geral de preços, o incremento substancial das
reservas internacionais, a
entrada recente das mais-valias a favor do Estado
no valor de 352 milhões de
d ól ar es am er i can os, el evando o saldo das reservas
brutas para pouco mais de
três biliões de dólares, até
à presente data, estando,
assim, o nível das importações de bens e serviços
não factoriais próximos
dos 7 meses, quando em
Dezembro de 2016 este indicador situava-se abaixo
dos 3 meses.
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Société Générale Moçambique aumenta capital em 944 milhões de Meticais

economia

O Banco Société Générale anunciou o aumento de capital em 944 milhões de Meticais, para cumprir as normas
de capital mínimo exigido pelo regulador e para aumentar a capacidade de empréstimo às empresas. O Banco
Société Générale Moçambique é o décimo ao nível dos activos totais da banca comercial do país.

Ano económico: Da desvalorização
cambial ao encaixe das mais-valias
Montepuez Ruby Mining
investe no aumento da
extracção de rubis em
Moçambique
A Montepuez Ruby Mining vai investir até 2019
mais de 14 milhões de
dólares na expansão das
operações de extracção
de rubis na província de
Cabo Delgado, norte de
Moçambique, disse recentemente o director
da empresa, por ocasião
de uma visita do comandante-geral da Polícia da
República de Moçambique para se inteirar das
condições de segurança.
Isaac Muchenje disse ainda que com aquele investimento a empresa pretende duplicar para 20
milhões de quilates por
ano a extracção de rubis, que tem lugar em 11
minas que exploram 300
categorias diferentes de
rubis.
A Montepuez Ruby Mining realizou até à data
nove leilões para venda
dos rubis em bruto extraídos em Moçambique que
renderam 338 milhões de
dólares, dos quais 71 milhões de dólares foram
entregues ao Estado moçambicano sob a forma
de impostos.
A empresa tem uma licença de exploração válida por 25 anos, tendo
registado este ano uma
facturação de 109 milhões de dólares com a
venda em leilão dos rubis
extraídos.
Uma parceria controlada em 75% pela empresa
britânica Gemfields e nos
restantes 25% pela moçambicana Mwiriti, a empresa iniciou a actividade mineira em 2012 e foi
distinguida como o maior
contribuinte de Moçambique durante dois anos
consecutivos, de acordo
com o matutino Notícias,
de Maputo
. Macauhub

O ano 2017 iniciou e vai
terminar com o País mergulhado na crise da dívida,
e sem retorno do apoio ao
Orçamento de Estado (OE)
por parte dos parceiros de
cooperação e do Fundo
Monetário Internacional
(FMI), bem como do Banco
Mundial por conta da falta
de esclarecimento das
dívidas contratadas com o
aval do Estado.
Elísio Muchanga

O

ano prestes a findar iniciou com
a desvalorização
cambial, inflação
disparada e, ao
mesmo tempo, expectativa de um
grande futuro. A situação económica iniciou marcada por um período de instabilidade.
Dentre as causas desse cenário,
estão incluídas as quedas dos
preços internacionais de matérias-primas, a adoção de políticas
fiscais mais restritas, efeitos do
período de seca que prejudicou
a produção agrícola e o abrandamento económico de alguns dos
principais parceiros comerciais,
aliados ao encerramento de algumas empresas pertencentes a moçambicanos.
O ano iniciou com uma taxa de
inflação anual situada em 27 por
cento em Novembro de 2016, e
fecha o 2017 com 7,15 por cento
devido ao efeito da política monetária restritiva sobre a procura
agregada.
Ainda ao longo do ano, a taxa
de câmbio do Metical face as
principais moedas internacionais
transacionadas no mercado cambial apresentou-se bastante estável, estando o Metical a registar
uma recuperação assinalável, a
título de exemplo, a cotação do
Dólar dos Estados Unidos da
América, baixou de quase 80 meticais, em Setembro de 2016, para
cerca de 60 meticais actualmente.
Em Março, o Banco de Moçambique anuncia em comunicado
de imprensa que “os accionistas
do Moza Banco SA não cumpriram com os requisitos estabelecidos para o exercício do direito
de preferência na recapitalização
da instituição” e em face disso, “o

Conselho de Administração Provisório, em coordenação com a
Comissão de Avaliação, continua
com o processo de recapitalização do Moza Banco SA” ou seja:
o Banco de Moçambique vai ter
de apurar em concurso, a entidade que vai injectar dinheiro no
Moza.
Em Julho, a Kuhanha, sociedade gestora do Fundo de Pensões
dos trabalhadores do Banco de
Moçambique, (BM), é anunciada
como o novo maior accionista do
Moza Banco injectando cerca de
8.170 milhões de meticais (cerca de 137 milhões de dólares ao
câmbio actual) para comprar o
Moza Banco, a medida foi bastante contestada pela sociedade
civil levantando-se em causa problemas de conflito com a lei de
probidade.
Por outro lado, o Banco de Moçambique (BM) colocou em circulação, a partir de 16 de Junho
de 2017, Dia do Metical, uma
nova série de notas do Metical
com a assinatura do Governador
do Banco de Moçambique, Rogério Lucas Zandamela e, com a
data de emissão de 16 de Junho
de 2016.
As notas de 1.000 Mt, 500 Mt
e 200 Mt continuam a ser em
substrato convencional de papel,
enquanto as notas de 100Mt,
50Mt e 20Mt continuam ser em
substrato de polímetro, material
sintético, particularmente ajustado a climas húmidos, que confere
maior resistência e durabilidade
às notas.
Ainda no primeiro trimestre de
2017, o BM alterou o mecanismo
de formulação e implementação
da política monetária, tendo introduzido a taxa de juro de polí-

tica monetária, taxa MIMO, que
guia o mecanismo de intervenções
no mercado Monetário Interbancário, em substituição da base
monetária, até então a variável
operacional da política monetária.
Ainda no início do mês de Julho
o Banco de Moçambique, inaugura sua nova sede composta por
um conjunto de três edifícios no
centro da cidade de Maputo que
ocupa uma área de mais de 87,5
mil metros quadrados, num investimento de 300 milhões de dólares dos seus recursos próprios.
Em Setembro, o Governo captou
uma receita de 352 milhões de
dólares americanos como resultado, da venda de 37 por cento de
acções da multinacional italiana
Eni à americana Exxon Mobil e
homologou, os termos e condições do acordo complementar ao
contrato de concessão para a pesquisa e produção de petróleo na
Área 4 da Bacia do Rovuma.
O valor das mais avalias encaixado pelo governo no negocio
da Eni e Exxon Mobil, elevou o
saldo das reservas brutas do país
para pouco mais de três biliões de
dólares até a presente data, estando o nível de cobertura de importações de bens e serviços não
factoriais próximo de sete meses
quando em Dezembro de 2016
este indicador estava abaixo dos
três meses.

FMI reitera não retorno do
programa e AT aperta o
cerco
A Kroll fez a divulgação do sumário da auditoria a divida oculta uma das condições defendidas
pelos doadores e pelas instituições

financeiras internacionais para
voltarem a ajudar o país.
A auditoria às dívidas ocultas de
Moçambique deixou por esclarecer o destino dos dois mil milhões
de dólares contraídos por três empresas estatais entre 2013 e 2014.
Por conseguinte, o FMI afirmou
que até 2018 não haverá novo
programa de ajuda financeira do
fundo até que o Governo explique
de forma transparente como foram usados os mais de 2 biliões
de dólares norte-americanos. Para
o FMI não basta saber como foi
usado o dinheiro mas é necessário
“garantia de responsabilização”,
facto que implica pôr os implicados na divida no banco dos réus.
Em Outubro a AT iniciou uma
campanha de fiscalização nas empresas com o objectivo de melhorar a cobrança de receitas. A medida não agradou o empresariado
nacional, que, representado pela
CTA, convocou a imprensa para
lançar protestos. A entidade que
representa o empresariado nacional disse sentir-se sufocada, com
a medida.
A CTA entendia que o correcto
seria criar uma base de dados que
permita melhorar a tributação da
actividade informal. Os patrões
sugeriram ainda que a Autoridade Tributária modernize o sistema de cobrança de impostos, sendo que pode recorrer a parceria
público-privada, para fazer face
aos investimentos necessários.
Já no terceiro trimestre do presente ano, de acordo com o Banco Central, a economia cresceu
apenas 3 porcento, quando nos 8
anos anteriores à 2016 a mesma
vinha crescendo em redor de 7
porcento.
Já no mês de Novembro, a
HCB, através do Chefe do Estado, anunciou a abertura da
estrutura accionista para os
moçambicanos com a venda de
7.5% da Hidroelétrica de Cahora
Bassa para singulares, empresas
e instituições nacionais através
da Bolsa de Valores de Moçambique.
Segundo Nyusi, o objectivo é incluir cada vez mais os moçambicanos nos benefícios da reversão
da HCB ocorrida há 10 anos em
que o Estado moçambicano ficou
com 92.5% da empresa e os restantes 7.5% com a Redes Eléctricas Nacionais de Portugal.
Agora, o Estado deve ficar com
85% e os restantes estão abertos
a qualquer moçambicano independentemente da sua filiação
política, raça ou etnia segundo
Filipe Nyusi.
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Rita Freitas: Personalidade do sector económico 2017
Numa altura em que os
moçambicanos consumiam
sem saber até em restaurantes de renome da
cidade capital, produtos
sem sequer imaginar o
local e a forma em que são
confeccionados, bem como
a conservação destes,
Maria Rita Freitas, Inspectora-geral das Actividades
Económicas (INAE), mesmo
sem condições financeiras
e humanas para trabalhar,
com a sua pujança mostrou aos moçambicanos o
outro lado das coisas ao
encerrar as estabelecimentos que funcionavam sem
obedecer os requisitos
necessários.
Elísio Muchanga

A

venda de produtos fora do prazo
ou de bens sem
garantia, bem
como comercialização de produtos alimentícios em locais impróprios fo-
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ram as grandes batalhas que
Rita Freitas e suas equipe vem
batendo duro junto dos agentes económicos para ver regularizadas.
So em Março deste ano, a
Inspecção Nacional das Actividade Económicas (INAE)
mandou encerrar 20 estabelecimentos comerciais em todo
o território nacional, devido as
más condições de higiene, in-

cluindo infestação de ratos.
Foi ainda neste ano que o
Restaurante e pastelaria Cristal, localizado na zona nobre
de Maputo, que se viu forçado pela INAE a paralisar suas
actividades devido a diversas
anomalias ligadas à conservação de higiene no estabelecimento.
Neste restaurante foram encontrados gatos e ratos dentro

da cozinha baratas em todo
lado do edifício, bem como infiltração de água pelas paredes
e má conservação dos alimentos.
A par do Restaurante Cristal, o INAE encerrou, neste
ano, pelos mesmos problemas
o Café Continental, na baixa
da cidade de Maputo. No estabelecimento, os inspectores
depararam-se também com
alimentos fora do prazo, sanitários degradados, infiltrações,
acumulação de lixo e circulação de gatos na cozinha.
A inspecção do INAE, liderada
por Maria Rita Freitas, apurou
que um proprietário de uma
estabelecimento comercial limitava-se a resselar as embalagens dos produtos alimentares
danificados pelos ratos ao invés
de inutilizá-las.
Foi ainda a equipe liderada
por Rita Freitas que no dia 2
de Outubro mostrou que os
moçambicanos estavam a consumir carne mal conservada
produzida e vendida no matadouro Bonsuino. A mão dura
do INAE encerrou o matadouro depois de ter sido encontrada no seu interior carne suína
em estado impróprio para consumo humano.
Foram ainda encontrados neste matadouro diversos tipos de
carnes e seus derivados deteriorados nos frigoríficos.

A administração de Rita Freitas encerrou mais de 20 padarias com destaque aa padaria
“Pão de lenha”, no Benfica, e
o posto de venda de pão Quentinho, na Malhangalene. Entre
outras acções, pesou para o
encerramento destas padarias,
segundo Rita Freitas numa entrevista falta de torneira ou
lavatório à entrada da padaria
com sabão para que antes de os
padeiros pegarem na massa pudessem lavar as mãos.
“Vimos as condições de higiene dos padeiros. As batas
estavam encardidas, faltavam
tocas (nas cabeças), não faziam
barba, unhas; tinham anéis; tinham relógios quando não devem usar, porque podem alojar
bactérias que depois passam
para a massa”, justificou Rita
Freitas.
Freitas, com apenas sete inspectores, trouxe uma nova
dinâmica ao INAE. Com uma
actuação perspicaz e aguerrida, inspeccionou mais de 600
estabelecimentos por semana
e dezenas deles foram encerrados por graves problemas de
higiene. Pela boa actuação e
disciplina, que obrigou ao sector comercial e não só a mudar de postura, a secção económica do jornal MAGAZINE
Independente elege Rita Freitas figura do ano. Parabéns
pelo grande trabalho!
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Os limites da
nossa resiliência
É difícil descrever a nossa grandeza como povo moçambicano.
Mas Filipe Nyusi chegou perto. Somos, sim, um povo habilitado
para se adaptar com facilidade às intempéries, às alterações
e aos infortúnios que marcaram a nossa chegada no presente
tempo. Andamos sobre os desafios que até aqui ainda não
ultrapassamos, mas seguimos com optimismo.
De facto, superamos os desastres naturais; as inverdades
sobre as dívidas quando a verdade sobre elas está patente;
conflitos políticos, que enfim foram bem geridos pelo camarada Nyusi; as misérias num país de recursos que mobilizam
toda a comunidade internacional menos a nós; entre outros
desafios que cremos que vamos vencer.
O ano prestes a findar foi o retrato da nossa determinação,
em algum momento agimos como anónimos frente aos
diferentes acontecimentos que impactaram negativamente
a nossa vida. É possível que essa postura significa maturidade e não comodismo como outras correntes entenderam.
Outros povos venderam a pátria e entraram em colapso por
não entender que a violência gera violência, que também
gera outra violência, um ciclo continuou de perdição.
Numa conversa serena e descontraída entre os colegas
vimos Carlos Mondlane com os colegas, depois de um
longo debate sobre as leis que orientam a nossa justiça.
Informalizou a conversa que vinha concentrando o corpo
de juízes, é um gesto de resiliência.
Exemplo maior de moçambicanidade é o Hélder Martins,
homem que décadas depois trouxe para o presente a nossa
história. Na foto, ao lado do Fernando Vaz e Teodato Hunguana, vimos um Hélder Martins que serviu de biblioteca
viva para no tempo certo expor os momentos que marcaram
a nossa caminhada.
Nas nossas caminhadas, as nossas câmaras captaram figuras
como Verónica Macamo, Iolanda Cintura e David Simango,
que desempenham grandes responsabilidades na vida dos maputenses. Não temos memória de grandes realizações dessas
figuras, oxalá que melhoram o desempenho em 2018.
Mas, por outro lado, vimos Saimon Macuiane com Flávio Manete, figuras que dentro das suas limitações destacaram-se nos
seus espaços de actuação.
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Aniversariantes

António
Colega António, ao comemorar esta data, o MAGAZINE tem o orgulho
de saber, através dos
teus olhos, que partilhamos a mesma
vida profissional.
Continue a realizar
os teus sonhos de ser
um bom profissional
dedicado ao trabalho,
distribuindo, como sempre, simpatia e alegria
aos teus colegas. Que esta data
t e
proporcione momentos de reflexão e de
renovação de energias para conquistares
tudo de bom. Votos do Magazine.

Ivone
Nenhum dia é igual ao
outro, assim como nenhum aniversário é
igual ao outro. Cada
ano que passa na
nossa vida, cada vez
que comemoramos o
nosso aniversário,
é natural que repensemos o quanto
crescemos nesse ano.
Mas se mantiver o teu foco
e segui-lo com determinação, por
mais tortuoso que seja o percurso,
o objectivo será atingido. Parabéns! filha. Dos teus pais Adélia e
Matsena.

Júlia
O teu aniversário, com certeza,
não vai ser diferente. Basta
observar ao teu redor e
ver que à tua volta, todos
estão torcendo por te.
Neste momento especial
é hora de renovar. É
como começar tudo de
novo e mudar sempre
para melhor. Por isso,
vim através dessas humildes palavras te dizer o
quanto desejo-te, que sejas feliz e
que sempre sorria diante das dificuldades
da vida. Votos de sucessos!

Nicol
Tu és uma pessoa doce e
educada. Com certeza
que os teus pais e todo
o resto da família
têm muito orgulho.
Aproveite bem a
tua infância, porque
ela tem momentos
mágicos que não voltam mais... Tenho a
certeza que quase todos
os adultos gostariam de
voltar a ser crianças, pelo menos por
um dia! Então, brinque muito, pule,
salte, grite! Hoje, o dia é só teu! Votos
de Xiluva.

Adélio
Feliz aniversário, filho!
Continue sendo o filho
que muito me orgulha e sempre será o
meu eterno bebê.
Parabéns meu
menino, te desejo
muitas felicidades,
muita saúde e tudo
de melhor que a
vida possa te oferecer. Agradeço a Deus
por me ter dado um filho
exemplar. Dedé, como a tua irmã te
chama, aproveite e passe o teu dia em
festa e comemoração, pós tu merece.
Parabéns! Votos da Carmem, Mila e
Silva.

Marcia
Que os teus olhos se tornem sempre mais brilhantes de alegria e de
contentamento,
o teu sorriso tão
lindo e cativante
ecoe cheio de gargalhadas de felicidades. Que o teu
coração sempre se
enterneça, pois sabe
ao valor da amizade…
Afinal, recomeçar é ter a
oportunidade de conhecer novas pessoas, novos amigos, aprender mais e
ensinar mais. Feliz aniversário! De
colegas.

Elisa
Hoje é o dia em que ao acordar, procuraste todas as
hipóteses possíveis e impossíveis para fugir das
suas obrigações, para
apenas se deliciar com as
ligações, mensagens, abraços, presentes e demonstrações de carinho que
chegarão de todos os cantos,
enriquecidas de surpresas e guloseimas. Ah! Há muito para fazer nesta
comemoração. A dica é: comemore o
máximo possível. Faça a festa acontecer.
Não deixe a rotina tomar conta, deste dia.
Feliz aniversário! De colegas.

Kawane
Fazem alguns anos que ganhei um lindo príncipe e
descobri o que é sentir
o teu coração a bater
fora do corpo. Sou mãe
e continuo hipnotizada
pelos teus olhinhos de
príncipe. Filho, tu vieste
para dar sentido a minha
vida, e me fazer feliz. Ver
o brilho dos teus olhos, a tua
evolução, o teu sorriso solto é o
que há de mais lindo nos meus dias. Feliz
aniversário!

Elainny
Amiga, és capaz de realizar tudo aquilo em que
acreditas, nada neste
mundo vale mais do
que o teu caráter.
Aproveite com toda
a vontade o pouco
que te sobra da tua
infância, pois daqui
a pouco ela passa e
será substituída por
actos de mais responsabilidade. Mas o que realmente importa é a tua felicidade,
seja
como e onde for, mas de preferência que
nunca ande longe da nossa amizade e
convívio. Votos de Xiluva.

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com e jornalmagazineinde@gmail.com
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UEM conta com Museu de Arqueologia em Maputo

cultura

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) inaugurou, recentemente, o Museu de Arqueologia da Faculdade de
Letras e Ciências Sociais, com o objectivo de expor o material arqueológico pertencente ao espólio arqueológico
nacional e servir de meio de ensino nas áreas de Museologia e Museografia, assim como de pesquisa nas áreas
afins.

Entre alegrias e choros: mais um ano fica na memória
contrarem “expedientes” para
sustentar a família.
No teatro, o ano logo no início
foi marcado por uma nuvem
negra, com a morte da actriz
e encenadora Graça Silva, com
mais de 30 anos dedicados ao
teatro; ela foi uma das fundadoras da Companhia de teatro

Na esfera musical, o ano foi marcado por novos trabalhos e uma
luta renhida na busca de qualidade, aliás, parece que a camada juvenil, entendeu os recados
dos anos anteriores e primou por
compor e lançar músicas com
conteúdo educativo. Mas, o nosso olhar atento vai para o músi-

Luís Bernardo
Mr. Bow

Lá se vai 2017, um ano que
fica na memória. Afinal
foi marcado por grandes
realizações e perdas para
o mundo das artes. De
certa maneira, os artistas em diferentes esferas
procuraram impressionar
os moçambicanos com
trabalhos que revelam uma
preocupação com o consumidor. Assistiu-se, ainda,
este ano alguns desfiles de
nomes de artistas moçambicanos nos palcos além-fronteiras

até aos dias que correm.
Quem também desfilou na esfera da literatura foi o jornalista Jeremias Langa, com “Tendências da Crítica Literária
em Moçambique”, num trabalho que marcava o fim da sua
jornada académica, ao nível de
mestrado.
Assistimos, ainda, o lançamento da obra “A Casa velha de

Um ano que marcou os
artistas do Cinema, teatro
e música
Na setima arte, um dos filmes
que mexeu com os amantes do
cinema foi o “Comboio de Sal e
Açúcar”, que retrata uma viagem de comboio entre Nacala
(Província de Nampula, norte

Mutumbela Gogo.
Quando parecia que a nuvem
já tinha passado, eis que mais
uma notícia, desagradável pintou a negro o dia dos moçambicanos, desta vez tratava-se
do desaparecimento físico do
dramaturgo Lindo Lhongo.
Um dos primeiros dramaturgos negros que no período colonial escreveu duas peças de

co, Bawito. Apesar de ter visto
o seu nome envolvido em alguns
escândalos, estes não foram suficientes para baixar a sua popularidade, aliás, como “refúgio”
Bawito abandonou o estúdio e
os microfones e proporcionou
um dia diferente às crianças e
adultos do Infantário da Matola,
numa acção onde o músico trouxe à ribalta o antigo provérbio
que diz a alegria vem da barriga
e ofereceu diversos produtos alimentares às crianças.
Assistiu-se, ainda, o reencontro
da Bang Entrenteniment, num
espectáculo bastante concorrido
que reavivou a memória dos moçambicanos. Afinal, o espectáculo juntou artistas moçambicano
que privaram o mesmo palco e
os mesmos ideais, há 10 anos.

Adelina Pinto e Aida Matsinhe

Despertar o gosto pela
leitura e escrita

screver é e sempre foi uma arte,
ao longo deste ano
vimos algumas figuras sonantes na
praça a trazerem mais obras,
que servirão de inspiração
para as novas gerações de moçambicanos. Do rol das figuras, mereceu algum destaque
para o nosso jornal a homenagem feita à mulher moçambicana, no âmbito dos 50 anos
do destacamento femenino.
Na obra, Raimundo Pachenuapa reafirma o compromisso
com a causa da mulher desde
a luta de libertação nacional,

Algumas instituições deram
“gás” no estímulo a novos talentos com vista a despertar
neles o gosto pela leitura e escrita, destas os nossos registos apontam para o Centro
Cultural Franco Moçambicano, o Centro Cultural Brasil
Moçambique e Fundação Fernando Leite Couto, que neste
ano, que já se encontra na sua
contagem decrescente, lançou o
prémio literário em Moçambique, com vista a estimular a
produção de obras literárias,
nos domínios da prosa de ficção (romance, novela, crónica e
conto) e da poesia, em língua
portuguesa, da autoria de novos escritores moçambicanos.

E

madeira e zinco”, da autoria
de Luís Bernardo, depois de
50 anos após a publicação da
obra “nós matamos o cão tinhoso”, que teve repercussão
total e passadas algumas décadas, ainda espanta como o
autor foi recebido por uns dos
maiores da literatura nacional.

de Moçambique) e o vizinho Malawi. Numa história de amor e
guerra, com elementos sobrenaturais e especial enfoque na condição feminina. O filme recupera
o passado recente de guerra civil – 1988, mais precisamente
–, quando a pobreza obrigava,
sobretudo, a mulheres a en-

teatro com temática africana.
Mas, não só o luto marcou o
ano teatral, foi na época artística 2017 que o povo moçambicano testemunhou a
realização da IX amostra internacional, composta por diversas actividades ligadas a
arte de encenar.
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Minó dos Santos: a Personalidade Cultural de 2017

O Minó dos Santos é a
nossa Personalidade Cultural para o presente ano.
A sua nomeação pela secç ão c u ltu ral su r g e p elo
facto de nos últimos anos,
com o agudizar da crise económica o badalado
Festival Zouk nunca ter
parado, embora tenha perdido os principais patrocinadores.
Na verdade, a sua perseverança e garra lhe motivaram a continuar com o
Festival Zouk, cujo evento coloca Moçambique no
mapa dos melhores festivais internacionais.
Este ano tudo indicava que iria desaparecer o
Festival Zouk. Mas Dos
Santos, jovem e dinâmico produtor, conseguiu organizar mais uma edição
de 2017 do festival, que
junta os melhores artistas
dos PALOP e não só. Tem
mostrado que está a ser
um dos sobreviventes em
organizar grandes espectáculos musicais, que escasseiam em Moçambique.
O Festival Tropical Zouk
é um evento internacional
de música que acontece

em Maputo, Moçambique,
exclusivamente dedicado
a ritmos tropicais, onde
se destaca o Zouk (e seus

derivados, como o Zouk
Love) e demais ritmos
como a Kizomba, a Passada (ritmo “moçambicani-

zado” do Zouk padrão) e
o Semba.
A pr i mei r a ed i ção d es te
evento teve lugar nos dias
30 e 31 de Março de 2012,
no Parque dos Continuadores, o mesmo local que
acolheu a segunda edição,
no ano seguinte. Em 2013,
o Festival Tropical Zouk
teve lugar nos dias 26 e
27 de Abril.
Nas primeiras duas edições, o evento teve como
cabeça de cartaz a conceituada banda Kassav’,
numa justa homenagem
feita pela organização à
banda que lhe é atribuída a criação deste ritmo
musical. Outros artistas,
sobretudo, das Antilhas,
França, Angola e Cabo
Verde, sempre a par dos
melhores músicos nacionais – participaram neste

evento. Alguns dos destaques vão para Neyma,
Matias Damásio, Aly Angel, Ludo, Nelson Freitas,
Yola Semedo, Jean Michel-Rotin,
Valdemiro José, Janota,
Grace Évora, entre outros
tantos artistas nacionais e
estrangeiros.
O Festival Tropical Zouk
é organizado pela Minó
dos Santos Produções,
uma firma estabelecida
há mais de dez anos e que
se dedica à organização de
espectáculos musicais um
pouco por todo o país. A
realização deste evento de
magnitude internacional,
p er m i ti u q u e o n om e d e
Moçambique e de Maputo, em particular, passe
a estar na rota dos grandes eventos musicais mundiais. Alfredo Langa
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Sumbana novo presidente do Judo

desporto

O Ex-ministro de Juventude e Desporto, Fernando Sumbana Jr é o novo presidente da Federação Moçambicana de Judo (FMJ). A eleição de Sumbana Jr, que em tempos também foi Ministro da Cultura, decorreu
num ambiente calmo, tendo o dirigente sido conduzido a cadeira máxima do judo por unanimidade para os
próximos quatro anos (2017-2021).

Avaliação do panorama
desportiva do ano 2017
Natação-6

Tubarões, novo
campeão da cidade
de Maputo
O clube Tubarões de Maputo foi,
na última Quarta-feira, coroado
o novo rei da Cidade de Maputo,
em natação, quebrando a hegemonia dos Golfinhos que ficaram
em segundo lugar, seguidos pelo
Clube Naval.
Foi uma competição vivida ao
rubro, da primeira à última jornada. Diga-se a bem da verdade,
uma verdadeira vibração na plateia acrescida pelo “espectáculo”
protagonizado por treinadores
que cruzavam-se no seu espaço
gritando, cada um a dar instruções aos seus nadadores.
Foram estabelecidos, no total, 17
recordes, sendo cinco de Ahllan
Bique, três absolutos e pertencentes ao nadador Ahllan Bique
dos Tubarões, 18 anos, uma das
grandes figuras deste campeonato.
O seu primeiro recorde foi nos
200 Bruços com o tempo de
2:35:83, o segundo nos 400 Estilos com o tempo de 5:02:26 e
o terceiro nos 50 Bruços com a
marca de 30:95 segundos. Os restantes 14 recordes foram de categoria.
O secretário-geral da Associação
de Natação da Cidade de Maputo (ANCM), Caetano Ruben diz
tratar-se de mais um dever cumprido, olhando para as provas
que ainda estão por se realizarem
nesta época.
Ruben afirma que, não obstante
as dificuldades financeiras que se
registam no seio do organismo
que dirige, tudo está a ser feito
com vista a melhorar a premiação dos atletas vencedores como
forma de incentivá-los e por via
disso espera-se o maior número
de recordes.
A nossa fonte referiu que anualmente procura-se fechar o ano
em grande com a realização desta prova. Assim, este ano decidiu-se transferir o campeonato
da cidade do verão para as piscinas longas de cinquenta metros
para potenciar os nadadores para
grandes adversidades que lhes esperam pela frente.
Portanto, no momento em que
emitimos os comunicados aos
clubes, surgiram vários protestos
como se a associação de natação
quisesse castigar os atletas aos
lhes ordenar à prática desta competição neste local.

A modalidade de natação também teve um ano normal, sem
grandes registo de grandes
marcas em eventos da natação a nível mundial. A nível
doméstico as provas foram
acontecendo cumprindo o calendário da época desportiva
da natação.Uma boa nova foi
o regresso a piscina olímpica
do Zimpeto, onde foram realizadas algumas provas.

Boxe nota 7

O ano desportivo esta
prestes a terminar e foi
marcado por momentos
bons e negativos nas
diversas modalidades desportivas em Moçambique.
O MAGAZINE Indepedente
faz uma pequeno “lembrete” do que foi no ano de
2017 e dá nota em jeito de
avaliação algumas modalidades desportivas de 0 a
10 valores.

“zé povinho” devido aos preços altos de bilhetes não conseguiu ver o grande jogo do
ano.

Atletismo- 5

Não houve sinais visíveis apesar de haver um trabalho de
massificação da modalidade.

Basquetebol nota 7

A modalidade de atletismo
este ano foi marcada com o

A modalidade de basquetebol continua a demostrar que
merece muita atenção em Mo-

ponto mais alto, os campeonatos nacionais de Chimoio,
para não falar de algumas
participações além fronteira e
a assemblêia geral na referida
cidade, onde o ex-presidente
da Federação Moçambicana de
Atletismo, Shafee Sidat não se
canditatou ao segundo mandato. Foi um ano dividido, onde
uma direcção geriu seis meses
e outra que entrou também
teve um semestre para tal.

çambique.Não ganhamos nada
a nível internacional (Um primeiro lugar) a nível doméstico os campeonatos em ambos
os sexos foram competitivos,
apesar da paralisação dos árbitros. Demostramos que Moçambique continua a ser referência em África e fruto da
sua preparação não códigna,
conseguimos ter bons resultados encorejodores para os próximos eventos do basquetebol.

A modalidade de boxe reapareceu este ano com o projecto
“Sexta no ringue” à escala nacional, e organizado em regiões
Sul, Centro e Norte. Realizou-se um dos melhores campeonatos nacionais da modalidade, com quase todo o país
envolvido, com alguns combates não de alto nível, com
desnível entre os atletas das
províncias em relação com os
da capítal. Foi rubricado um
acordo de parceria com o Mar-

F

utebol nota-8

O futebol é o desporto “rei” e o ano
de 2017 no que diz
respeito ao campeonato nacional de futebol,
Moçambola, mesmo em tempo
de crise a prova terminou sem
muitos sobressaltos. Tivemos
um campeão nacional inédito, que foi a equipa da União
Desportiva de Songo que conquista pela primeira vez o certame. O Ferroviário da Beira
conseguiu na Liga dos Campeões Africanos chegar aos
quartos-de-finais do certame.
Mesmo envolto em muitas polémicas. A segunda divisão decorreu sem muitos sobresaltos.
Este ano tivemos um registo
histórico, onde os Mambas,
pela primeira vez, ganharam
a Zâmbia. Um marco negativo
foi o jogo Barcelona Legends e
Mambas Legends que não superou as expectativas, onde o

rocos, onde alguns atletas irão
estágiar no referdo país.

Xadrez-9
A modalidade de xadrez teve
um registo histórico, tendo levado para o africano de xadrez
realizado em Maputo atletas
vindo dos Jogos Desportivos
Escolares de Gaza e terem-se
tornado campeões africanos
da modalidade.
Consegui-

26 de Dezembro 2017 | Terça-feira

Magazine independente

31

CAMPEÕES DA F.I.A 2017
PARIS

ram trazer ao solo pátrio uma
das maiores vedetas do xadrez
mundial, Niger Short, tendo
conseguido organizar os nacionais da modalidade. Em
tempo de crise reabilitaram a
Federação, se tornando na segunda maior federação desportiva, em termos de sede, depois da de futebol.

Artes Marcias nota-8
As artes Marcias em Moçambique continuam a serem
marginalizadas como o Tang
Só Dò, Chukokai, tankoundu
e jhochimon, mas foram brilhantes em provas internacionais que participaram e a nível doméstico cada associação
da diferentes modalidades de
karate fez a sua parte, organizando torneio nacionais e internacionias. O momento mais
marcante foi o festival das artes marcias realizado em Maputo. Ofestival é da iniciativa

do judoca Edson Madeira, que
juntou todas as artes marcias
desenvolvidas em Moçambique, mesmo as emergentes
com a vinda dos chineses e japoneses em Moçambique.

Automobilismo nota-8
As provas no ATCM foram
de grande níveis. O projecto
de massificação da modalidade está a surtir efeito, no que
diz respeito a futuros pilotos

de karts e não só. Mesmo
com a chuva que se fez sentir no princípio do ano, houve
um esforço de requalificar as
infraestruturas do ATCM. O
projecto da FIA de prevenção
rodoviária gradualmente vai
surtindo efeitos. O calendário
desportivo foi cumprido com
maior perfeição e uma boa
nova foi o anúncio do actual
presidente da ATCM, António Marque, da sua intenção de ceder a presidência da
ATCM, não se recanditando,
para não ser um “mugabe”
desportivo.

As demais nota-6
As restantes modalidades
como Ténis, Andebol, Voleibol, Judo, hòque, Canoagem
e Vela, Ciclismo e não só, tiveram um ano muito duro,
funcionando com orçamentos
muito baixos que recebem do
Fundo de Promoção Despor-

tiva. Foram fazendo as suas
actividades a nível interno e
alguns conseguiram participar
em provas intenacionais.Uma
das grandes novidades foi o
anúncío de construção de um
Curts de ténis no Zimpeto e
a assinatura do acordo com a
modalidade de Vela e Canoagem com o Japão.

Os melhores acontecimentos de 2017

-Jogos Desportivos Escolares
de Gaza
-Gala do Bebec
-Reabetura da piscina olímpica
do Zimpeto
-Participação de Moçambique
no hóquei mudial da China
- Participação códigna do
Ferroviário da Beira nas
Afrotaças
-Inauguração da ilimunação
no campo do “chiveve”
-Reabilitação do Pavilhão
gimodesportivo da Beira
-Homenagem a Lurdes Mutola pela UEM
-Visita do xadrezista Niger
Short a Moçambique
-Eleições na Federação Moçambicana de Atletismo
-Regresso do ex ministro
Fernado Sumbana para a
modalidade de Judo.
-Visita de Nyusi as instalações desportivas
-Gala regional de desporto
em Nampula
-Jogo entre o Governo e os

diplomatas
-Oferta bolas a FMA pela
Mozal
- Corupção no futebol da
segunda devisão da zona
Norte
- inviabilização dos jogos pelos militares adeptos do Matchedje
- Escândalo social da Edmilsa Governo na imprensa
- Julgamento do Ex‒ministro
da Juventude e Desportos,
Dr. Cazé

Campeões da FIA 2017 de Desporto Motorizado coroados no
Palace de Versailles
Os vencedores do Campeonato da FIA deste ano foram coroados
numa brilhante cerimónia de entrega do Prémio da FIA em 2017
no Palácio de Versalhes.
O destaque do show da gala anual foi a apresentação do Troféu
do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 da FIA para
Lewis Hamilton.
O piloto da Mercedes levantou o troféu do Campeonato do Mundo
pela quarta vez na sua carreira, uma conquista notável que o
coloca no nível da lenda da Fórmula 1 francesa, Alain Prost, e
seu grande rival pelo título deste ano, o piloto alemão Sebastian
Vettel da Ferrari.
O britânico obteve nove vitórias em 2017, marcou pontos em todos
os grandes prêmios da época e, ao longo da caminhada, estabeleceu
um novo benchmark de 72 pole opístion de carreira, superando o
recorde anterior de Michael Schumacher de 68. No entanto, apesar
da época recorde, ele disse que ele não podia ver-se eclipsando aos
sete títulos do campeão alemão.
Levou-me 10 anos para alcançar os quatro “, disse Hamilton.
“Actualmente, não tenho esse desejo de igualar a sete do [Schumacher], mas igualar-me com o Fangio [que marcou cinco títulos]
seria bastante legal. Dado que vou estar aqui por pelo menos mais
dois anos, esse é meu objectivo. Para tentar, pelo menos, obter isso.
Nós [ele e a Mercedes] definitivamente têm mais campeonatos para
vencerem juntos “.
Ao reunir, o quinto título consecutivo do Campeonato Mundial
de Rally da FIA de Sébastien Ogier coloca o francês como único
segundo lugar na lista de vencedores de vários títulos, à frente
dos lendários Finlandeses Juha Kankkunen e Tommi Makinen.
A vitória do campeão de Ogier em 2017 é talvez a mais gostosa
até a data, após a saida da equipe da fábrica de Volkswagen, conquistadora, com a qual ele conquistou os quatro títulos anteriores
e tendo alcançado com a roupa do corsário M-Sport.
Ogier disse: “É incrível e estamos muito orgulhosos por termos
conseguido isso novamente este ano, porque acho que todos estão cientes do desafio que enfrentamos com a reforma da nossa
equipe antiga e tivemos que encontrar uma nova solução no último
minuto. Eu acho que foi uma época muito difícil para nós: muito
emocionante e muito aberta, com muitos vencedores diferentes
no WRC, mas é bom estar no topo mais uma vêz e estar aqui hoje
para pegar o troféu pela quinta vez “.
No Campeonato Mundial de Endurance da FIA, a dupla alemã
Timo Bernhard e a dupla da Nova Zelândia, Earl Bamber e Brendon Hartley, levou os Pilotos a o título do campeonato, ajudando
a Porsche a assinar um período de quatro épocas no Campeonato
com um terceiro título de fabricantes sucessivos.
Uma série de quatro vitórias no meio da época deu ao trio uma
plataforma sólida e o segundo lugar nos dois eventos finais foi
suficiente para marcar um título para selar um título inicial para
Bamber e as segundas coroas do campeonato para Bernhard e
Hartley, que também tomaram a coroa com a Porsche em 2015.
(Continua…)
Leia se faz favor: Deixemo-nos de mentiras e mistérios! Vamos mas
é votar no dia 25 de Dezembro, como o dia que Moçambique dedica
ao Dia da Família Moçambicana e residente em Moçambique; independentemente do seu credo e raça e, deveria ser filiação política,
à parte de todas e todos termos as nossas “matendências” políticas!
Viva Moçambique! Viva a família moçambicana.
Um 25 de Dezembro prenhe de moral, bem estar e confraternização
entre todas e todos: Inchalá!
antonio.marques17@hotmail.com
``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM Inhambane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM Nampula, Domingo
das 18.00horas às 19.00horas e em todo o mundo no site:
www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco
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As nossas figuras desportivas de 2017

Domingos Langa, presidente da FMX

A secção desportiva e o colectivo de Redacção escolheu
para o ano de 2017 as suas
figuras de ano do panorama
desportivo.
Como dirigente desportivo
coube ao presidente da Federação Moçambicana de Xadrez, Domingos Langa, pelo
seu empenho na devolução da
nobre modalidade de xadrez
ao panorama nacional e internacional.
Conseguiu reabilitar a sede
da Federação Moçambicana
de Xadrez orçado em cerca
de 1 milhão de Metícais. Patrocinou a oferta de um tabuleiro de xadrez a cada atleta

Telinho, jogador de Liga Desportiva de Maputo

que participou nos jogos desportivos Escolares de Gaza
2017, tendo, de forma arriscada, selecionado os melhores
atletas para participarem no
africano da modalidade que
conseguiram ser campeões
africanos e rumaram para o
Brasil e mereceram a confiança, também, de viajar e
participar nas “olimpiadas”da
Índia. Organizou um africano de xadrez para os sub‒16
e um marco histórico foi o
convite pela Niger Short de
um dos melhores xadrezistas
do mundo para visitar Moçambique, tendo o mesmo
proferido palestras e jogado

com futuros xadrezistas de
palmo e meio.
Enquanto isso, para o joador
Telinho da Liga Desportiva
de Maputo, os leitores até
podem questionar o que é
ele ganhou este ano? Para o
MAGAZINE Indepedente Telinho é um exemplo de superação. Perdeu este ano a sua
esposa, num acidente de viação, que o levou a ponderar
em arrumar as botas.
Houve um trabalho de superação com a ajuda do Clube
Liga Desportiva de Maputo,
com maior destaque para o
seu presidente, Rafik Sidat e
seus colegas de profissão, que

o incentivaram a não abandonar a prática de futebol.
Fruto desse trabalho psicológico, Telinho, mesmo com um
trauma na cabeça, conseguiu
ser o melhor marcador do
Moçambola com 15 golos.
Por seu turno, o Ferroviário
da Beira é para nós a melhor
instituição desportiva do ano,
pelo investimento que tem
feito para além do futebol,
passou a ter um campo
com iluminação artifícial,
tem investido no basquetebol, onde ficou entre os
seis melhores de África a
nível de clubes.
Um das suas realizações

durante o ano foi a requalificação do seu pavilhão
de basquetebol, que chegou a receber o africano de
basquetebol na categoria
dos escalões inferiores e o
seu melhor registo de sempre nas Afrotaças onde a
equipa de futebol do Ferroviário da Beira ficou nos
quatros de final da maior
prova de futebol do continente africano . Entretanto, o jornal MAGAZINE
Indepedente deseja a todos os desportistas e não
só, feliz natal e ano novo
próspero de 2018.
Alfredo Langa
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