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Há um Banco
que lhe oferece

dupla vantagem

CONTACTE
O SEU BALCÃO

(Maputo) Quando as mensagens 
começaram a circular a meio da tarde 
de ontem, ninguém queria acreditar, 
até porque, inicialmente, tudo quanto 
era veiculado em relação ao assunto, 
se atribuía o nome fake news. 

Entretanto, com os minutos a 
sucederem-se e com mais pessoas 
“autorizadas” a partilhar as mensagens, 
a notícia da morte de Afonso Macacho 
Marceta Dhlakama começou a tomar 
tonalidade de seriedade e veracidade. 
Instantes depois, a informação era 
mesmo oficial, porque vinda de fontes 
directamente ligadas à Renamo e a 
pessoa de Afonso Dhlakama. 

Com a notícia confirmada, co-
meçaram a circular várias questões 
em torno do que vai acontecer daqui 
em diante: o que vem a seguir? O que 
vai acontecer com o processo negocial 
que Filipe Nyusi vinha mantendo com 
o líder da Renamo? Será que a Renamo 
está preparada para aceitar a morte de 
Afonso Dhlakama? Como será que 
irão reagir as bases do partido? Que 
modelo de sucessão a Renamo tentará 

Afonso Dhlakama (01 de Janeiro de 1953 – 03 de Maio de 2018)

Uma vida inteira pela oposição

implementar? Será que nos últimos dias 
de vida, Dhlakama já alguém havia 
indicado para a sucessão? Será militar 
ou civil? 

Na verdade, é uma lista infindável 
de questões que são agora colocadas em 
torno da morte de Afonso Dhlakama, 

para as quais ninguém consegue buscar 
qualquer resposta acabada. 

O factual mesmo, por agora, é que 
Afonso Macacho Marceta Dhlakama, 
líder da Resistência Nacional Moçam-
bicana (Renamo), nascido a 01 de Janei-
ro de 1953, em Mangunde, distrito de 
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(No Recinto da Escola Náutica) 
Reservas pelo tel:21301408, 
843053209, Fax:21327691

E-mail: maputowaterfront@tdm.co.mz
Site: www.maputowaterfront.net
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 de segunda à domingo
 Almoço Expresso -  12h – 15h00

De Segunda a Sexta-Feira  Sopas - 100,00Mt e pratos saborosos da  cozinha tradicional 
Mocambicana, servidos  em menos de 10min, para satisfazer o seu paladar - 300,00Mt

04 de Maio - Sopa Creme de Tomate, Filete de Peixe Grelhado, Arroz Basmati com Er-
vilha & Salada Mista   05 de Maio - Sopa Creme de Cenoura,  Carangueijo Natural 
a Waterfront , Cotovelo de Porcoa (para 2), Pure de Batata(Recomendaçao do Chefe)          
05 de Maio - Minestrone, Ameijoas (para 2) com pao de Alho, Peixe 
Escalado para 2 com Batata Frita, Arroz e Salada (Recomendaçao do Chefe)

Todas Sextas, 19h  Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h   Música internacional com Zé Barata ou Fernando Luís
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Principais Câmbios MZN
 em 01 de Maio de 2018

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,80          4,90 
USD/MT        59,10         60,28
 GBP/MT      81,47         83,09
 EUR/MT     71,70         73,14

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

Chibabava, em Sofala, morreu na manhã 
desta quinta-feira, vítima de uma crise 
diábetica. Filho de um líder tradicional, 
o régulo Mangunde. Afonso Dhlakama 
assumiu a liderança da Renamo aos 26 
anos, sucedendo a André Matade Mat-
sangaissa, morto em combate em 1979. 

General de cinco estrelas, como ele 
próprio se apelidava, Dhlakama dirigiu a 
guerrilha da Renamo durante quase treze 
anos e depois da assinatura do Acordo 
Geral de Paz sobreviveu a vários ataques, 
tanto na cidade (Nampula e Beira), na 
estrada (Chimoio e Zimpinga) e ainda na 
Serra da Gorongosa, quando as Forças 
de Defesa e Segurança decidiram tomar 
de assalto Santungira, local que o líder 
da Renamo tinha fixado a sua residência 
oficial. (Redacção)

(Maputo) Falando via telefone, na 
noite de ontem, à Televisão de Moçam-
bique, o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, lamentou a morte do líder da 
Renamo, que o descreveu como “irmão”.

Morte de Dhlakama

Nyusi, deprimido, pede 
união para que nada pare

Filipe Nyusi disse que se sentia 
simplesmente “deprimido” pelo acon-
tecimento, na medida em que as tenta-
tivas por ele feitas para evacuar Afonso 
Dhlakama para tratamento médico no 

estrangeiro não tinham resultado. Filipe 
Nyusi, sem acusar ninguém em concreto, 
disse que não lhe tinha sido dado tempo 
para ajudar o seu “irmão”.

Neste momento, o mais importante, 
entende Nyusi, é a união dos moçambica-
nos para que se continue a trilhar os cami-
nhos da pacificação e desenvolvimento. 

“Neste momento, concentremo-nos, 
incluindo a Renamo. Neste momento, 
o que temos que fazer agora é que este 
processo não pode mais ficar parado” – 
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disse Filipe Nyusi. 
Apesar da morte, Nyusi disse que 

esperava que os moçambicanos, juntos, 
tudo por tudo continuassem a fazer no 
sentido de assegurar que o processo de 
pacificação em curso não parasse em 
nenhum momento. 

“Ele tudo fez ao nosso nível. A 

última vez que ele falou comigo disse que 
não vamos falhar nada. Portanto, estou 
tão deprimido porque não conseguimos 
fechar o processo. Vocês estão a falar, 
mas eu estou desde ontem a não conseguir 
dormir para ver se conseguia resolver o 
problema do meu irmão. Estou deprimido 
porque não consegui ajudar. Não me foi 
dado tempo para ajudar”. (Redacção) 

No dia mundial da liberdade de imprensa, 
Flávio Menete insurge-se contra actos de intimidação    

Deviamos ter vergonha quando não 
conseguimos esclarecer casos simples 
- Para ele, sempre que paira um ambiente de impunidade 

se está, pedra a pedra, a atrasar o desenvolvimento do país
(Maputo) O mundo celebrou, 

esta quinta-feira, a passagem do 3 de 
Maio, o dia mundialmente reservado 
à liberdade de imprensa, data apro-
veitada para a promoção de debates e 
reflexão sobre o papel da comunicação 
social e, sobretudo, o estágio e a postura 
que os media tomam na edificação de 
uma sociedade cada vez mais plural e 
democrática. 

Nisto, Moçambique não ficou 
alheia à data e vários debates formais e 

informais tiveram lugar em vários cantos, 
juntando diferentes actores.

Falando como orador no principal 
painel de um dos debates que ontem teve 
lugar, na cidade de Maputo, o bastonário 
da Ordem dos Advogados de Moçambique 
(OAM), Flávio Menete, não se conteve e 
insurgiu-se abertamente contra uma admi-
nistração da justiça que parece esforçar-se 
para andar em contra-mão em relação as 
suas atribuições, quando o assunto é in-
vestigar casos de intimidação à liberdade 

de imprensa e de expressão. 
É que, para Menete, não se com-

preende por que razão até hoje não existe 
esclarecimento cabal de casos, cujas 
circunstâncias deixam claramente o en-
tendimento de estarem relacionados com 
a perseguição e intimidação à liberdade 
de imprensa, de expressão e de opinião. 

Apesar de não se ter referido a qual-
quer caso em particular, Menete estava 
a apontar os casos que foram bastante 
mediatizados local e internacionalmente, 
tendo em conta o perigo e gravidade que 
representam quando se fala de liberdades 
fundamentais e dos pilares para a constru-
ção de um Estado efectivamente plural e 
democrático. 

“Precisamos imprimir outra dinâ-
mica. Devíamos ter vergonha quando não 
conseguimos esclarecer casos simples” 
– disse Menete, falando na manhã desta 
quinta-feira, como um dos oradores do 
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painel principal do debate organizado 
conjuntamente pelo MISA, Sindicato 
Nacional de Jornalistas e outras Organi-
zações da Sociedade Civil, no âmbito do 
dia mundial da liberdade de imprensa. 

Menete justifica que a demora 
e a cansada retórica do “estamos a 
trabalhar” não tem como proceder 
na medida em que os crimes contra a 
liberdade de imprensa e de expressão 
têm rostos e esses rostos são ou podem 
ser conhecidos, caso haja vontade de 
esclarecer por parte de quem tem a 
missão de investigar. 

“Os casos contra a liberdade de 
imprensa têm, seguramente rostos, e 
os rostos precisam de ser revelados e 
responsabilizados” – anotou Menete, 
num debate que abordou, igualmente, a 
necessidade de os jornalistas buscarem 
sempre a lógica de uma permanente e 
incessante capacitação aos juízes no 
sentido de perceberem e implementa-
rem a lei na lógica de que o direito à 
informação e a liberdade de imprensa 
e expressão são direitos fundamentais 
e devem ser tratados como tal. 

Entretanto, chamou também 
atenção aos jornalistas no sentido de 
perceberem que são profissionais de 
uma área que os coloca como vigilantes, 
havendo, daí a necessidade de terem 
sempre atenção em relação ao risco 
de confundir informação de interesse 
público com questões meramente de 
vida privada. 

Por seu turno, o director executivo 
do Centro de Integridade Pública (CIP), 
Adriano Nuvunga, concentrou a sua 
abordagem na perspectiva de deixar 
claro a importância dos jornalistas na 
construção de um país que trilha uma 
linha de desenvolvimento, a partir do 
momento em que se vai à mesa de 
votação para a eleição dos governantes. 

É que a plena participação da co-
municação social em vários processos 
e fases da estruturação do país assegura 
que o povo sinta confiança e segurança 
de que também deve participar de forma 
efectiva em vários momentos da vida 
do seu país. 

Já a embaixadora da Suécia em 
Moçambique reforçou, também a ideia 
de que sem uma imprensa livre não se 
pode falar de construção democrática, 
na medida em que é através da comu-
nicação social que se consegue medir 
a abertura à união na diversidade. Na 

lógica de busca de condições para o 
exercício pleno da profissão, a embai-
xadora sueca assegurou que o governo 
do seu país irá continuar a canalizar 

fundos de impostos a acções de ampliação 
de espaço para o jogo democrático, incluin-
do a liberdade de imprensa e de expressão. 
(Redacção) 

(Maputo) Depois de cerca de 
sete meses a funcionar sem a totalidade 
dos membros, derivado do assassinato 
de Jeremias Pondeca Munguambe, o 
Conselho de Estado, órgão político de 
consulta do Presidente da República, 
passa, a partir desta quinta-feira, a 
contar com um novo integrante.

Trata-se de Rahil Samsser Khan, 
que tal como Jeremias Pondeca Mun-
guambe, foi proposto pela bancada 
parlamentar da Renamo, no âmbito do 
princípio da proporcionalidade parla-
mentar na composição daquele órgão.  

Rahil Khan, eleito esta quinta-fei-
ra, pelas três bancadas que compõem o 
mais alto e importante órgão legislativo 
do país, a Assembleia da República 
(AR), vai ocupar a vacatura deixada 
por Jeremias Pondenca, barbaramente 
assassinado a 8 de Outubro de 2016.

Jeremias Pondeca, recorde-se, en-
controu a morte, na zona da marginal de 
Maputo, defronte a antiga loja “Game”, 
depois que um grupo de indivíduos, até 
aqui não identificados pelas autoridades 
policiais, que se faziam transportar 
numa viatura de marca Toyota Run 
x, disparou à queira roupa contra ele. 
No local do facto foram encontrados 
sente invólucros de uma de fogo do 
tipo AK-47.

Deputado da AR, entre 1995 e 
2004, Jeremias Pondeca Munguambe 
integrava a Comissão Mista, como 

Conselho de Estado

Rahil Khan ocupa vacatura 
deixada por Jeremias Pondeca

membro da subcomissão criada para har-
monizar a revisão do pacote legislativo, no 
âmbito do diálogo político com o Governo 
de Filipe Nyusi.

Integram o Conselho de Estado, a presi-
dente da Assembleia da República (Verónica 
Macamo); assim como os seus antecessores 
(Marcelino dos Santos e Eduardo Mulem-
bwé); o primeiro-ministro (Carlos Agosti-
nho do Rosário); o presidente do Conselho 
Constitucional (Hermenegildo Gamito); o 
Provedor de Justiça (José Abudo); os dois 
antigos Presidentes da República (Joaquim 
Chissano e Armando Guebuza); o segundo 
candidato mais votado para o cargo de Presi-
dente da República (Afonso Dhlakama); sete 
personalidades eleitas pela Assembleia da 
República (Deolinda Guezimane, Dom Dinis 
Sengulane, sheik Saíde Habibe, Maria Luísa 
Massamba, António Pedro Biala, Leovilgildo 
Buanancasso e ainda quatro personalidades 
designadas pelo Chefe do Estado (Alberto 
Chipande, Graça Machel, Alberto Vaquina 
e Daviz Simango).

A última vez que este órgão reuniu 
foi a 16 de Fevereiro do ano em curso, num 
encontro em Filipe Nyusi, quem chefia o 
órgão, ao invés de consultar, informou aos 
membros sobre o  processo de diálogo com 
o líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

Ainda em sede da referida reunião, Fi-
lipe Nyusi condenou a intolerância religiosa 
que vinha sendo protagonizada por indiví-
duos inspirados no radicalismo islâmico, 
tendo, na ocasião, saudado a intervenção das 
Forças de Defesa e Segurança. (Ilódio Bata) 

(Maputo) Na busca de mecanis-
mos para fugir aos elevados níveis de 
juros cobrados pela banca comercial, a 
Confederação das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA) e a Active 
Capital, lançaram, recentemente, um 

Financiamentos às PME

CTA e Active Capital investem 
mais de USD 28 milhões

fundo para o apoio às Pequenas e Médias 
Empresas. 

Os resultados da primeira selecção 
foram divulgados, esta quinta-feira, pelos 
promotores da iniciativa. Os números par-
tilhados referem que foram financiados na 
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(Maputo) Uma rede constituída por 
funcionários do Serviço Nacional de Mi-
gração (SENAMI) e do Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC) está 
a ver o sol aos quadradinhos, depois de 
ter sido surpreendida a efectuar acções de 
fiscalização da permanência de cidadãos 
estrangeiros no país, sem que estivessem 
numa missão conhecida e incumbida 
pelas instituições das quais fazem parte. 
Aliás, os referidos funcionários nem são 
do departamento que tem a competência 
de fazer actividades inspectivas. 

 Os “fiscais” e “investigadores” não 
autorizados foram flagrados, segundo o 
SENAMI, na cidade de Maputo.  

A neutralização destes foi possí-
vel graças a denúncias populares e de 
um trabalho interno levado a cabo pela 
instituição. 

Cira Fernandes, porta-voz do 
SENAMI, disse esta quinta-feira em 
conferência de impressa, que um dos 
funcionários do SENAMI confessou 
o seu envolvimento no crime e, neste 
momento, está em curso o competente 
processo disciplinar e criminal contra ele 
e outros elementos do grupo.

Cira Fernandes disse ainda que os 
funcionários que fazem oficialmente  
acções de fiscalização, para além de se 
apresentarem devidamente uniformi-
zados e com uma credencial, fazem-se 
transportar em viaturas da instituição 
e não particulares. Assim, defende ela, 
todos que não apresentarem estes requi-
sitos são falsos. 

“Apelamos aos cidadãos que no 
caso de serem abordados na via pública, 
restaurantes, local de trabalho, entre 
outros locais, por funcionários supos-
tamente dos nossos serviços verifiquem 

Do SENAMI e SERNIC

Detidos falsos fiscalizadores
os aspectos arrolados”, disse a Cira 
Fernandes. 

Um outro caso de corrupção regis-
tado na semana passada, tem a ver com 
um funcionário da instituição que foi 
detido no posto de travessia de Ressano 
Garcia. Este funcionário é acusado de 
ter carimbado dois passaportes falsos, 
em troca de valores monetários.

O SENAMI reivindica ter retido 

71 processos de pedido de passaportes 
nacional, por revelarem indícios de os re-
querentes não serem cidadãos nacionais, 
apesar de exibirem bilhetes de identidade 
nacionais.

Em relação a isso, recorde-se, 
recentemente, foram interpelados no 
posto de travessia de Namaacha, cinco 
estrangeiros portadores de passaportes e 
bilhetes de identidade moçambicanos. O 
SENAMI diz que ainda decorrem acções 
em coordenação com outras instituições 
do Estado, para a descoberta das mo-
dalidades usadas para aquisição destes 
documentos.

De referir que durante a primeiro 
trimestre do ano em curso, o SENAMI 
recebeu, a nível nacional, 41.867 pedidos 
de passaportes, contra 46.646 de igual 
período do ano passado, o que representa 
uma redução do volume de pedidos na 
ordem de 11 por cento.

A cidade de Maputo, com 23.575, 
seguido na província de Maputo e de 
Gaza, com 8.986 e 3.259, respectiva-
mente, foram as que registaram maior 
pedido. (Eduardo Conzo)

(Maputo) O Standard Bank, através 
da sua Incubadora de Negócios e a Munay, 
uma associação juvenil que se dedica ao 
fomento do empreendedorismo juvenil, 
organizaram, recentemente, uma sessão 
de orientação vocacional, para estudantes 
pré-universitários de diversas escolas 
públicas e privadas da cidade de Maputo.

Os mentores da iniciativa pretendem 
que a mesma sirva de guia para a escolha 
académica e profissional dos jovens, razão 
pela qual, durante a sessão, os participan-
tes estiveram envolvidos em actividades 
ligadas à exploração do potencial indi-
vidual, à análise da realidade através de 
informações sobre a oferta académica, à 
liderança pessoal, entre outras. 

Aos participantes foram, igualmente, 
transmitidas lições sobre a importância da 
poupança, bem como as particularidades 

SB promove sessão 
de orientação vocacional

e dinâmicas do mercado de trabalho, que 
está cada vez mais exigente, o que demanda 
dos candidatos habilidades e competências 
para se distinguirem dos demais.

De acordo com Geralda Antique, 
directora da Munay, o objectivo da sessão 
era de transmitir aos participantes ele-
mentos que lhes permitam fazer escolhas 
académicas acertadas no futuro.

Já Neusa Nhatsave, do Standard 
Bank, explicou que o apoio a esta inicia-
tiva surge da necessidade de desafiar os 
jovens a seguirem as áreas em que possuem 
vocação ou habilidades.

“Seguir uma área em que temos 
vocação abre-nos várias possibilidades de 
singrar no mercado de trabalho, sendo o 
empreendedorismo uma delas. Os jovens 
devem formar-se a pensar nisso”, disse 
Neusa Nhatsave. (Redacção) 

primeira fase apenas cinco empresas 
de um total de 18 projectos avaliados. 
Ou seja, somente cinco é que reuniram 
os requisitos necessários em resposta 
aos termos de referência das linhas de 
financiamento abertas, na sua primeira 
fase, em Março último. 

O sector da indústria e agricultura 
estiveram em destaque nesta primeira 
fase, tendo, no global, sido disponibiliza-
dos um total de 28.3 milhões de dólares 
para projectos a serem implementados 

nas províncias de Gaza, Maputo e Ma-
puto Cidade. 

O reembolso do valor do financia-
mento deverá acontecer por um período 
de oito anos em taxas de juro fixas va-
riando entre 6 a 10 por cento. 

O vice-presidente da CTA, Ibraimo 
Cabir, explicou que a sua instituição po-
deria ter financiado mais empresas, mas 
as cinco é que satisfizeram os critérios 
de elegibilidade definidos no âmbito do 
concurso.  (Abede Maganda)

custa 60,00Mt, preço de CAPA 
desde dia 04 de Maio

O jornal




