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RENAMO em ajustes de contas acentua perda de influência
Na ala política, fontes do par-
tido consideram que Ossufo 
Momade se “acomodou” ao 
poder, optando por um modo 
de vida urbano, esquecendo-
-se das bases e tomando deci-
sões baseadas exclusivamen-
te no seu núcleo próximo. 
A oposição interna a Moma-
de chegou a marcar terreno 
nas províncias de Tete e de 
Sofala, acompanhando a ac-
tividade do grupo dissidente 
armado conhecido por Junta 
Militar, liderado por Mariano 
Nhongo. 
Mariano Nhongo contesta-
va a legitimidade de Ossufo 
Momade, não o reconhe-
cendo como presidente da 
RENAMO em virtude das 
irregularidades cometidas 
pela actual direcção e pela 
inexistência de consultas 

O processo de Desarma-
mento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) e da pa-
ralisação dos órgãos da RE-
NAMO e do debate interno 
mantém-se como factor de 
contestação interna à direção 
política de Ossufo Momade. 
Os guerrilheiros do movimen-
to, ala militar, acusam Ossufo 
Momade de estar demasiado 
próximo do partido Frelimo 
na forma como tem alinhado 
com as incertezas relativas 
aos apoios sobre os ex-com-
batentes, um processo inter-
mediado por Mirko Manzoni, 
ex-embaixador suíço que 
desempenha a função de en-
viado especial do Secretário-
-Geral da ONU e secretário do 
grupo de trabalho criado para 
a implementação do DDR. 
O DDR tem oferecido poucas 
garantias aos desmobilizados 
da RENAMO, muitos dos quais 
não receberam as compensa-
ções (pensões) prometidas. 
Outros são alvo de ameaças 
e retaliações, sem que a di-
recção da RENAMO assuma a 
sua defesa. De mais de 5.000 
guerrilheiros a reintegrar, 
quase 2/3 já se encontram 
desmobilizados, embora o 
grau de descontentamen-
to face ao incumprimento 
nos apoios prometidos pos-
sa comprometer o processo. 
Em 05 de Maio, 290 guerri-
lheiros decidiram entregar as 
armas no distrito de Cuamba, 
no Niassa, província onde ain-
da persistem 600 guerrilhei-
ros por aderir ao processo. 
Os guerrilheiros por desmo-
bilizar concentram-se ainda 
na Zambézia, Cabo Delgado 
(Montepuez) e no quartel ge-
neral da RENAMO na Goron-
gosa, província de Sofala. 

Bissopo, ex-SG do partido 
demitido por Ossufo Moma-
de em Fevereiro de 2019, 
Elias Dhlakama, irmão de 
Afonso Dhlakama membro 
da Comissão Política Nacio-
nal e o principal candida-
to derrotado no congresso 
de 2019, que acusa Ossufo 
Momade de adiar a discus-
são interna e de entregar 
as decisões sobre o DDR ao 
governo e à mediação inter-
nacional (Mirko Manzoni). 
Outros contestatários in-
cluem Manuel Araújo, edil 
de Quelimane, recupera-
do por Dhlakama pouco 
antes de morrer e “apa-
gados” pela direcção de 
Ossufo Momade, e Ivone 
Soares, ex-chefe do grupo 
parlamentar e sobrinha de 
Afonso Dhlakama, que to-
mou igualmente posições 
muito críticas em relação à 
direcção do movimento e 
ao afastamento de figuras 
próximas de Dhlakama. São 
reportadas manobras recen-
tes de aproximação a Ossufo 
Momade, chegando mesmo 
Ivone Soares a ser hipóte-
se para o cargo de Secre-
tária-Geral do partido por 
substituição de Magibire. 
Manuel Araújo, cuja popu-
laridade na Zambézia per-
manece intacta, permitindo-
-lhe vencer facilmente as 
eleições na 6ª maior cida-
de do país, tem vindo a ser 
pressionado por diversos 
membros do partido, que 
o acusam de prolongadas 
ausências e deslealdade. 
Após uma intervenção pú-
blica, onde Manuel Araújo 
criticou a falta de democra-
cia nos partidos moçambi-
canos, incluindo na RENA-

internas em assuntos consi-
derados estratégicos, onde 
se incluía o DDR, proces-
so ao qual recusava aderir. 
Mariano Nhongo, que insis-
tiu na luta armada indiscri-
minada, acabou por ser aba-
tido numa operação militar 
na província de Sofala, em 
11 de Outubro de 2021. O 
Secretário-geral da RENA-
MO, André Magibire, um dos 
adversários da Junta Militar, 
apelou publicamente aos 
restantes membros da Jun-
ta Militar para deporem as 
armas e aderirem ao DDR. 

Revolucionários Internos 
da RENAMO
Em finais de 2020, emergiu 
um movimento denominado 
Revolucionários Internos da 
RENAMO, com origem na pro-
víncia de Tete, que acusava o 
actual presidente do partido 
de perseguição e marginali-
zação de todos os colabora-
dores do antigo presidente 
Afonso Dhlakama e de ter 
afastado todos os ex-com-
batentes e críticos internos, 
como foi o caso de Sofri-
mento Matequenha, ex-de-
legado provincial de Manica 
e ex-deputado do partido. 
Foram ainda proferidas acu-
sações sobre a detenção 
de vários oficiais e quadros 
sénior da segurança do ex-
-presidente Afonso Dhlaka-
ma e sobre a falta de vonta-
de de Ossufo Momade para 
convocar o Conselho Na-
cional (CN) do partido para 
discutir a situação política. 
As figuras do partido no tem-
po de Dhlakama têm vindo a 
afastar-se gradualmente da 
direcção. Entre os principais 
críticos contam-se Manuel 

Na ala política, fontes do partido consideram que Ossufo Momade se “acomodou” 
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MO, o porta-voz do partido 
José Manteigas Gabriel re-
agiu violentamente atra-
vés de um comunicado 
que apanhou de surpresa 
Manuel Araújo, a meio-
-caminho de um encontro 
com Ossufo Momade, que 
acabou por ser cancelado. 
Apesar da iniciativa de José 
Manteigas não ter sido 
consensual no interior do 
partido, tendo pesado for-
temente razões de conflitu-
alidade pessoal, o porta-voz 
assumiu assim o conflito 
aberto com Manuel Araújo, 
alimentando um cenário de 
afastamento do partido do 
actual edil de Quelimane. 
Manteigas foi um dos candi-
datos da RENAMO a gover-
nador da Zambézia, tendo 
perdido a eleição interna 
de forma esmagadora para 
Manuel Araújo, que obte-
ve mais de 90% dos votos. 
Os membros do “núcleo 
duro” de Ossufo Momade 
empenhados no “dossier 
Quelimane” são actualmen-
te Inácio Reis, responsável 
pelas campanhas da RENA-
MO e também da Zambézia, 
o General Hermínio Morais 
(“Bob”), braço direito de 
Ossufo Momade e candi-
dato derrotado a edil de 
Maputo pela RENAMO após 
o impedimento do depu-
tado Venâncio Mondlane 
pela Comissão Nacional de 

Eleições (CNE), e Augusto 
Magaure Fernando, chefe 
do Departamento Nacional 
de Organização do partido 
(Redactor N° 6319, pág. 3). 
“Bob”, originário de Maputo, 
criticou abertamente Ma-
nuel Araújo por ocasião da 
sua deslocação à Zambézia 
e teria insinuado que o mu-
nicípio deveria ajudar a fi-
nanciar as contas do partido. 
Tido como um “operacio-
nal” especialista em explo-
sivos durante a guerra civil, 
“Bob” aderiu à RENAMO 
tardiamente, após ter com-
batido pelo movimento na 
qualidade de mercenário de 
uma empresa militar priva-
da da então Rodésia do Sul 
(actual Zimbabwe). Ao con-
trário de Ossufo Momade, 
nunca foi capturado, mas foi 
sempre visto com descon-
fiança por Afonso Dhlakama, 
que o manteve afastado. 
Manuel Araújo e Salomão 
Muchanga, presidente do 
partido Nova Democracia, 
marcharam juntos em Que-
limane durante uma recen-
te visita deste à cidade, no 
que foi entendido como 
uma aproximação de Ma-
nuel Araújo ao novo partido. 
A ND pretende tornar-se no 
3º maior partido nacional 
face à perda de apoios do 
Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), 
tendência acelerada após a 
morte de Daviz Simango, e 
de um processo de suces-
são marcado por divisões 
e conflitualidade interna. 

“Governo-sombra” 
Os prazos para a convocató-
ria dos órgãos internos da 
RENAMO foram sucessiva-
mente ultrapassados a pre-
texto da situação de excep-
ção criada pelo COVID-19, 
coincidindo com a contesta-
ção interna sem respostas. 
O último congresso da RE-
NAMO, que elegeu Ossufo 
Momade que assumira o car-
go temporário de coordena-

dor da Comissão Política em 
Maio de 2018 (em vez do 
SG, como previam os estatu-
tos), teve lugar em meados 
de Janeiro de 2019, meses 
depois da morte de Afonso 
Dhlakama e a 10 meses das 
eleições gerais de 2019. 
Também o último Conselho 
Nacional teve lugar em Nam-
pula há mais de dois anos, em 
Abril de 2019, não se tendo 
realizado qualquer reunião 
interna formal para analisar 
os resultados das eleições 
locais de Outubro de 2018 
e presidenciais, legislativas 
e provinciais de Outubro de 
2019, onde a RENAMO ob-
teve resultados modestos. 
A data prevista de Dezembro 
de 2021 para a realização do 
Conselho Nacional voltou a 
ser ultrapassada até final-
mente, face à pressão dos 
críticos, ser marcado para os 
dias 30-31 de Maio próxi-
mos, na Matola. 
O Conselho Nacional é com-
posto por 100 membros elei-
tos no congresso do partido, 
sendo sobretudo um órgão 
deliberativo, mas do qual 
poderiam sair novas linhas 
programáticas e novas per-
sonalidades políticas, num 
momento em que o partido 
tem vindo a perder apoio 
popular e unidade inter-
na desde a morte do anti-
go líder Afonso Dhlakama. 
Face ao ambiente interno, 
têm emergido alguns qua-
dros do partido mais fo-
cados na necessidade do 
partido fazer numa oposi-
ção mais eficaz à FRELIMO. 
A possibilidade da criação 
de uma estrutura perma-
nente do tipo “governo-

-sombra” está em aberto. 
A oposição política da RE-
NAMO tem contribuído para 
a inexistência prática de 
oposição em Moçambique 
e as perspectivas de ganhar 
espaço político nas próxi-
mas eleições são reduzidas, 
não obstante o fracasso do 
governo em Cabo Delgado, 
com efeitos suspensivos 
sobre os projectos de gás 
natural, prévio ao recurso a 
tropas estrangeiras. Outros 
factores de descontenta-
mento são o crescendo da 
insegurança, a crise econó-
mica e subida dos preços 
dos bens de consumo e os 
sucessivos casos de pequena 
e alta corrupção envolvendo 
figuras do partido-Estado. 
Apesar disto, a RENAMO con-
tinua, segundo observadores 
locais, a perder terreno nas 
grandes cidades, não conse-
guindo recuperar o eleitora-
do urbano que, entretanto, 
perdeu por falta de presen-
ça. 
Ao contrário, a FRELIMO tem 
vindo a mobilizar-se nas zo-
nas rurais através de projec-
tos locais e anúncios sobre a 
“obra feita”, onde concorre 
tradicionalmente com a RE-
NAMO. 
A FRELIMO, que terá em bre-
ve o seu XII Congresso, con-
trola facilmente todas as 
áreas da governação. Ao ní-
vel autárquico, escapam ao 
partido no poder apenas oito 
municípios, dos quais sete 
da RENAMO e um do MDM. 
Em Outubro de 2023, terão lu-
gar as eleições autárquicas e 
no ano seguinte (2024) as elei-
ções gerais (parlamento e PR).
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O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) entende que 
Moçambique está no fim dos 
“grandes choques” e acredi-
ta nas reformas em marcha 
no país depois do escândalo 
das dívidas ocultas.
No entender do FMI essas 
reformas vão contribuir para 
evitar que algo semelhante 
volte a acontecer.
“O foco é pensar nas refor-
mas que foram feitas”, refe-
riu Alexis Meyer-Cirkel, dias 
depois de aprovado o acordo 
de financiamento no valor de 
USD 470 milhões com Mo-
çambique a aplicar até 2025, 
o primeiro depois da desco-
berta do caso de corrupção 
em 2016.
A lista de reformas que dá 
confiança ao FMI inclui um 
relatório de 2019 sobre cor-
rupção e medidas para a ata-
car, avanços do Sistema de 
Administração Financeira do 
Estado (Sistafe), a criação de 
direções orgânicas que con-
trolam riscos fiscais, além de 
iniciativas legislativas, como 
a lei do setor empresarial do 
Estado.
“Riscos existem sempre, 
mas é importante lembrar 
que essa dinâmica de forta-
lecimento das instituições 
tem acontecido, com mu-
danças nos códigos e leis”, 
referiu.
Há mais divulgação de infor-

mação, caso da dívida públi-
ca, ou da recente auditoria 
à utilização dos fundos para 
enfrentar a covid-19 - em que 
o FMI foi um dos doadores -, 
e mais publicações significa 
mais transparência, acrescen-
tou Alexis Meyer-Cirkel.
“A questão agora é a execu-
ção e implementação”, ou 
seja, um capítulo de novas 
reformas que o Governo se 
compromete a realizar no 
acordo financeiro estabeleci-
do com o FMI.
O representante do fundo 
em Moçambique disse que 
esses compromissos não pre-
veem uma subida de impos-
tos, nem outro tipo de auste-
ridade para rechear os cofres 
do Estado.
“Não há um aumento tribu-
tário”, referiu, “a ideia é am-
pliar a base tributária e até 
baixar níveis na margem de 
algumas taxas”.
“Não é um momento de 
aperto fiscal, não é esse o 
caminho do programa”, dis-
se, admitindo “ajustes, sim, 
mas visando aumentar a efi-
ciência” da arrecadação de 
receitas, bem como da distri-
buição por quem “contribui” 
e assim “levar à queda do 
endividamento público e à 
estabilidade da dívida”.
Um aperto fiscal agora com-
prometeria o crescimento, 
reconheceu.

Moçambique no fim dos 
“grandes choques”

Estabilidade macroeconómi-
ca, crescimento inclusivo e 
fortalecimento das institui-
ções de gestão das finanças 
públicas são os objetivos do 
FMI com o programa que foi 
sendo preparado graças a 
uma assistência técnica ao 
país que nunca parou e que 
tem acompanhado as políti-
cas domésticas.
Os detalhes do acordo de-
vem ser publicados antes do 
final do mês e derivam das 
29 medidas indicadas pelo 
Governo no relatório de diag-
nóstico à corrupção de 2019, 
incluindo novas leis contra 
branqueamento de capitais 
e financiamento do terro-
rismo (aprovadas este mês 
pelo parlamento), reformas 
da lei de probidade pública 
e de gestão fiscal, avanços na 
digitalização da tributação e 
contínua evolução do Sistafe. 
“Tudo isso melhora a trans-
parência e gestão do orça-
mento”, que na visão do FMI 
ajudará à criação de infraes-
truturas e à industrialização 
do país, numa vaga de de-
senvolvimento que deverá 
criar mais emprego e atrair 
trabalhadores informais para 
a base tributária, alargando-a.
Hoje, a maioria dos moçam-
bicanos vive na economia 
informal.
“Moçambique está no fim de 
uma série de choques histó-
ricos: dívidas ocultas, cho-
ques climáticos, pandemia, 
terrorismo, choques de mag-
nitude muito grande a que o 
Estado conseguiu fazer fren-
te sem comprometer a esta-
bilidade fiscal e da dívida” 
- apesar de a dívida estar num 
nível “alto” (102% do PIB).
Por isso, “o caminho tem de 
ser percorrido com cautela”, 
disse, sublinhando que “a 
macro estabilidade é algo a 
que só se dá valor quando se 
perde”.
A invasão da Ucrânia pela 
Rússia “gera pressão so-
bre os preços”, tanto das 
matérias-primas agrícolas 

como dos combustíveis, o 
que afecta o cabaz de preços 
“também em Moçambique”.
O FMI prevê que a inflação 
deva chegar neste ano aos 
9% e, em 2023, abrandar 
para 7%.  
Alexis Meyer-Cirkel disse 
que o banco central “rea-
giu com bastante prudência 
em Março” ao subir a taxa 
de política monetária para 
15,25%, ao avaliar os riscos 
inflacionistas.
O representante do FMI con-
siderou que a instituição 
“tem feito uma excelente 
gestão da política monetá-
ria. Tenho toda a confiança 
de que o Banco de Moçambi-
que continuará a fazer essa 
avaliação”.
O FMI espera que a economia 
de Moçambique cresça 3,8% 
este ano, segundo a atuali-
zação de previsões feita em 
Abril, uma perspectiva mais 
optimista que a do próprio 
Governo moçambicano, cujo 
Orçamento do Estado para 
2022, aprovado em Dezem-
bro (antes da guerra na Ucrâ-
nia), assenta numa subida do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2,9%.
Para 2023, o FMI prevê uma 
aceleração da economia, 
para crescer 5%.
As expectativas estão mui-
to centradas no avanço dos 
projetos de exploração de 
gás da bacia do Rovuma, ao 
largo de Cabo Delgado, nor-
te do país, com a primeira 
exportação prevista para os 
próximos meses a partir da 
plataforma flutuante Coral 
Sul.
Trata-se, no entanto, da uni-
dade de menor volume e cujo 
gás está vendido por duas 
décadas à petrolífera BP.
O grande projeto, que trará 
grandes receitas para o Es-
tado, foi suspenso devido à 
insurgência armada em Cabo 
Delgado, mas o FMI espera 
que seja retomado e que en-
tre em produção em 2026.

Alexis Meyer-Cirkel
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O Standard Bank apoiou, 
recentemente, a realização, 
na cidade de Maputo, da 
IX edição da Conferência 
Mondato, um evento orga-
nizado pela Mondato Sum-
mit Africa, em parceria com 
a FSD Moçambique e o Ins-
tituto Nacional das Comu-
nicações de Moçambique 
(INCM), com o objectivo 
de discutir como os países 
africanos podem promover 
a inclusão financeira atra-
vés da digitalização das 
suas economias.

Intervindo na cerimónia de 
abertura, o director interino 
de Engenharia do Standard 
Bank, Gulamo Nabi, con-
siderou que Moçambique 
está a consolidar a segun-
da fase da economia digi-
tal, que consiste na criação 
de negócios baseados em 
redes de computadores, 
ao mesmo tempo que está 
a dar os primeiros passos 
da última fase, que tem a 
ver com a comercialização 
electrónica de produtos e 
serviços. 
Relativamente ao sector 
bancário, Gulamo Nabi re-
feriu que o futuro dos ser-
viços financeiros será total-
mente diferente da banca 
tradicional de hoje, o que 
pressupõe o estabeleci-
mento de parcerias, tendo 
como fim servir os clientes 
de forma plena, assim como 
mantê-lo como o centro das 
suas atenções.
Foi neste sentido que o 
Standard Bank decidiu 
antecipar-se, transforman-
do-se numa organização 
Pronta Para o Futuro (Future 
Ready), tendo, para o efeito, 
firmado importantes parce-
rias com vista à satisfação 
das necessidades dos clien-
tes através da complemen-
taridade dos serviços

Inclusão financeira através da 
digitalização alvo de debate 

Temos, no País, 
a inclusão 
financeira 

como um pilar 
muito importante 

porque 
acreditamos 

que contribui para 
o desenvolvimento, 

bem como para o 
alívio da 

pobreza - Esselina 
Macome, directora 

executiva da FSD 
Moçambique

Prova disso é o facto de ter 
sido o primeiro banco a es-
tabelecer, em 2016, uma 
parceria de interoperabili-
dade de serviços com uma 
carteira móvel, que permite 
a transferência de dinhei-
ro entre contas de forma 
rápida, segura e em tempo 
real, beneficiando, em gran-
de medida as zonas rurais, 
onde não existem institui-
ções bancárias, contribuin-
do, assim, para a inclusão 
financeira.
Foi, por exemplo, pioneiro 
em colocar, à disposição 
do mercado, balcões di-
gitais que funcionam 24 
horas por dia, permitindo, 
através de tecnologias de 
ponta, o acesso autónomo, 
rápido e permanente dos 
clientes aos serviços do 
banco, para efectuar todas 
as transacções de um bal-
cão de atendimento tradi-
cional.
O Standard Bank Moçam-
bique disponibiliza, ainda, 
aos seus clientes, desde 
2020, o QuiQMola, o pri-
meiro empréstimo digital 
no mercado moçambicano, 
por meio do qual pode-se 
solicitar e obter, em menos 
de 24 horas, um emprésti-
mo bancário.
Em 2017, o Standard Bank 
criou a Incubadora de Ne-
gócios, onde desenvolve 
programas de capacitação 
em áreas de promoção ao 
empreendedorismo e em-
prego, empoderamento 
económico das mulheres e 
conteúdo local, através do 
estímulo à inovação tecno-
lógica.
Por seu turno, a directora 
executiva da FSD Moçam-
bique, Esselina Macome, 
falou da importância, para 
Moçambique, da realização 
deste evento, que serviu 
de plataforma para parti-
lhar com os outros países o 
que tem sido feito no âm-
bito da inclusão financeira, 
e, acima de tudo, explorar 

os seus pontos fortes para 
acelerar o processo a nível 
interno. 
“Temos, no País, a inclusão 
financeira como um pilar 
muito importante porque 
acreditamos que contribui 
para o desenvolvimento, 
bem como para o alívio da 
pobreza”, considerou Es-
selina Macome, para quem 
o processo de digitalização 
da economia de Moçambi-
que ainda está numa fase 
muito incipiente, apesar 
do crescimento que se re-
gista no uso de soluções 
baseadas na ferramenta 
digital. 
“O Governo tem uma estra-
tégia específica de digitali-
zação da economia e penso 
que, nos próximos anos, 
poderemos colher frutos da 
sua implementação”, subli-
nhou a directora executiva 
da FSD Moçambique, que 
é de opinião de que o uso 
de soluções baseadas na 
ferramenta digital deve ser 
feito de forma organizada 
e integrada para poder-se 
tirar maior proveito dessas 
tecnologias, sem se negli-
genciar os riscos que elas 
colocam, daí a necessidade 
de se investir na educação e 
literacia digital.
Realizada sob o lema “Ge-
rando Valor numa África 
Pós-pandemia Através da 
Transformação e Inclusão 
Digital”, a conferência jun-
tou, na mesma sala, diversos 
intervenientes do processo 
de inclusão financeira do 
continente, tais como ban-
cos, reguladores, doadores, 
“fintechs” (empresas que 
introduzem inovações no 
sector financeiro através 
do uso da tecnologia), pro-
vedores de serviços finan-
ceiros, telecomunicações, 
entre outros, que partilha-
ram experiências e identi-
ficaram áreas de interesse 
comum em que podem tra-
balhar em conjunto.

Gulamo Nabi

redactor
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política & sociedade

O chefe de Estado sul-africano, 
Matamela Cyril Ramaphosa 
mandou cancelar um contro-
verso projecto de construção 
de um mastro de bandeira de 
100 metros, no Freedom Park, 
em Pretória, capital adminis-
trativa da República da Sul, or-
çado em 22 milhões de rands 
(87.207.120 meticais).
Trata-se de uma ideia conce-
bida e tenazmente defendida 
pelo ministro dos Desportos, 
Artes e Cultura da África do 
Sul, Nathi Mthethwa e que 
suscitou repúdio generaliza-
do na sociedade sul-africana.
Mesmo assim, Mthethwa foi 
ao Parlamento defender a 
empreitada que, no seu en-
tender, simbolizaria “a ruptu-
ra com o passado colonial e 
de segregação racial no país”.
Não satisfeito, Mthethwa des-
dobrou-se em entrevistas aos 
órgãos de comunicação locais 
para tentar defender o pro-
jecto que na sua óptica visava 
“promover a coesão social da 
África do Sul”.
Apesar do cancelamento 
anunciado na quinta-feira 
passada (19Maio2022) pelo 
chefe de Estado, a opinião 
pública não poupa nas críti-
cas e Ramaphosa continua a 
ser demolidoramente fusti-
gado pela crítica, principal-
mente nas redes sociais, por 
ter deixado passar a ideia em 

sede do Conselho de Minis-
tros. 
Na base desse projecto, o 
governo iria gastar cinco mi-
lhões de rands (pouco mais 
de 19,8 milhões de meticais) 
só no estudo de viabilidade e 
os restantes ZAR 17 milhões 
(mais de 67,3 milhões de me-
ticais) na instalação da ban-
deira, no Parque da Liberdade 
[Fredoom Park], situado numa 
das zonas mais altas da zona 
alta da cidade de Pretória.

Projecto “ultrajante” 
num país de pobres 
Na rua, imediatamente a ideia 
foi “chumbada” pela socie-
dade, sendo de destacar o 
posicionamento do Congress 
of South African Trade Unions 
- COSATU [principal aliado do 
ANC] que considerou de “ul-
trajante” gastar 22 milhões 
de rands por uma bandeira 
num país de pobres.
Nas redes sociais as críticas 
subiram de tom, com alguns 
analistas políticos a defende-
rem que este tipo de iniciativas 
pode custar caro ao ANC, nas 
eleições gerais de 2024, depois 
do sinal dado nas autárquicas 
do ano passado [ANC venceu, 
mas com abaixo dos 50%].
Perante esta onda de críticas, 
o Ministro dos Desportos, Ar-
tes e Cultura tentou amainar 
os ânimos com promessas de 

revisão do orçamento do pro-
jecto.
Ciente das repercussões que 
esta situação pode trazer e 
estando em campanha para 
revalidar o mandato como 
presidente do ANC, Cyri Ra-
maphosa disse ter orientado o 
cancelamento do projecto.
Ramaphosa diz que a decisão 
foi tomada porque “o governo 
ouviu o que o povo diz. Não pas-
samos por cima do nosso povo”. 
O presidente admite que o 
preço pela construção da ban-

deira “é muito alto”, mas diz 
que apesar do cancelamento 
o projecto pode voltar à ribal-
ta quando as condições eco-
nómicas assim o permitirem.
Apesar da decisão de Rama-
phosa, os internautas ques-
tionam como foi possível o 
mesmo presidente que hoje 
cancela o projecto o ter apro-
vado antes no Conselho de 
Ministros. (Ramaphosa manda 
cancelar)

Ramaphosa manda cancelar projecto 
com orçamento “ultrajante”
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tecnologia & negócios

O bilionário Elon Musk afir-
mou que a compra do Twit-
ter não vai prosseguir até 
que receba garantias sobre 
o número de contas falsas 
na plataforma.
O Twitter, no entanto, pare-
ce estar a preparar-se para a 
aquisição. A empresa apre-
sentou um documento à 
Comissão de Valores Mobi-
liários dos Estados Unidos 
(SEC) e comprometeu-se a 
“completar a transação pelo 
preço e nas condições acor-
dadas o mais rápido possí-
vel”.
Musk, CEO da SpaceX e 

da Tesla é actualmente a 
pessoa mais rica do pla-
neta, segundo a revista 
Forbes, com uma fortuna 
avaliada em USD 230 mil 
milhões.
O empresário surpreendeu 
o mundo das finanças em 
Abril ao anunciar a inten-
ção de comprar o Twitter. 
Mas a sua oferta de USD 44 
mil milhões está suspensa 
até que uma solução seja 
apresentada sobre o núme-
ro de contas falsas da pla-
taforma, conhecidas como 
“bots”.

Elon Musk condiciona 
compra do Twitter

Ficha técnica
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