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“Há sinais contraditórios dentro 
da Frelimo”, Jaime Macuane Pág
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Iskandar Safa (com o micro) ao lado de Arnaud Montebourg, ministro do Relançamento Produtivo, 
Bernard Cazeneuve, ministro do Orçamento, e Nicole Bricq, ministra do Comércio Externo, con-
juntamente com o ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, a 6 de Setembro de 
2013, dia da assinatura do contrato entre os estaleiros CMN e Moçambique.  foto © MaxPPP
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A 
esta altura, em 2002, já se 

sabia quem era o candidato 

da Frelimo às presidenciais 

de 2004, precisamente Ar-

mando Emílio Guebuza, eleito nas 

internas do partido no poder, quan-

do faltavam dois anos para o escru-

tínio da figura mais importante do 

sistema político moçambicano.

Contrariando esse antecedente, 

estabelecido em 2002, a Frelimo 

ainda não tem candidato às pre-

sidenciais, uma incógnita que tem 

alimentado toda a bateria de con-

jecturas em relação a quem será a 

aposta do partido dos “camaradas” 

ao pleito.

Contudo, ao que o SAVANA sou-

be de fontes do partido, está cada 

vez mais assente a ideia de que o 

Presidente Armando Guebuza tem 

a intenção de lançar o processo de 

indicação do candidato da Frelimo 

às eleições presidenciais de 2014, 

após as eleições autárquicas de 20 

de Novembro próximo.

Armando Guebuza, alvo de duras 

críticas dentro do seu partido, so-

bretudo, da chamada ala histórica,  

terá o interesse de tirar proveito de 

uma eventual “vitória retumbante” 

nas municipais de modo a dar car-

tas no processo de indigitação do 

candidato presidencial da Frelimo 

para 2014.

Ao que o SAVANA apurou, uma 

sessão do Comité Central da Fre-

limo, órgão mais importante do 

partido nos intervalos entre os con-

gressos e actualmente costurado 

à medida do chefe, estava prevista 

para Setembro, mas o ambiente 

político desfavorável prevalecente 

dentro do partido terá deitado por 

terra essa possibilidade. 

Ao SAVANA, fontes partidárias 

fizeram notar que a reunião do 

CC deverá acontecer em Dezem-

bro, mas o porta-voz da Frelimo, 

Damião José, foi cauteloso quan-

do abordado pelo jornal sobre essa 

matéria na tarde desta quarta-feira.

“Neste momento não estamos a 

preparar nada que tenha a ver com 

a reunião do Comité Central. Es-

tamos preocupados e empenhados 

em afinar a máquina para ganhar-

mos as eleições autárquicas”, frisou 

Damião José.

Fontes bem colocadas na Frelimo 

notam que no caso de uma vitória 

esmagadora, que passa igualmente 

pela recuperação dos municípios de 

Quelimane e Beira, agora na órbita 

do MDM, a chamada  ala históri-

ca do partido Frelimo que actual-

mente lhe é crítica, estará limitada 

para influenciar ou condicionar a 

decisão do chefe, que está empe-

nhado em escolher uma figura de 

confiança.

O cenário prevalecente 
pode denotar “inseguran-
ça”
Contudo, comentando ao SAVA-

NA a situação algo inusitada em 

que a Frelimo se encontra, o politó-

logo Jaime Macuane defende que o 

cenário prevalecente pode denotar 

“insegurança” por parte de Arman-

do Guebuza em relação à avaliação 

que faz do seu próprio mandato, 

mas também pode ser o resultado 

da força do Chefe de Estado dentro 

do partido.

“Há uma certa insegurança sobre 

o respaldo deste mandato e talvez 

certa vontade de continuidade, não 

necessariamente pelo próprio Pre-

sidente Armando Guebuza, mas a 

continuidade do projecto político 

que o Presidente representa, que é 

definido, em linhas gerais, como o 

combate à pobreza, que não avan-

çou tanto como se estava à espera, 

uma vez que os dados estatísticos 

mostram que as taxas de pobreza 

são as mesmas de 2003. Esse qua-

dro deve ser motivo de uma certa 

insatisfação por parte do actual 

Chefe de Estado e criar essa von-

tade de continuar a ser uma peça 

fundamental no jogo de sucessão”, 

diz Jaime Macuane.

Para o académico, a aparente in-

definição em relação ao candidato 

presidencial da Frelimo pode tam-

bém ser resultado dos “movimentos 

contraditórios” que vêm de dentro 

do partido, com algumas correntes 

a defender a continuidade de Ar-

mando Guebuza e outras a criticar 

o modo como ele tem dirigido o 

país.

“Há sinais contraditórios dentro 

da Frelimo. Temos um forte apoio 

consubstanciado na forma como se 

impôs no X Congresso. A forma 

como a linha do Presidente Ar-

mando Guebuza prevaleceu sugere 

que ele tem um forte apoio, mas, 

ao mesmo tempo, há críticas feitas 

por algumas figuras históricas, que 

mostram certa insatisfação. É um 

movimento contraditório, consubs-

tanciado na forma como os seus 

apoiantes o sufragaram no X Con-

gresso e pelas críticas de alguns de 

colegas de geração”, enfatiza o aca-

démico.

ção deixa um certo desconforto no 

Presidente, como o tem expressado 

de forma clara, como aconteceu na 

Presidência Aberta ao município 

de Maputo. Isto também sugere a 

existência de uma certa inseguran-

ça sobre o que é que pode ser esse 

jogo da sucessão”, salienta o cien-

tista político.

Tal como outros analistas políti-

cos, Macuane também comunga 

da opinião de que os resultados que 

a Frelimo conseguir nas eleições 

autárquicas de 20 de Novembro 

poderão determinar o grau de in-

fluência de Armando Guebuza no 

processo de sucessão. 

“O outro ponto que, no meu en-

tender, é importante para que haja 

clareza em relação à base de apoio 

do actual chefe de Estado tem a 

ver com as eleições autárquicas, são 

um teste muito importante para a 

popularidade de Armando Guebu-

za. Uma coisa é ser alvo de crítica 

de gente que dizem que é de ´face 

book`, de ´elites urbanas`, outra 

coisa será a verdadeira imagem da 

popularidade do Presidente num 

contexto de eleições autárquicas li-

vres, justas e transparentes”, frisou 

Jaime Macuane.

“Havendo uma vitória esmagadora 

da Frelimo nas autarquias, princi-

palmente em autarquias sensíveis, 

como Beira, Quelimane e Nam-

pula, o Presidente estaria em con-

dições mais confortáveis para dar 

as cartas na sucessão. Não havendo 

vitória, os seus hipotéticos adversá-

rios teriam alguma base para que-

rer ter uma voz na sucessão e vão 

definir claramente o sentido e a 

direcção do processo de sucessão”, 

ressalva o académico.

“Há sinais contraditórios dentro da Frelimo”
Incógnita sobre candidato presidencial do partido no poder

Caso a avaliação do actual pano-

rama partidário seja contrário a 

Armando Guebuza, assinala Jaime 

Macuane, torna-se forte a tentação 

de contemporizar o curso do pro-

cesso sucessório na expectativa de 

que se gere uma conjuntura favo-

rável à influência do presidente do 

partido no exercício electivo inter-

no.

“Não estando forte dentro do parti-

do, o jogo de sucessão fica confuso, 

talvez sem apoio político necessá-

rio para ser ele a indicar o sucessor. 

Outro factor que deve ser pondera-

do no timing apropriado para a su-

cessão é o que acontece fora do par-

tido, onde se ouve uma forte onda 

de crítica à governação por parte 

da sociedade civil. Essa contesta-

 - considera politólogo Jaime Macuane

Por Ricardo Mudaukane

Jaime Macuane

A 
delegação da Renamo ao diálogo po-

lítico com o governo informou que a 

sua equipa de peritos ainda não se fez 

presente ao Centro de Internacional de 

Conferências  Joaquim Chissano (CCJC), local 

onde as negociações marcam passo há 150 dias, 

devido a problemas logísticos. 

Com os olhos postos na preparação do encontro 

ao mais alto nível entre o Presidente da República, 

Armando Guebuza e o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, uma vez mais a delegação do executi-

vo foi às negociações acompanhada da respectiva 

equipa de peritos militares de modo a articular 

com a sua contraparte na criação de condições 

de segurança para o aguardado encontro e esta-

belecimento de termos de referências para o seu 

desarmamento. 

O encontro Guebuza-Dhlakama é visto em vários 

círculos de opinião como fulcral para desanuviar 

a actual tensão político-militar que reina no país, 

caracterizada por algumas refregas entre as forças 

governamentais e elementos fieis ao líder da Re-

namo na zona de Muxúnguè, centro de Moçam-

bique.

Ao SAVANA  afiançaram que o tão aguardado 

encontro poderá realizar-se na cidade da Beira 

quando este mês o PR, Armando Guebuza, es-

calar aquele ponto do país em Presidência Aberta 

e Inclusiva. Mas ressalvam que tudo depende da 

flexibilidade das duas delegações reunidas há 150 

dias em Maputo.

Problemas logísticos 
Segundo Saimone Macuiana, chefe da delegação 

da Renamo,  o partido está a encetar contactos 

“com gente de boa fé”, de modo a criar as condi-

ções logísticas (acomodação e alimentação) para 

equipa de peritos militares indicados por Afonso 

Dhlakama deslocar-se à capital do país.

Entretanto, José Pacheco, chefe da delegação go-

vernamental, diz que apesar de a Renamo não ter 

solicitado ajuda ao governo, este garantirá refei-

ções durante as horas em que decorrem as nego-

ciações no CCJC.  (A.N)

Meios logísticos minam preparativos 
do encontro Guebuza e Dhlakama

Segundo o académico, é “plausível” que se pense que Armando Guebuza 

esteja interessado em garantir uma sucessão à sua medida, como forma 

de proteger o seu legado e os interesses empresariais, atendendo ao con-

texto de precariedade dos direitos de propriedade em África.

“Isto é uma análise óbvia, faz parte da forma como os nossos sistemas 

políticos e económicos estão construídos (…) Se tu não tens um sistema 

institucional, que garante direitos de propriedade de forma isenta, se tu 

não tens um sistema de justiça, se tu não tens instituições que funcionam 

de forma eficiente, a única forma que tu tens de garantir os teus direitos 

de propriedade é pela via do controlo directo do poder político”, consi-

dera Jaime Macuane.

Na opinião do académico, é perigoso para uma perspectiva de desenvol-

vimento do país a longo prazo que a produção e reprodução das elites 

económicas africanas estejam dependentes do poder político, devido ao 

efeito devastador da reconfiguração dos detentores do poder.

A sucessão e os interesses 
empresariais
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Numa clara alusão ao polé-

mico negócio dos 30 bar-

cos, o Procurador-Geral da 

República, Augusto Pau-

lino, defendeu esta quarta-feira que 

a transparência e a publicitação de 

informações dos negócios públicos 

constitui o melhor antídoto na pre-

venção da corrupção, pois cidadãos 

na posse de informação controlam 

e fiscalizam a aplicação de dinheiro 

público e obrigam, por essa via, os 

gestores a serem mais responsáveis.

A referência de Augusto Paulino à 

necessidade de transparência e pu-

blicitação de informações sobre ne-

gócios públicos surge numa altura 

em que o Governo, fazendo tábua 

rasa dos mais elementares princípios 

de gestão pública, encomendou à 

francesa CMN (Construction Me-

canique de Normandie) baseada em 

Cherbourg, 30 barcos, dos quais 24 

alegadamente para a pesca de atum e 

seis para patrulha da costa (três com 

32 metros e três com 42 metros) 

O negócio avaliado em 300 milhões 

de euros foi tornado público pela pri-

meira vez pela própria empresa naval 

a 5 de Setembro, tendo a informação 

chegado a Moçambique através da 

imprensa internacional. 

Apesar de nunca ter sido confirmada 

a presença de nenhum responsável 

Em clara alusão ao polémico negócio dos 30 barcos

Por Emídio Beúla

moçambicano, o ministro das Finan-

ças, Manuel Chang, apareceu no dia 

seguinte em Cherbourg assinando o 

acordo entre a CMN e Moçambique, 

ladeado por três ministros franceses: 

Arnaud Montebourg, ministro do 

Relançamento Produtivo, Bernard 

Cazeneuve, ministro do Orçamento, 

e Nicole Bricq, ministra do Comér-

cio Externo e o dono do estaleiro, o 

franco-libanês, Iskandar Safa. 

Um dia antes, segundo as fontes do 

SAVANA, Chang teve um almo-

ço no ministério do Relançamento 

Produtivo, onde estiveram vários 

homens de negócios, nomeadamente  

Christophe de Margerie, da petrolí-

fera Total (prospecção de gás ao largo 

de Pemba), Henri Proglio, da EDF 

(Electricicidade de França, envolvi-

da nas negociações da espinha dor-

sal eléctrica e barragem de Mpanda 

Nkwa) e Thierry Pilenko da Technip 

(envolvida no projecto de trens de 

GNL para a Anadarko).

Confrontados com a informação, 

alguns membros do Governo entra-

ram num ciclo de contradições: pri-

meiro foi o ministro da Planificação 

e Desenvolvimento a responder que 

o Governo tinha encomendado 30 

barcos para cabotagem ao longo da 

costa moçambicana, mais tarde veio 

o ministro das Finanças a dizer que 

o Executivo apenas avalizou o finan-

ciamento em 300 milhões de euros à 

Ematum (Empresa Moçambicana de 

Atum) para a compra dos 24 barcos 

de pesca e seis patrulheiros. 

A Ematum, criada por escritura pú-

blica a 2 de Agosto,  é participada 

pelo Estado através do IGEPE (Ins-

tituto de Gestão das Participações do 

Estado) com 34%, a GIPS (Gestão 

de Investimentos, Participações e 

Serviços), 33%, e a estatal Emopes-

ca (33%). O SISE entra no negócio 

através da Sersse-Serviços Sociais do 

Serviço de Informação e Segurança 

do Estado, entidade que detém par-

ticipações no GIPS. A neófita Ema-

tum, no mesmo dia do anúncio do 

negócio dos barcos, tornava público 

em Paris e Londres  o lançamento 

de um empréstimo obrigacionista 

internacional estimado em USD500 

milhões, com juros de 8,5% e  amor-

tização a sete anos, intermediada pe-

los bancos BNP Paribas e o Credit 

Suisse.

Lançando ainda mais confusão no 

super-nebuloso negócio, esta semana 

o vice-ministro dos Negócios Es-

trangeiros, Henrique Banze, disse em 

declarações à agência francesa AFP 

que o dinheiro do negócio dos barcos 

foi conseguido através de um crédito 

concedido por um país estrangeiro, 

escusando-se a revelar o nome, apesar 

de nos círculos diplomáticos se apon-

tar o nome do emirato de Abu Dhabi. 

Na mesma ocasião, Banze afirmou 

que depois de encomendar os navios, 

Moçambique poderá comprar as ar-

mas necessárias aos patrulheiros para 

a protecção das actividades da Ema-

tum ao longo da costa moçambicana.

Ao que o SAVANA conseguiu apu-

rar, o desencontro de informações de-

ve-se à “excitação francesa” em anun-

ciar um negócio gigantesco (dois 

anos de trabalho para o estaleiro) em 

tempo de recessão económica, pois 

ambas as partes só o deveriam fazer 

esta segunda-feira, 30 de Setembro, 

na presença dos presidentes François 

Hollande e Armando Guebuza.

Iskandar Safa, o “cérebro” de todo o 

negócio, anunciou que mais uma trin-

tena de navios poderão ser fabricados 

a partir dos estaleiros que o seu grupo 

possui na Alemanha e no Abu Dhabi, 

Emiratos Árabes Unidos. De facto é 

no Abu Dhabi (emirato visitado por 

Guebuza) que está verdadeiramente 

centrado o negócio, a partir da em-

presa naval Abu Dhabi MAR de que 

é presidente o sheik Ahmed Darwish 

Bin Dagher Al Marar. 

O negócio envolveu vários ministros 

moçambicanos, a intermediação de 

uma diplomata de Cabo Verde e vá-

rias deslocações ao Dubai, Abu Dha-

bi e França. Nos meios dos  estudos 

estratégicos, estima-se que o envolvi-

mento de França na defesa dos inte-

resses económicos de Moçambique 

e na protecção do Canal é um sério 

revés para pretensões idênticas por 

parte dos Estados Unidos. 

Em termos pesqueiros, e não menos 

intrigante, em Setembro de 2012, 

Moçambique deu à empresa Ocean-

fresh Seafood Division, uma subsidi-

ária do grupo britânico Lonrho, o di-

reito exclusivo da pesca do atum nas 

12 milhas de mar territorial e nas 200 

milhas de zona económica exclusiva 

por um período de cinco anos e para 

uma captura de 12 mil toneladas de 

atum por ano, sendo a ideia processar 

o pescado em Maputo e exportá-lo 

para os mercados do Japão e Estados 

Unidos.

Augusto Paulino

Para Augusto Paulino, se a corrupção não for debelada a curto e mé-

dio prazos, ela pode constituir um grande potencial de perigo para as 

instituições públicas e pode desacreditar o projecto de construção e 

consolidação do Estado de Direito Democrático. Citando dados da 

Transparência Internacional e da União Africana, o PGR (Procurador-Geral 

da República) disse que dos 10 países mais corruptos do mundo, seis estão 

localizados na África a sul de Sahara. Moçambique não faz parte dos seis, 

ainda assim, o facto de o continente africano absorver um prejuízo directo ou 

indirecto de USD 150 mil milhões devido à apropriação ilícita e/ou desvio de 

bens e fundos públicos preocupa o PGR. “No plano interno não temos dados 

fiáveis sobre quanto custa a corrupção. Temos referência quanto às situações 

indiciárias nos processos acumulados”, disse.

O momento de pico no que ao desvio de dinheiros públicos diz respeito foi 

o registo de 45.147.728.552.86 meticais, no informe do PGR à Assembleia 

da República de 2010, sendo o registo mais baixo 62.930.984,77 meticais, no 

informe de 2013.

Nos últimos cinco anos, foram acusados 1021 processos de corrupção e de 

peculato e julgados 370.

O PGR Augusto Paulino falava na cerimónia de tomada de posse de Alda 

Hermenegilda Manjate no cargo de directora do Gabinete Provincial de 

Combate à Corrupção de Inhambane, onde substitui Arão Boaventura Macu-

ácua, o primeiro magistrado a dirigir o gabinete naquela província.

Iskandar Safa é um empresá-

rio franco-libanês. É o prin-

cipal accionista da CMN 

(Engenharia Mecânica de 

Normandie, Cherbourg, na 

França) desde 1992. Durante 

vinte anos, ele foi o responsável 

por importantes negócios na 

carteira da empresa. O mais re-

cente é o negócio de 30 navios 

para Moçambique acordado no 

início de Setembro deste ano 

na presença do ministro mo-

çambicano das finanças, Ma-

nuel Chang. A companhia mãe 

da CMN é a Abu Dhabi MAR 

de que é presidente o sheik Ah-

med Darwish Bin Dagher Al 

Mara e Safa o seu CEO (direc-

tor Executivo)
Nos anos 90, Iskandar Safa, ori-

ginário de uma família cristã 

maronita, conseguiu vários con-

tratos históricos para CMN, es-

pecialmente com o Sultanato de 

Omã, Kuwait e Emirados Árabes 

Unidos. 

Iskandar Safa tem um passa-

do nebuloso. Foi objecto de um 

mandado de prisão ao ser impli-

cado na investigação da liberta-

ção de reféns franceses manti-

dos no Líbano em 1987 e 1988. 

A Justiça suspeita que Iskandar 

Safa (e o seu irmão ) desviaram 

dinheiro do resgate dos reféns 

das mãos dos sequestradores.

Descrito como civilizado e dis-

creto, Safa estudou nos Estados 

Unidos e numa Escola de negó-

cios na França e fez fortuna no 

PGR exige transparência e publicitação 
de negócios públicos

Corrupção pode desacreditar construção do Estado

Quem é Iskandar Safa o 
“benfeitor” dos estaleiros CMN

médio oriente. Agora, baseado 

em França, ele deverá anunciar 

em breve ter chegado a um acordo 

de princípios para comprar Esta-

leiro Swan Hunter (O Caçador 

de Cisnes) em Wallsend, New-

castle, um dos grandes nomes 

da construção naval britânica. 

“O Líbano é o meu país. Mas, 

depois de 18 anos de guerra não 

temos um complexo sobre quais-

quer outros países. Eu me sinto 

em casa na França , EUA e no 

Reino Unido”, frisou Iskandar 

Safa.

Aos 22 anos, Safa abandonou 

Líbano, no meio de um conflito 

armado, para se tornar um enge-

nheiro civil júnior, nos Estados 

Unidos e, em seguida, voltou a 

cruzar o Atlântico para fazer um 

MBA da escola de negócios Inse-

ad na França, uma das melhores 

escolas de negócios do mundo, 

com cerca de 80 nacionalidades 

diferentes de alunos. São cinco, a 

média de línguas faladas fluente-

mente por cada aluno.

Sheik Ahmed Darwish Bin Dagher Al 
Marar, presidente da empresa naval 

Abu Dhabi MAR

na França, a 6 de Setembro de 2013, estavam presentes Arnaud Montebourg, ministro do Relançamento Produtivo, Bernard 
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O 
provérbio diz que a dis-

tância entre o ser e o 

parecer é longa, e para o 

economista e professor 

universitário João Mosca, Moçam-

bique corre um risco sério de se 

perder na viagem. A convite da Co-

missão Africana da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, o economista 

e professor universitário João Mos-

ca apresentou a conferência “Recur-

sos naturais, desenvolvimento e de-

mocracia. O caso de Moçambique”.

O economista alerta para o risco de 

uma postura demasiado optimis-

ta quanto ao futuro económico de 

Moçambique. Os grandes recursos 

do país e a imagem de estabilida-

de económica que o país transmi-

te internacionalmente são, na sua 

opinião, enganadores e que factores 

como o aumento da pobreza e a 

corrupção das classes dirigentes po-

dem fazer o país fracassar, recorda.

As palavras soam como um alerta 

à navegação, de quem, como eco-

nomista que é, analisa os riscos do 

caminho que o seu país está a per-

correr. 

“A percepção é de que Moçambique 

é um país em desenvolvimento”, co-

meça por dizer. As razões são os 

crescimentos anuais na casa dos 7 e 

8 por cento, a relativa estabilidade, 

principalmente em relação a ou-

tros países africanos, e claro, o flu-

xo de investimentos externos para 

a exploração de recursos naturais. 

Há uma grande busca de recursos 

naturais devido aos novos grandes 

consumidores, Brasil, China e Ín-

dia, apelidados de “países baleia”. 

A grande questão é agora perceber 

“qual a fatia que Moçambique con-

segue reter para si, de valores, rique-

za, e valorização de capital huma-

no”. Mas o que pode impedir o país 

de se “catapultar para um futuro de 

desenvolvimento?”.

Investimento e ajudas 
externas
Observador atento da realidade 

económica do país, João Mosca 

faz parte do Observatório do Meio 

Rural de Moçambique e em 2006 

publicou o livro “Economia de 

Moçambique, Século XX”. Na sua 

exposição, começa por desmistificar 

a crença na estabilidade económica 

de Moçambique. O grande respon-

sável por este equilíbrio, diz, são o 

investimento e as ajudas externas. 

Moçambique recebe, ainda, “gran-

des ajudas externas”, afirmando que 

se retirarmos estas ajudas, o défice 

do estado ascende aos 20 por cen-

to, número preocupante. Por outro 

lado, a dívida pública aumenta “com 

investimentos que estão a ser feitos 

a contar com os lucros que se espe-

ram receber com os recursos natu-

rais”. 

Segundo as suas contas, um sexto 

da riqueza nacional faz parte de 

“volumes de cooperação”. Quan-

to ao investimento externo priva-

do, o economista salienta que este 

está focado apenas no sector dos 

recursos naturais. Apresenta um 

gráfico que demonstra que só o 

sector dos recursos naturais e dos 

serviços, muitas vezes associado a 

estes sectores, crescem acima do 

PIB. É também esta entrada de 

capitais que equilibra a balança de 

pagamentos (diferença entre o di-

nheiro que entra e sai do país) e a 

balança comercial (diferença entre 

importações e exportações de bens 

e serviços). A acrescentar a isto, os 

grandes projectos de investimento 

estrangeiro somam cerca de 70 por 

cento do total de exportações de 

Moçambique.

Para João Mosca, esta dependência 

de dinheiro vindo de fora constitui 

um risco para o país e para o seu 

desenvolvimento. Isto porque, diz, 

o investimento é sempre estran-

geiro e “muito intensivo em capital, 

gera pouco emprego e o que cria é 

pouco qualificado”, ou seja, com re-
munerações baixas. O investimento 

é focado no sector da exploração 

dos recursos naturais e na própria 

economia do país, bem como as po-

líticas acabam por estar viradas ape-

nas para esse sector. “A actividade 

mineira tem prioridade sobre todas 

as actividades que possam existir no 

solo”, afirma, mostrando o exemplo 

da província de Tete, onde pratica-

mente todo o território está dividi-

do em concessões para uma possível 

exploração. O que sofre com esta 

política é a produção agrícola que 

tem vindo a diminuir drasticamente 

no país, situando-se hoje, segundo 

os dados apresentados, em menos 

20 por cento do que acontecia nos 

anos noventa. Também, os quadros 

de ajuda internacional, a que chama 

“volumes de cooperação”, estão a ser 

diminuídos, por parte dos países e 

organizações que vêm apoiando o 

país, o que pode deixar a descoberto 

a falta de equilíbrio das contas pú-

blicas.

De costas para o 
desenvolvimento
Para o economista, há sinais de que 

o desenvolvimento de Moçambique 

pode não estar a seguir o rumo mais 

positivo. “Os sinais que existem é 

que há casos de empobrecimento 

das populações em redor dos cen-
tros mineradores”, afirma, atirando 
mais dados para a plateia: “há mais 
quatro milhões de pobres desde 
1999 e vários estudos falam do au-
mento das desigualdades sociais en-
tre 1997 e 2007”.  Este empobreci-
mento é, para João Mosca, causador 
do aumento de manifestações por 
parte da população e ao surgimen-
to de grupos de sociedade civil que 
lutam por melhores condições. Para 
o investigador, a resposta dada pelas 
autoridades a este cenário tem sido 
uma maior “musculação”, que passa 
pela “redução de liberdades, vio-
lência para repelir manifestações, 
exclusão de cidadãos críticos, maior 
controlo da informação e falta de 
diálogo entre partidos”. 
As críticas à classe política não fi-
cam por aqui. Além de ver um risco 
na falta de diálogo e extremar de 
posições entre as   principais forças 
políticas, o economista aponta o 
dedo à falta de transparência nos 
contratos de concessão, que tem 
sido denunciada e noticiada. Aliás, 
fala mesmo de uma classe dirigente 
que beneficia quase exclusivamente 
do dinheiro dos recursos. “Assiste-
-se à emergência de uma elite, já 
numerosa, com tendência para o 
consumo do luxo”.
Por todas estas razões, João Mos-
ca sente que deve haver um alerta. 
Diz-se um analista que faz aquilo 
que os analistas fazem, “procuram o 
risco e identificam-no”. A lista não 

é tão curta quanto isso e por isso, 

deixa a questão: “A economia mo-

çambicana subsidiada é um risco, 

vai aguentar quanto tempo?”

(LusoMonitor)

Moçambique entre o ser e o parecer um 
país em desenvolvimento

Tal como o SAVANA noticiou há dois meses, Ibraimo 

Ibraimo foi confirmado nesta segunda-feira Presidente 

da Comissão Executiva do Moza Banco, em substituição 

de Inaete Merali.

Os accionistas do Moza Banco, detido em 51% pela Moçambi-

que Capitais, contra 49% do BES África, nomearam igualmen-

te Amílcar Morais Pires, da Comissão Executiva do BES, para 

vice-presidente do conselho de administração do banco. Luís 

Magaço e João Jorge (ex-BCI) foram eleitos  para a Comissão 

Executiva, juntamente com o já vogal Tiago Valença Pinto.

Sem surpresas, Prakash Ratilal mantém-se como Presidente do 

Conselho de Administração (PCA) do banco fundado há cinco 

anos. Almeida Matos e Rui Guerra foram reconduzidos como 

administradores não executivos.

“Os accionistas do Moza Banco manifestaram a ambição do 

Moza Banco crescer, de forma sustentável, nos próximos cinco 

anos e consolidar, para patamares superiores, o seu posiciona-

mento como uma das principais instituições financeiras do País”, 

sublinha o comunicado do Moza Banco enviado a nossa Redac-

ção.

Ibraimo Ibraimo 

O 
défice da conta corrente 

da balança de pagamen-

tos de Moçambique du-

plicou nos últimos três 

anos, uma queda que encontra jus-

tificação nos níveis de investimento 

que estão a ocorrer no país.

Segundo dados divulgados semana 

finda pelo Governador do Banco de 

Moçambique (BM), Ernesto Gou-

veia Gove, o défice subiu de 13 por 

cento do Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2009, para 36 por cento 

em 2012.

Segundo Gove,  que falava na aber-

tura das últimas Jornadas Cientí-

ficas do BM, “mesmo expurgando 

o efeito directo dos grandes pro-

jectos, constata-se que os sectores 

tradicionais e o Estado têm vindo a 

aumentar os níveis de investimen-

to, sendo que parte significativa 

tem vindo a demandar assinaláveis 

importações, com reflexo na nossa 

conta corrente”.

O BM acredita que, a curto pra-

zo, o investimento associado à ex-

ploração dos recursos naturais vai 

agravar ainda mais a situação da 

conta corrente, como resultado das 

importações que ainda serão feitas, 

nomeadamente, em termos de ma-

quinaria e equipamentos diversos, 

bem como, à contratação de servi-

ços especializados, podendo entrar 

numa fase de inversão, com o au-

mento do fluxo das exportações.

“Estamos, todavia, convictos de 

que, no médio e longo prazos, a 

nossa balança de pagamentos in-

verterá a actual tendência de défice 

da sua conta corrente, com o fluir 

de exportações mais diversificadas 

que muitos estudos e prognósticos 

projectam”, frisou o Governador do 

Banco Central. 

Apesar dos recursos naturais serem 

o depositário de todas as esperanças 

para o desenvolvimento da econo-

mia nacional, o BM considera que 

ao nível da gestão macroeconómica 

representam um grande desafio.

“Temos a certeza de que a explo-

ração de recursos naturais coloca, 

à gestão macroeconómica do país, 
incluindo as políticas sob a res-
ponsabilidade do Banco Central, 
importantes desafios. Com efei-
to, o influxo de capitais injecta, na 
economia doméstica, moeda adi-
cional, elemento a tomar em conta 
na programação macro financeira 
e na calibragem dos instrumentos 
de que dispomos para regular a li-
quidez, em estreita articulação com 
as políticas e instrumentos fiscais e 
orçamentais”, disse Gove.
Um dos riscos apontados é a cha-
mada “maldição dos recursos natu-
rais”, contudo, o BM acredita que 
este risco é evitável, desde que “as 
políticas macroeconómicas e sec-
toriais estejam permanentemente 

sincronizadas e talhadas para en-

frentarem este tipo de riscos.

(Redacção)

duplicou para 36 por cento

Nos últimos três anos:

anos, como resultado da resposta da demanda dos grandes projectos

João Mosca
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Cerca de 33 partidos políti-
cos, incluindo a Frelimo e o 
MDM, com assento no parla-
mento, assinaram esta segun-

da-feira, o código de conduta eleitoral, 
um instrumento que estabelece normas 
morais e cívicas de modo a promover 
bom comportamento durante os pleitos 
eleitorais.
Apesar de saudarem o acto, os partidos 
políticos presentes na ocasião trocaram 

acusações em torno dos promotores da 
intolerância política, dado que o dis-
positivo é apenas de carris moral e não 
vinculativo. 
 Composto por 27 princípios, o códi-
go de conduta eleitoral adoptado pelos 
partidos políticos estabelece os princí-
pios éticos e morais a serem observados 
durante as eleições autárquicas de No-
vembro próximo e as gerais de 2014. A 
Renamo, o maior partido da oposição, 

já avisou que não irá participar no pleito 
e nem vai deixar que o mesmo aconteça.
O documento que é de carris preventi-
vo apela ao não uso da violência, lingua-
gem abusiva, difamatória ou perturbar 
o trabalho dos outros, desde as campa-
nhas de caça ao voto até à divulgação 
dos resultados.
Deste modo, os signatários do docu-
mento apelam ao bom senso de todos, 
dado que a adesão é voluntária.

Frelimo maior vítima
Para Luís Boavida, Secretário-geral do 
MDM, a sua formação adoptou o do-
cumento, pois pretende que o processo 
eleitoral não seja manchado pelas habi-
tuais perseguições, actos de violências e 
que seja livre, justo e transparente.
Boavida criticou a ausência do seu 
homólogo da Frelimo, Filipe Paúnde, 
durante a fase preparatória do mesmo 

e considera que isto pode ser um sinal 
revelador de falta de comprometimento 
daquele partido para a observância da-
quele instrumento. Fez notar que o seu 
partido estará atento às acções desenca-
deadas pela Frelimo de modo a avaliar 
se a ausência de Paúnde reflecte-se ou 
não no cumprimento daquelas regras.
O extra-parlamentar João Massango, 
do partido ecologista, considera que a 
Frelimo é a principal causadora de in-
tolerância política durante os processos 
eleitorais e nada acontece por se tratar 
de um documento moralista.
Segundo Massango, esta não é a pri-
meira vez que os partidos políticos as-
sinam um documento do género, sendo 
que alguns aspectos estão inseridos na 
lei eleitoral. 
Assim, considera positiva a assinatura 
do código como uma mera observância 
de um princípio, mas corre-se o risco 
de não se alterar comportamentos das 
equipas das campanhas que estão habi-
tuadas a tais práticas, pois isso depende 
da mentalidade de cada partido e não 
há penalizações.  
Romeu Tomás, mandatário do Partido 
para Paz e  Desenvolvimento (PDD), 
fez notar que a assinatura do código 
constitui um passo importante para o 
desenvolvimento da democracia, mas 
lamenta o facto de alguns signatários 
serem os principais mentores de actos 
de vandalismo político, destruindo ban-
deiras de outros partidos, queimando 
sedes entre outras maneiras de violên-
cia eleitoral. 
Deste modo, apela aos órgãos de justiça 
e da lei e ordem para que actuem com 
imparcialidade em casos tidos como 
criminais. 
Mas para Damião José, porta-voz do 
partido Frelimo, não basta apenas ser 
signatário do código, é preciso que haja 
mudança de mentalidade e atitude. 
“Nada vale fazer-se de vítima, acusando 
os outros de falta boa conduta,  urbani-
dade e ética enquanto são os principais 
mentores desse tipo de práticas suscep-
tíveis de colocar em causa os pleitos 
eleitorais”, frisou.   

Adiar as eleições
Tal como a Renamo, a Oposição de 
Mãos de Dadas (OMD) vem defen-
dendo a ideia do adiamento das elei-
ções autárquicas previstas para 20 de 
Novembro próximo, alegando que a 
respectiva lei coloca alguns concorren-
tes em larga vantagem em relação aos 
outros. 
Alguns partidos políticos ouvidos pelo 
SAVANA consideram inoportuna esta 
medida, pois estaria-se a quebrar o ciclo 
eleitoral.
João Massango refere que essa medida 
pode criar um caos eleitoral no país, 
porque a constituição estabelece que os 
mandatos têm duração de cinco anos, 
por isso devem ser cumpridos na ín-
tegra e não há espaço para perpetuar o 
poder de alguns líderes. 
Precisou ainda que a não participação 
da Renamo não vai surpreender a nin-
guém porque este partido já enveredou 
por esta prática nas eleições de 1998.
Quanto a nova proposta da perdiz para 
a composição da CNE, que atribui uma 
quota de 50 por cento à Frelimo e o re-
manescente dividido entre a Renamo e 
o MDM, Massango entende que o par-
tido de Afonso Dhlakama deve trazer 
um modelo viável a todos os interve-
nientes e não apenas para os partidos 
com assento no parlamento.
Luís Boavida, SG da terceira maior for-
ça política em Moçambique, defende 
que não há espaço para redefinição do 
calendário eleitoral, pois todas as con-
dições já foram criadas faltando apenas 
os dias do arranque do processo.
Boavida, um antigo deputado da Rena-
mo, apela que não haja cedências a este 
desejo e nas urnas vão sair os resultados 
que permitirão mudanças. 
Contudo, Boavida preferiu abster-se de 
tecer qualquer comentário em torno da 
nova proposta de composição da CNE, 
alegadamente por ser parte interessada 
no assunto. 

Partidos políticos pelo fair play nas eleições
Por Argunaldo Nhampossa
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A 
demanda do gás natural 

liquefeito pelas indústrias 

asiáticas, que se espera vir 

a abrir grandes oportuni-

dades para os produtores mundiais, 

está a pressionar Moçambique a 

iniciar com a produção das reservas 

descobertas na bacia do Rovuma, 

até 2018.

Apesar de algumas correntes que se 

mostram cépticas quanto à possi-

bilidade da produção do Rovuma, 

cujas refinarias serão construídas 

no distrito de Palma, em Cabo 

Delgado, a Empresa Nacional de 

Hidrocarbonetos (ENH), que re-

presenta as participações do país 

nas áreas 1 e 4 daquela bacia, realça 

ser crucial o arranque da produção 

até 2018 e, por isso, tudo está a ser 

feito neste sentido.

“Todos os esforços que estão a ser 

feitos é no sentido de iniciarmos 

a produção em 2018. A questão 

de fundo é que tudo indica que 

haverá, a essa altura, uma grande 

oportunidade que se vai abrir no 

mercado asiático, onde podere-

mos conseguir colocar a produção 

a preços premium e julgamos que, 

caso não consigamos agarrar nes-

sa oportunidade, podemos perder 

a competitividade”, disse Nelson 

Ocuane, Presidente do Conselho 

de Administração da ENH, braço 

empresarial do Estado na área de 

hidrocarbonetos, num encontro 

com jornalistas na manhã desta 

terça-feira em Maputo.

Numa altura em que novas desco-

bertas de importantes reservas de 

gás vêm acontecendo ao nível mun-

dial e novos projectos estão em fase 

de projecção, Moçambique encara 

a corrida para a primeira produção 

dentro de cinco anos, como uma 

questão de tudo ou nada, em nome 

de uma maior viabilização dos bi-

lionários investimentos no gás da 

bacia do Rovuma.

“Todo o exercício que está a ser fei-

to é no sentido de termos o desen-

volvimento do projecto no mínimo 

tempo possível, por forma a viabili-

zar o projecto”, realçou Ocuane.

As reservas já confirmadas nas Áre-

as 1 e 4 da bacia do Rovuma, cujos 

operadores são a gigante norte-

-americana Anadarko e a italiana 

ENI, estão actualmente estimadas 

em 180 Triliões de Pés Cúbicos, 

mas já se admite que podem atingir, 

pelo menos 200 triliões.

Para a primeira fase da produção 

estão previstos investimentos na 

ordem de USD 40 biliões, cujo 

fecho financeiro para a sua viabi-

lização deverá ocorrer dentro do 

próximo ano.

Para a primeira fase está prevista a 

construção de quatro unidades de 

produção, que poderão atingir uma 

dezena, com a fase da expansão.

Segundo Ocuane, as receitas para 

o Estado moçambicano vão co-

meçar a fluir logo que a produção 

inicie, podendo, numa primeira 

fase atingir 60 por cento, incluin-

De olhos postos no mercado asiático:

do o imposto de produção e outros 

inerentes.

“Estes são os valores estimados 

para a primeira fase, mas, tendo em 

conta que, ao fim de 30 anos todos 

os custos estarão recuperados, as re-

ceitas vão aumentar”, frisou a nossa 

fonte.

As concessões atribuídas no Rovu-

ma têm a validade de 30 anos, fin-

dos os quais, os projectos poderão 

reverter ao Estado moçambicano. 

“A ideia é durante os 30 anos ad-

quirirmos conhecimentos para 

passarmos a ser operadores”, frisou 

Ocuane.

Avaliando pelas reservas desco-

bertas, a ENH acredita que o gás 

do Rovuma vai ser explorado por 

um período além das próximas três 

décadas e os ganhos vão beneficiar 

mais de quatro gerações de mo-

çambicanos. 

(W.M)

ENH garante gás do Rovuma dentro do calendário previsto
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A 
portuguesa PT e a sua 

participada brasileira 

Oi decidiram fundir-se 

mantendo  o luso-mo-

çambicano Zeinal Bava como o lí-

der do grupo de telecomunicações.

Depois do anúncio terça-feira, a 
cotação em bolsa da Portugal Te-
lecom, no dia seguinte, abriu a va-
lorizar mais de 8,5%. A valorização 
das acções da PT contrastava com 
a queda registada pela outra ope-
radora portuguesa, a nova Zon 
Optimus, cuja cotação caía 0,07%. 
      “A PT, a Oi, a AG Telecom 
Participações, a LF Tel e respec-
tivas holdings assinaram a esta 
data um acordo de intenções, o 
qual define os princípios essen-
ciais para uma proposta de fusão”, 
refere um documento público. 
A nova empresa, a CorpCo, só 
avançará depois de a fusão ser 
aprovada por todos os accionis-
tas das operadoras portuguesa e 
brasileiras, além de um aumento 
de capital na ordem dos 2,3 a 2,7 
mil milhões de euros e à aprova-
ção das entidades de regulação. 
A conclusão da transacção, adianta 
o documento, está prevista para o 
primeiro semestre do próximo ano. 
As empresas explicam que a fusão 
surge na sequência da aliança es-
tabelecida em 2010, ano em que 
a PT entrou na Oi, após a venda 
da participação que o grupo por-
tuguês detinha na brasileira Vivo 
à operadora espanhola Telefónica, 
por 7,5 mil milhões de euros.
A participação na Oi permitiu à 
PT permanecer no mercado brasi-
leiro, uma das suas grandes apos-
tas. A PT tem uma participação de 
23,6% na Oi e a Oi tem 10% da 
PT.
O já futuro presidente executivo 
da empresa que resultar da fusão 
sublinha que “hoje nasce uma em-
presa com raiz nos países de língua 
portuguesa e um mercado de 260 
milhões de pessoas. Uma empre-
sa que está entre as maiores do 
mundo com mais de 100 milhões 
de clientes, 30 mil colaboradores e 
presente em quatro continentes”.
A partir de Londres, onde está 
a apresentar a nova entidade aos 
mercados, Zeinal Bava explicou 
que “a ambição [para a nova em-
presa] é estar entre os maiores 
‘players’ globais, assumindo uma 
vocação multinacional” e “afirman-
do-se como uma referência em 
termos de inovação tecnológica, 
excelência operacional e criação de 
valor accionista”.
“Esta nova empresa terá um novo 
nome, um nome que lhe trans-
mita um carácter e uma ambição 
global”, mas “no Brasil, a Oi con-
tinuará a ser a Oi e em Portugal, 
a PT continuará a ser a Portugal 
Telecom”, disse.
Com “uma equipa de gestão úni-
ca”, a nova empresa será cotada 
no ‘novo mercado’ no Brasil, na 

NYSE, em Nova Iorque, e na Eu-

ronext, em Lisboa”, com uma “base 

accionista internacional diversifi-

cada”, adiantou o responsável das 

operadoras.

“A nova companhia terá uma po-

sição única nos mercados estraté-

gicos onde opera, apresentado um 

potencial de crescimento signifi-

cativo no Brasil, através de uma 

aposta na convergência e na mobi-

lidade, bem como capitalizando na 

liderança tecnológica e de inovação 

que possui em Portugal”, acrescen-

tou Zeinal Bava.

Fusão PT/Oi

Zeinal soma e segue
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“Se desejamos a paz, ninguém pode querer superar o outro”   
Reverendo Marcos Macamo, Secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, analisando os 21 anos da paz em Moçambique 

O 
secretário-geral do Consel-

ho Cristão de Moçambique 

(CCM), uma das organi-
zações engajadas na busca 

da paz para Moçambique, Marcos 
Macamo, disse, em entrevista ao 
SAVANA, que se desejamos preser-
var a paz, ninguém pode querer 
superar o outro. No entender de 
Macamo, o individualismo, egoís-
mo, egocentrismo, regionalismo e a 
exclusão criam descontentamentos 
que acabam desaguando na fragili-
zação da paz. Diz que para que isso 
não aconteça, é preciso que cada um 
de nós esvazie-se e reconheça o out-
ro e o mesmo deverá acontecer com 
o outro para sermos todos iguais. 
Nesta entrevista, Macamo analisa 
os 21 anos de paz e refere que esta-
mos ainda à busca duma paz certa, 
duma paz real. “A paz que vivemos 
actualmente ainda não está clara-
mente definida”, diz Macamo. 

Moçambique celebra 21 anos de 
paz. Algumas correntes entendem 
que ainda não vivemos uma paz 
efectiva. Apenas calaram-se as ar-
mas. Qual é a opinião do reverendo 
acerca da paz que vivemos no país.       
A paz é um processo e tal como 

qualquer procedimento segue um 

conjunto sequencial e particular de 

acções com vista a atingir um ob-

jectivo. O processo de edificação da 

paz assemelha-se ao de construção 

duma casa. Antes de arrancar com 

a obra, é preciso seguir certos passos 

que em caso de falha podem com-

prometer toda a obra. Tal como na 

edificação duma casa, na construção 

da paz é necessário muita atenção, 

calma, paciência e ponderação. A paz 

planifica-se, constrói-se, faz-se e até 

persegue-se. Todos os dias devemos 

estar engajados na construção des-

ta paz porque tal como um edifício 

pode desabar.     

        

Vivemos ou não uma paz 
efectiva… 
Os caminhos da nossa paz sempre 

foram sinuosos. Olhando para a si-

tuação que o país vive nos últimos 

seis meses, podemos dizer que alguns 

passos podem não ter sido rigorosa-

mente seguidos. É que sempre que 

construímos uma casa temos também 

que olhar para as gerações vindouras, 

há que olhar para o futuro. Temos 

que montar uma estrutura que ga-

ranta resistência para posteridade e 

a nossa paz não está a ser construída 

com vista ao futuro. 

Acho que uma das coisas mais im-

portantes é definir o que é a paz. In-

felizmente, no nosso caso em concre-

to definimos a paz a partir do confli-

to, o que não é correcto para as novas 

gerações porque essas não viveram o 

cenário da guerra. 

É importante saber que há crianças 

que nasceram depois da guerra. Estas 

não concebem a paz como resultado 

da violência. 

Senhor reverendo como é que acha 
que podemos definir a paz sem 
olhar para a imagem da guerra se a 
própria paz foi resultado da violên-
cia que o país viveu durante 16 anos.      
É verdade que para termos a paz, 

antes tivemos que passar por um ce-

nário de guerra. A nossa paz resulta 

da violência, mas há que limar essas 

fissuras e encontrar nova forma de 

definir a paz. 

Infelizmente está enraizado nas 

nossas cabeças que para alcançar a 

paz é preciso recorrer à violência. O 

conceito de paz para nós é associado 

à violência. Tivemos um passado de 

violência, o que torna difícil separar 

a paz da violência. O desafio que 

temos neste momento é redefinir 

como construir um pensamento de 

paz isento de violência. Um concei-

to de paz que não tenha relação com 

nenhuma violência. Construir a paz 

através da paz. Usar mecanismos da 

paz e instrumentos da paz para che-

gar à paz. 

Lamentavelmente aí está a nossa 

grande dificuldade. Redefinir nova 

forma de conceber a paz. Essa difi-

culdade faz com que, até hoje, guar-

demos rancores, remorsos e até reta-

liações. 

É importante perceber que num pro-

cesso normal de vida, a pessoa quan-

do anda pode tropeçar e cair, mas se 

quiser ir à frente tem de levantar e 

continuar. Isso devemos fazer com a 

nossa paz. Podemos tropeçar e cair, 

mas temos que levantar, buscar ener-

gias e continuar a perseguir essa paz. 

Se a gente não fizer isso, a paz estará 

sempre distante de nós e é o perigo 

que corremos todos como moçambi-

canos.

Diz que até hoje alguns moçambi-
canos continuam a guardar rancores 
e remorsos o que acaba desaguando 
em retaliações. O reverendo acha 
que 21 anos depois ainda há razões 
para tal?     

A paz é como uma cultura. Antes de 

ser lançada à terra é preciso preparar 

o solo. Depois de lançar a semente e 

começar a germinar há um conjunto 
de cuidados que se deve dar à planta 
até crescer e produzir. Se não prestar-
mos atenção devida nas culturas que 
lançamos à terra, os resultados serão 
pouco produtivos. Se a produção for 
fraca não podemos dizer que a culpa 
é do solo, mas de quem devia ter tra-
balhado a terra.
A paz é também uma cultura cuja 
preservação precisa de certos trata-
mentos. No caso concreto do nosso 
processo de paz, em algum momento, 
não criamos condições nesse sentido. 
Acho que é momento de nos questio-
narmos como moçambicanos se tive-
mos o cuidado e atenção na preserva-
ção desta paz. Se criamos condições 
para alimentar esta paz. 
Uma paz efectiva exige requisitos que 
vão desde interesses individuais que 
não se devem sobrepor aos interesses 
comuns. Dos interesses dos grupos 
que por vezes se sobrepõem ao inte-
resse geral. O interesse local que ten-
ta superar o interesse nacional. São 
algumas dessas fraquezas que tínha-
mos que sentar e reflectir.

Incertezas
O que é que os moçambicanos de-
vem fazer para superar estas fraque-
zas e não pôr em causa a paz.
Temos que identificar nossos erros 
para ver onde falhámos. Só assim 
poderemos nos corrigir. Ninguém 
é perfeito neste mundo, desde o ci-
dadão comum passando por acadé-

micos, políticos e religiosos. O mais 

importante é reconhecer as nossas 

fragilidades e lutar, trabalhar no sen-

tido de superá-los. Ninguém é mais 

importante que o outro e isso deve 

estar na mente de cada um de nós 

como moçambicanos.   

O não reconhecer as nossas fragi-

lidades e a elevação da supremacia 

periga a paz porque gera egoísmo, 

egocentrismo e regionalismo e ex-

clui os outros, criando descontenta-

mentos. Para que isso não aconteça é 

preciso que cada um de nós esvazie e 

reconheça o outro e o mesmo deve-

rá acontecer com o outro. Para todos 

sermos iguais porque na realidade to-

dos nós como moçambicanos somos 

implementadores e fazedores desta 

paz. Todos nós fizemos esta paz. Ela 

é  de todos nós e todos temos a mis-

são de preservá-la. Ninguém se pode 

considerar mais importante que o 

outro.

Os moçambicanos devem despir-se 

do seu ego artificial e ficar com o ego 

natural. Aquele que permite a convi-

vência com outro. Os bens materiais e 

económicos que alguém possa ter não 

devem superar o seu ego. O materia-

lismo não deve sufocar o espiritualis-

mo que é a essência do ser humano. 

O desenvolvimento que criámos com 

todo o sacrifício e esforço deve ser 

um desenvolvimento integral que 

não só engloba edifícios e outras 

infra-estruturas, mas que comporta a 

componente humana. A pessoa deve 

ser parte da definição do desenvol-

vimento. Não são estradas, pontes, 

barragens o desenvolvimento. O ho-

mem não pode ficar de fora porque 

é o sujeito principal desse desenvol-

vimento. Se o ser humano estiver 

entristecido ou furioso significa que 

não há paz e consequentemente esse 

desenvolvimento não terá nenhum 

significado. Não devemos prender a 

paz por causa das nossas vontades. 

Temos que libertá-la.

Temos que revisitar os nossos dis-

cursos. Temos que evitar discursos 

violentos porque isso cria violência. 

Se o discurso for de aproximação e 

unidade cria a união entre as pessoas.

O reverendo falou de algumas in-
certezas que pairam em volta da 
paz. Acha que os moçambicanos 
merecem, 21 anos depois, viver nes-
tas incertezas?     
A violência tornou-se  parte do nosso 

ego. A violência eternou-se no nos-

so ego de tal forma que cometemos 

erros sem nos perceber. É  impor-

tante que a paz penetre em nós e nos 

transforme porque, enquanto essa 

transformação interior não houver o 

que vai ocorrer são interpretações in-

teriorizadas que se vão exteriorizar ao 

longo dos tempos. Veja que 21 anos 

depois,  continuamos com feridas 

não saradas e se não sararem essas 

feridas estaríamos a transferi-las para 

gerações vindouras. Como moçam-

bicanos precisamos de coragem para 

definitivamente sarar as feridas que 

ainda persistem.

Temos que explorar a unidade nacio-

nal no verdadeiro sentido do termo. 

Temos que sair da letra para a prática. 

A unidade nacional deve ser constru-

ída no nosso dia a dia.

Então podemos concluir que 21 
anos depois, os moçambicanos ain-
da não desfrutam da verdadeira paz   
Estamos ainda a busca duma paz cer-

ta, duma paz real. A paz que vivemos 

actualmente ainda não está clara-

mente definida. Ainda não definimos 

se a nossa paz se limita apenas ao ca-

lar das armas ou vai para além disso.

Raul Senda (Textos) 
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“Estamos ainda a busca duma paz certa. A paz que vivemos actualmente ainda 

Cerca de 800 profission-

ais de Estado a todos os 

níveis, provenientes de 

todos os cantos do ter-

ritório nacional, juntaram-se na 

capital moçambicana, Maputo, 

para reflectirem e partilharem as 

grandes realizações logradas no 

âmbito da implementação das 

reformas do sector público em 

curso.

Sob o lema: “Consolidando Refor-

mas na Administração Pública 

para Melhor Servir o Cidadão”, o 

encontro de dois dias e que termi-

nou nesta quinta-feira foi inaugu-

rado pelo Presidente da República, 

Armando Guebuza, que aprovei-

tou a ocasião para louvar o esforço 

que o servidor público tem envida-

do no sentido de elevar os serviços 

prestados ao público pela Admin-

istração Pública. 

A III Conferência Nacional de 

Boas Práticas em Administração 

Pública (CNAP) serviu ainda 

como um momento ímpar para 

que cada um dos funcionários 

públicos reflectisse e preservasse a 

memória colectiva e institucional e 

ter presente em si a melhor forma 

de fazer o melhor.

Falando na abertura da reunião, Vitória 

Diogo, Ministra da Função Pública 

(MFP), disse que o encontro, que junta 

ainda académicos, sociedade civil e sec-

tor privado, vai impulsionar o processo 

de reformas e mudanças no sector es-

tatal através da partilha de várias ex-

periências bem como de boas práticas 

no decurso do presente mandato. 

“Ter um espaço para parar e reflectir 

sobre as grandes realizações, vermos 

os desafios e juntos partilharmos esta 

visão e este projecto comum é tam-

bém uma das formas de preservarmos 

a memória colectiva e institucional e, 

como resultado, pretendemos incen-

tivar que cada um dos profissionais 

do Estado tenha sempre presente que 

pode fazer melhor” – explicou Vitória 

Diogo.

Na reunião foram igualmente debati-

dos temas ligados a ética e deontologia 

profissional, melhoria na prestação de 

serviços, papel das comissões de ética 

pública bem como das tecnologias de 

informação e comunicação. 

Foi também exibida uma exposição 

dos vários serviços públicos, a exemplo 

da emissão do Bilhete de Identidade 

Biométrico (BIB), Cartão do Número 

Identificação Tributária (NUIT), re-

spectivamente através dos Serviços 

Nacionais dos registos Civis e Autori-

dade Tributária de Moçambique 

(AT), para além do lançamento 

do oitavo volume da colectânea 

dos discursos do Presidente da 

República, proferidos no decurso 

de 2012. 

A CNAP é concebida como um 

fórum de troca de experiências e 

informação sobre os aspectos mais 

actuais no que concerne a trans-

formação, modernização e de-

senvolvimento da Administração 

Pública moçambicana.

Recorde-se que em 2009, sob o 

lema “funcionário a servir cada 

vez melhor o cidadão” o Ministé-

rio da Função Pública realizou a 

sua primeira Conferência nacional 

das Boas Práticas na Adminis-

tração Pública, a qual fez uma re-

flexão dos resultados da reforma 

do sector público nesse momento. 

Devido ao sucesso logrado na par-

tilha do manancial de experiências 

e inovações existentes no sector 

público, decidiu-se a realização bi-

enal daquele evento, para assegurar 

uma cada vez maior disseminação 

e partilha de boas práticas no sec-

tor, rumo à melhoria contínua da 

prestação de serviços ao cidadão e 

ao sector privado. 

Por Raul Senda
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A IBIS, Organização não-governamental Dinamar-
quesa a operar em Moçambique, pretende recrutar 
um  para o Programa Temá-
tico Cidadania para a Mudança – PROCIMU. 
O Programa de Cidadania para Mudança da IBIS 
iniciou a sua implementação no mês de Junho de 
2013 e vai decorrer até 2018 a nível nacional, com 
enfoque de actividades nas províncias da Zam-
bézia, Nampula, Cabo Delgado e Maputo, entre ou-
tras. Para a dinamização do seu programa de Cida-
dania, a IBIS pretende contratar para a sua equipa 

estará baseado em Maputo, com deslocações para 
as províncias de implementação do programa.

-
blica, Ciência Política ou outra área relevante em 
Ciências Sociais;

-
sional e de gestão deparcerias, programas e pro-
jectos de desenvolvimento; 

-
biente de governação em Moçambique e particu-
lar da governação local (distritos e municípios).

-
ganizações da sociedade civil nacionais constitui 
uma vantagem;

-

ção de organizações e em monitoria e avaliação;

trabalho;

de responsabilidade;
-

sa e ter um bom nível de comunicação na língua 
Inglesa;

 

com a política em vigor na organização;

As candidaturas deverão ser enviadas para os es-

Melo e Castro nº 124 ou pelo email:
. Ostermos de referência para esta vaga poderão 

A candidatura deverá ser composta por um CV,que 
inclua pelo menos 3 referências, acompanhado por 

Data limite para submissão de candidaturas:

Apenas os candidatos Pré-seleccionados serão con-
vidados para as entrevistas. 
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Oitocentos mil funcionários 

mandados para casa e mais 

de um milhão a trabalhar sem 

receber. Senado e maioria 

republicana na Câmara dos Represent-

antes não chegaram a acordo.

A partir desta terça-feira, mais de um 

milhão de funcionários de serviços 

geridos pelo Governo dos EUA po-

dem começar a trabalhar sem receber e 

outros 800.000 vão ficar em casa, numa 

espécie de lay-off, depois de o Senado 

e a maioria republicana na Câmara dos 

Representantes não terem chegado a 

acordo para a aprovação do Orçamento.

O prazo final para a aprovação era a 

meia-noite desta segunda-feira, mas, tal 

como se esperava, a maioria democrata 

no Senado e a maioria republicana na 

Câmara dos Representantes não che-

garam a acordo – em causa estava a 

exigência do Partido Republicano de 

fazer depender a aprovação do Orça-

mento da eliminação ou, pelo menos, 

de uma alteração profunda ao programa 

de saúde proposto pela Administração 

Obama, o Affordable Care Act, tam-

bém conhecido como “ObamaCare”.

Com a confirmação do desentendi-

mento no Congresso, o Presidente dos 

Estados Unidos anunciou o shutdown 

do Governo federal – o fecho ou a par-

alisação de muitos serviços administra-

dos por Washington.

É a primeira vez que o Governo dos 

EUA se vê nesta situação desde a 

votação do Orçamento para 1996, 

durante a Presidência do também 

democrata Bill Clinton. Nessa altura, 

o Governo não pôde cumprir as suas 

obrigações entre 14 e 19 de Novembro 

de 1995 e entre 16 de Dezembro 1995 

e 6 de Janeiro de 1996, num total de 

28 dias. Também neste caso o principal 

pomo da discórdia foi o sector da saúde, 

com desentendimentos em relação ao 

sistema de saúde Medicare, mas tam-

bém em relação à dotação orçamental 

para as políticas de ambiente e para a 

educação.

Nesta segunda-feira, poucas horas an-

tes do fim do prazo para a aprovação do 

Orçamento, a maioria republicana na 

Câmara dos Representantes apresentou 

uma proposta ao Senado que, na práti-

ca, iria adiar o ObamaCare por mais 

um ano. Esta proposta foi rejeitada pelo 

Senado e o Presidente dos EUA acusou 

os republicanos de quererem prejudicar 

a economia do país “só porque há uma 

lei de que eles não gostam”. 

Pouco depois, o Partido Republicano 

apresentou uma nova proposta, que 

evitaria a paralisia do Governo, mas 

também poria em perigo uma parte es-

sencial do Affordable Care Act.

Tal como era esperado, a nova proposta 

dos republicanos foi mais uma vez re-

jeitada. A líder do Partido Democrata 

na Câmara dos Representantes, Nancy 

Pelosi, acusou o líder da maioria repub-

licana, John Boehner, de “duplicar e 

triplicar um caminho que teve sempre 

como objectivo  (...) paralisar o Gov-

erno”.

O shutdown implica que apenas os 

serviços considerados essenciais – como 

a saúde, o ensino, a segurança social, as 

prisões, as operações militares ou con-

trolo do espaço aéreo – continuarão a 

funcionar. Serviços considerados não 

essenciais, como parques e museus, en-

tre outros, são obrigados a suspender 

as suas actividades. Mas uma parte da 

prestação de serviços sociais será tam-

bém afectada – na segunda-feira,  o 

Governo avançou que o Programa Es-

pecial de Nutrição para Mulheres, Be-

bés e Crianças será cancelado por falta 

de fundos.

Os funcionários do Governo federal 

ficam a saber se vão ser afectados pelo 

shutdown através de um email ou um 

telefonema dos seus superiores. Se re-

ceberem a notícia de que terão de fi-

car em casa, vão poder deslocar-se aos 

locais de trabalho para desempenhar 

tarefas como guardar os documentos ou 

enviar emails – qualquer tarefa directa-

mente relacionada com a sua função é 

considerada ilegal até serem chamados 

novamente pelos serviços.

Dos mais de dois milhões de fun-

cionários do Governo, 800.000 vão 

ficar em casa até que o impasse seja 

resolvido e mais de um milhão serão 

questionados sobre se querem contin-

uar a trabalhar sem receber vencimento.

Serviços encerrados: Programa Espe-

cial de Nutrição para Mulheres, Bebés 

e Crianças, que apoia mulheres grávi-

das com rendimentos abaixo do limiar 

da pobreza e crianças com menos de 

cinco anos de idade; parques nacion-

ais; museus do Instituto Smithsonian, 

Museu do Holocausto e muitos outros 

cuja entrada é grátis; Jardim Zoológico 

Nacional (Washington); visitas guiadas 

ao Capitólio para turistas.

Poderão encerrar: Programas de apoio 

a veteranos de guerra; obras de con-

strução civil pagas pelo Governo; 

serviço de cobrança de impostos (IRS); 

bibliotecas nacionais; sites na Internet 

de serviços governamentais.

Serviços não afectados: Segurança so-

cial e os serviços e programas de saúde 

Medicare e Medicaid; Programa de 

Assistência de Nutrição Suplemen-

tar, para apoio à compra de alimentos 

por pessoas com rendimentos baixos 

ou sem rendimentos; correios; escolas 

públicas; tribunais federais; prisões fed-

erais; aeroportos; inspecção de produtos 

alimentares; serviços militares; serviços 

de transportes da área metropolitana 

de Washington; serviços de registo de 

patentes e marcas registadas; Centro 

Kennedy.

Pela primeira vez em quase 20 anos 

Governo dos EUA paralisado
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Uma estrada estreita, de 

terra vermelha e cheia de 

pedrinhas, conduz a um 

gigante e tradicional em-

bondeiro, protegido numa praceta, 

na porta de entrada de Mangunde 

(posto administrativo de Muxún-

guè, Chibabava), a terra natal do 

líder da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, onde o poder público é quase 

inexistente e os esforços da missão 

católica local fazem renascer espe-

ranças, de um povo sofrido, mas 

com estampa de sorriso.

Em Mangunde, cuja “vila” resume-

se em dezenas de casas de con-

strução precária e outras tantas con-

vencionais (pertencentes à missão 

católica local), entre moradias de 

professores e pessoal médico, igreja, 

escolas, hospitais, dormitórios do 

centro internato, além das casas dos 

padres e irmãs, não existe um posto 

policial ou outra autoridade.

Segundo apurou o SAVANA, há 

uns escassos sete quilómetros da 

missão de Mangunde, vive numa 

“região autónoma” o pai do líder da 

Renamo, aliás, cujo nome da região 

é a seu tributo, sob protecção de 

guarda presidencial do filho (Afonso 

Dhlakama), apenas para “disciplinar 

os indisciplinados” da zona.

Conflitos de caris criminal, pre-

cisam desbravar uma enorme savana 

até à sede distrital de Chibabava, 

um distrito da província de Sofala, 

onde esta concentrado todo o poder 

público.

Contudo, a histórica missão católica 

de padres franciscanos instalada em 

Mangunde tem estado a dinamizar 

a região, com serviços de saúde de 

ponta, com foco especial a doentes de 

HIV/SIDA, uma educação baseada 

numa formação moral e cívica, além 

Terra natal de Afonso Dhlakama

Mangunde: a povoação anárquica e a diferença dos padres católicos

de implantar uma cultura agrária às 

raparigas da região, através de uma 

escola especializada no ramo.

À procura de saúde
Várias pessoas das províncias de 

Manica e Sofala percorrem cente-

nas de quilómetros para chegar a 

Mangunde, em busca de assistência 

médica, prestada pelo Hospital rural 

de Mangunde, integrado no sistema 

público, mas com “carisma religio-

so”, o que tem marcado diferença.

“O carisma religioso deste hospital 

é que tem feito diferença no atendi-

mento, se calhar por isso temos essa 

adesão da parte dos doentes que 

vêm de outros distritos à procura 

de assistência medica”, disse ao 

SAVANA, José Zacarias, agente de 

medicina geral naquela unidade.

Perante a maior procura dos serviços 

e a falta de transporte do cruza-

mento (com a N1) a Mangunde, 

a missão católica introduziu um 

transporte diário, numa distância de 

25 quilómetros, para a evacuação de 

doentes, para evitar faltas e desistên-

cias de consultas.

Paralelamente, foi construído um al-

pendre, no recinto do hospital, para 

acomodar os doentes que estejam 

com consultas ou exames marcados, 

e/ou que aguardam o transporte de 

regresso à proveniência.

“A introdução de transporte foi 

mais para minimizar o sofrimento 

dos doentes. Pois muitos vêm rece-

ber comprimidos e fazer consultas 

ou exames médicos, então para não 

falhar essa assistência optou-se pela 

introdução de uma carreira diária”, 

explicou José Zacarias, que garante 

que a fama do hospital é prestigiante 

para os profissionais ali afectos.

Sem indicar as estatísticas de at-

endimento, a fonte referiu que o 

“tratamento humanizado”, face à re-

ligião tem sido a esperança da popu-

lação já sofrida e que vê no trabalho 

missionário a salvação.

No entanto, reconheceu que a es-

cassez de medicamentos, para de-

terminadas patologias, tem sido um 

dos maiores desafios para o atendi-

mento pleno, para uma população 

que percorre longas distâncias para 

encontrar a assistência.

“Temos basicamente todos os 

serviços em funcionamento. Mas 

quando são questões de operação 

recorremos ao Hospital Rural de 

Muxúnguè ou na sede de Chiba-

bava. Isso é mais comum em partos 

de adolescentes”, explicou José Za-

carias.

Um homem debilitado e visivel-

mente cansado reivindica a demora 

do transporte dos doentes no termi-

nal da N1, que sugere a adopção de 

uma outra estratégia que não leve as 

pessoas a ficarem o dia todo numa 

paragem à espera de um carro com 

um horário indeterminado.

“Eu venho de Muda, na região de 

Inchope. Saí de casa ontem à tarde, 

caminhei até à estrada e peguei um 

transporte até ao cruzamento de 

Mangunde hoje cedo e estou à es-

pera do carro que nos leva à missão. 

Às vezes chego às 8 ou 9 horas e só 

saio 16 a 18 horas e isso é doloroso 

para um doente”, disse um paciente 

que pediu omissão de sua identi-

dade. 

Contudo, em Mangunde, alguns 

populares reclamam de serem “eter-

namente descriminados” por es-

tarem numa região conotada como 

sendo da oposição, mas o carinho 

dos religiosos tem estado a superar o 

drama, tal como referiu Rosa Tarirai, 

uma residente da região.

 
Agricultura para mulheres
Chibabava, literalmente traduzido 

“Pai pequeno”, nome atribuído ao 

distrito após a independência de 

Moçambique, é frequentemente 

alvo de calamidades naturais, que 

afectam profundamente a vida so-

cial e económica da população local. 

Os desastres naturais associados à 

fraca produtividade agrícola, con-

duzem a níveis de insegurança 

alimentar altos, estimando-se em 

2,5 meses a média de reservas ali-

mentares por agregado familiar de 

cereais e mandioca, o que coloca 

cerca de 5 por cento da população, 

sobretudo os camponeses de pouca 

posse, idosos e famílias chefiadas 

por mulheres, numa situação poten-

cialmente vulnerável.

Na perspectiva de contornar o dra-

ma e outras adversidades, a missão 

católica de Mangunde, dirigida por 

padres jesuítas, introduziu em 2007 

a escola profissional familiar agrária 

de Mangunde, exclusivamente para 

atender as raparigas da região, tendo 

arrancado com 12 alunas, que vivi-

am num raio de cinco quilómetros 

da escola.

“A escola foi concebida só para mul-

heres, mas a partir do segundo ano, 

isto em 2008, também as portas fo-

ram abertas para rapazes, também 

da região de Mangunde principal-

mente”, explicou ao SAVANA, Tane 

Simalo, director da escola.

A “experiência improcedente” de at-

ender exclusivamente mulheres de 

Mangunde obrigou a mudança de 

estratégia de acção da escola, par-

ticularmente devido à oscilação de 

alunas, grandemente travadas por 

reajustes de mensalidades e falta de 

transporte da escola para casa.

“Fomos recebidos com alguma es-

tranheza quando abrimos exclusi-

vamente para mulheres, mas depois 

fomos percebidos e os resultados 

agora não são fenomenais, mas te-

mos trazido uma mudança incluin-

do para os Serviços Distritais de 

Actividades Económicas (SDAE)”, 

precisou Tane Simalo.

“A obrigatoriedade do raio não su-

perior a cinco quilómetros era para 

atender o regime de alternância e 

questões logísticas, pois os alunos 

têm 30 dias para aulas e duas se-

manas de estudo intensivo na pro-

cedência para praticar numa horta 

familiar. Então, aos alunos que vêm 

de fora de Mangunde estamos a usar 

a estratégia de famílias substitutas, 

onde assistem a estes”, declarou.

A escola forma operadores agro-

pecuários, do nível básico, com con-

hecimentos técnicos, ou seja, o aluno 

entra com 7ª classe, faz dois anos de 

estágio e mais um complementar, 

“para o equilíbrio”, olhando para o 

ensino secundário geral.

Actualmente, a escola conta com 

42 alunos, tendo já libertado para 

o mercado de trabalho 70 forman-

dos, em cinco graduações. A maioria 

foi contratada pelo SDAE e outros 

seguiram com bolsas de estudo para 

o estrangeiro.

“Marcamos diferença pois o modelo 

que aplicamos é diferente, além de 

que temos um tractor e alfaias e com 

campos para prática, cuja produção 

serve para alimentar os alunos in-

ternos. Então os alunos saem domi-

nando a maquinaria toda”, avançou 

Tane Simalo

Moldar a população
A missão católica de Mangunde 

introduziu também o ensino, desde 

o primário ao secundário geral do 

segundo grau, com 49 professores, 

estando a frequentar este ano 2.102 

alunos em regime de internato, in-

cluindo a família do régulo Man-

gunde.

“A questão cultural afecta muito o 

ensino da língua portuguesa, é um 

grande problema para os profes-

sores”, indicou António Roca, di-

rector adjunto pedagógico do nível 

médio na missão católica de Man-

gunde, assegurando que os profes-

sores “dedicam-se muito na cor-

recção de pronúncia das palavras da 

maioria dos alunos”.

Na sequência do regime multicul-

tural a que a escola está exposta, 

disse António Roca, por receber 

alunos de várias regiões do país, o 

carácter pedagógico tem incidido 

na educação cívica e moral, além das 

componentes didácticas, para uma 

formação exemplar.

“A escola é católica, mas os profes-

sores são do estado, então houve a 

necessidade de uma capacitação 

extra, em formação humana, para 

aqueles que não são católicos, mais 

para um enquadramento para 

questões gerais”, explicou António 

Roca, que avalia de positivo o “casa-

mento de conhecimentos” para com 

os professores.

Além de dificuldades com a insu-

ficiência de material didáctico, os 

professores de Mangunde implo-

ram a implantação de uma loja na 

região, para a compra de produtos 

de primeira necessidade, porque ac-

tualmente precisam recorrer à vila 

de Muxúnguè, junto à estrada na-

cional número um (N1).

Por André Catueira, em Mangunde

António Roca, Director pedagógico adjunto do ensino médio de Mangunde José Zacarias, enfermeiro chefe do posto de saúde da Missão

Alunos na escola agrária de Mangunde

Rosa Tarirai à direita no hospital de Mangunde

Tane Simalo, Director da escola agrária de Mangunde
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*

Meu ser original
Ivone Soares

Decidi começar este texto ques-

tionando o seguinte: quem 

está bem e em paz em Mo-

çambique? Esta pergunta vem 

por ocasião dos 21 anos da assinatu-

ra do Acordo Geral de Paz (AGP). 

A 4 de Outubro de 1992 o então pre-

sidente da República de Moçambique, 

Joaquim Alberto Chissano, abraçava 

o líder da Resistência Nacional Mo-

çambicana, Afonso Macacho Marceta 

Dhlakama em Roma, Itália. Aquele 

abraço foi o marco de uma nova era 

para os moçambicanos que com a assi-

natura do AGP permitiram-se sonhar 

com um Moçambique de todos os mo-

çambicanos. Um país com um passado 

de repressão, que quer uma nova era. 

Sucede porém, que a acalmia chamada 

paz que se seguiu foi aparente se en-

tendermos que paz não é apenas o calar 

das armas.

Se em 24 horas, Afonso Dhlakama 

ordenou que nenhum tiro fosse dis-

parado pelos Homens que com ele 

lutaram pela democracia e essa ordem 

foi estritamente respeitada, tornando 

genuíno o cessar fogo, do outro lado 

(lado governamental) cedo começa-

ram as violações do AGP dando início 

à exclusão social. Quanto mais tempo 

foi passando também se agudizou a 

desconfiança política e membros da 

Frelimo são apontados como fomen-

tadores de campanhas de obstrução da 

actividade política dos seus opositores 

políticos. Pessoalmente, testemunhei, 

em Milange, uma chuva de pedras 

que saia da sede distrital da Frelimo 

indo na direcção da caravana onde 

milhares de pessoas acompanhavam 

o candidato presidencial da Renamo 

nas últimas eleições gerais de 2009. 

Pedras de vários tamanhos foram ar-

remessadas contra populares que nos 

seguiam, atingindo pessoas, viaturas 

sob olhar passivo da PRM para no 

fim os noticiários reportarem que a 

Renamo destruiu a dita sede. Enfim! 

Em Gaza, quantos militantes da opo-

(Uma espada para mim, bastão para ti). 

sição não caíram em “emboscadas” de 

impedimento das suas actividades po-

líticas?   Em Inhambane, vi a polícia 

a convidar a Renamo a terminar um 

comício, no lugar de retirar os militan-

tes da Frelimo que, ao se aperceberem 

da presença da Renamo, acorreram 

ao local com apitos e batuques para 

impedir que o comício continuasse. 

Em Montepuez (2009), um opera-

dor turístico foi obrigado a cancelar 

as reservas de quartos já confirmadas 

somente porque para os “camaradas”, 

a comitiva de Afonso Dhlakama não 

devia ter onde se alojar.

Quem não sabe que em Moçambique 

os opositores da Frelimo muitas ve-

zes são apedrejados, atacados quando 

em trabalho partidário até no período 

das campanhas eleitorais? Quem tem 

o registo de caso algum de membros 

da Frelimo que tenham sido presos 

mesmo quando flagrados a inutili-

zar panfletos dos candidatos da opo-

sição? O que lhes acontece? Nada! 

Por isso, muitos moçambicanos vêem-

-se marginalizados, destratados, perse-

guidos, atacados pela Frelimo somente 

por terem simpatia pela oposição. Che-

ga-se a afirmar que essa Frelimo criou 

um cordão para impedir a progressão 

na carreira e o acesso de moçambica-

nos da oposição aos cargos públicos 

aos vários níveis, com excepção é claro 

daqueles membros da oposição que se 

confundem com seus comissários po-

líticos. Essa Frelimo permitiu que os 

seus militantes fossem os mais favo-

recidos no país, acumulassem capitais 

e que criassem células partidárias no 

aparelho do Estado o que atrapalha e 

politiza os processos de recrutamento, 

enquadramento e progressão dos fun-

cionários dos organismos estatais.

Se há quem julgue que a discriminação 

só acontece no campo político, que in-

vestigue os sectores sociais, comerciais, 

educativos, que investigue os descontos 

directos que os combatentes sofrem, 

os professores sofrem. Os que julgam 

que há exagero no sentimento de or-

fandade dos moçambicanos que por 

mais que trabalhem nunca chegam a 

conseguir construir uma casa condig-

na que eles exijam que se investigue a 

origem das fortunas que algumas famí-

lias ligadas à nomenclatura governati-

va exibem. Onde trabalharam, quanto 

cada membro da família ganhava por 

mês, fonte de todas as receitas, quanto 

gastaram com alimentação, saúde, edu-

cação dos filhos, imprevistos, ao ponto 

de mesmo assim conseguirem acumu-

lar o que hoje ostentam. Se até 1986 

muitas dessas famílias pouco tinham, 

que provem por A+B como acumula-

ram cada centavo e o seu património. 

Seria interessante esse exercício e acho 

que, a partir daí, uma grande probabili-

dade de sabermos quem está bem e em 

paz em Moçambique se abriria.

É sabido que sempre motivou a Re-

namo participar em processos eleito-

rais limpos, vencer eleições, assumir o 

poder e imprimir reformas profundas 

para que a separação dos poderes seja 

uma realidade no país. A Renamo 

defende que, por exemplo, os juízes 

tenham condições, independência e a 

isenção que lhes daria o estímulo ne-

cessário para fazerem respeitar a lei 

sem temerem represálias. A Renamo 

havia de criar condições para que a 

polícia se sentisse comprometida com 

a lei e a ordem e agisse única e exclu-

sivamente no interesse do Estado não 

importando que Governo comanda o 

país. A Renamo faria com que os se-

cretários permanentes de ministérios 

velassem pela despartidarização que 

tem minado a competência técnica dos 

funcionários e agentes do Estado.

Essa aposta devolveria a es-

perança que o povo perdeu. 

Aí estariam lançadas algumas bases 

para a consolidação da democracia 

moçambicana.

*Comunicóloga, Deputada da Assembleia 
da República pela Bancada da Renamo

Para um país como Moçambique, com mais de 2 500 

quilómetros de costa, ameaçada por piratas e outras 

actividades de pilhagem dos seus recursos, não haveria 

nada de anormal em que esse mesmo país se organizas-

se para proteger a sua costa, adquirindo, onde quer que seja, 

todos os meios necessários para esse fim.

Mas as últimas notícias sobre a aquisição por parte de Moçam-

bique à França de um total de 30 barcos para diversos fins, fo-

ram tratadas com um certo amadorismo que por vezes deixou a 

entender que o governo tinha algo que estava a tentar esconder. 

A história começa com um anúncio feito pela empresa francesa 

contratada para fornecer os barcos, certamente em antecipação 

da visita do Presidente Armando Guebuza à França. Depois 

entra em cena o Ministro da Planificação e Desenvolvimento, 

Aiuba Cuereneia, que confirma que tal ordem existe e que os 

barcos se destinavam à cabotagem, o transporte de carga e de 

passageiros, “na nossa Estrada Nacional Número Zero”.

Contudo, Cuereneia é logo a seguir desmentido pelo seu co-

lega das Finanças, Manuel Chang, que traz uma nova versão, 

segundo a qual os barcos destinam-se à pesca do atum, e que o 

Estado teria entrado no negócio (que é privado) apenas como 

avalista. 

E finalmente, o verdadeiro Chefe, o Presidente da República, 

vai à França, visita os estaleiros onde os navios estão a ser mon-

tados, confirma a aquisição e anuncia que as primeiras peças da 

encomenda chegarão ao país dentro em breve. E nós os mo-

çambicanos, em nome de quem esses negócios todos são feitos, 

ficamos com as calças na mão, sem saber em que e em quem 

acreditar. E pior, com a sensação de estarmos a ser dirigidos 

por um governo que não parece estar em coordenação. Onde a 

mão direita não sabe nada do que está a fazer a mão esquerda.

Mas a aberração não termina por aí. É que no meio de todas as 

informações que foram surgindo em torno deste assunto, fica-

mos a saber que os Serviços Nacionais de Inteligência, SISE, 

estão envolvidos no negócio.

Não admira, por isso, toda a tentativa para o secretismo. Mas 

precisamente pela natureza secreta das actividades do SISE, 

um organismo financiado pelo Orçamento Geral do Estado, 

que por sua vez é aprovado pelo Parlamento, que esta organiza-

ção nunca deve ser autorizada a extravazar o seu mandato para 

se envolver em negócios comerciais.

O mandato do SISE é claro. A sua missão é recolher, analizar e 

processar informação crítica para a segurança do Estado e suas 

instituições. Esta informação é de natureza secreta, e os agentes 

da organização operam num secretismo absoluto. 

As actividades comerciais, por lei, têm um carácter público, 

especialmente devido às obrigações fiscais que os agentes co-

merciais têm para com o Tesouro. Se o SISE estiver envolvido 

em actividades comerciais, não haverá meios das autoridades 

fiscais verificarem as suas actividades. E não há garantias de 

que nas suas transacções comerciais, a organização não irá abu-

sar do seu estatuto para se envolver em práticas repreensíveis.

Mas há ainda outras questões que parecem cruciais sobre este 

negócio. Se o governo diz que serviu de avalista, quais são as 

implicações que isso tem em termos da dívida pública do Esta-

do? Qual é o tratamento que o valor em causa (neste caso 300 

milhões de euros) tem ao nível do Orçamento Geral do Esta-

do? E se o Parlamento teve algum envolvimento no assunto? 

Se somos uma democracia, é importante que o público tenha 

resposta a estas e todas as outras perguntas que enventualmen-

te possam existir sobre este negócio aparentemente lamacento.

Divisão de bens irmão

Um negócio lamacento
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- e Brian Dames refere mesmo 

que estas são lições que qualquer 

manual de gestão básica deve ilus-

trar -, o que é facto é que muitos 

destes erros básicos têm vindo a 

alastrar-se por significativa parte 

do sector eléctrico SADC, mas não 

certamente porque haja falta de 

qualificações académicas dos seus 

gestores.

Por isso mesmo, julgo que teria 

sido talvez mais interessante que, 

com igual candura, Mr. Brian Da-

mes - que desde 2004 fez parte da 

Comissão Executiva da Eskom an-

tes mesmo de ter ascendido à sua 

presidência em Julho 2010 -, se 

tivesse debruçado também sobre as 

causas que levaram a sua empresa 

a enveredar por padrões de ges-

tão tão questionáveis - como por 

exemplo: os ímpetos suicidários de 

privatização durante a transição do 

milénio, a permeabilidade adjudi-

catária de equipamentos e carvão 

face a vorazes lobbies políticos, a 

falta de coesão e coerência estra-

tégica no topo das sucessivas ges-

tões, as indefinições e contradições 

do Estado sul-africano (o dono da 

Eskom) quanto à estratégia de ta-

rifas eléctricas e de financiamento 

de investimentos, os erros na pre-

visão da demanda, a displicência e 

o aventureirismo financeiro na re-

lação contratual com alumineiras e 

outras fundições, e o menosprezo 

pela manutenção e formação de re-

cursos, para citar apenas alguns.

Incidentalmente, o CEO da Eskom 

termina o seu artigo com um ape-

OPINIÃO

carlosserra_maputo@yahoo.com

http://www.oficinadesociologia.blogspot.com

344Tem estado a fazer um 

tempo de loucos. Nem 

parece que estamos no 

mês de Outubro. No 

sábado passado arrefeceu e 

no domingo arrefeceu ainda 

mais. Estávamos todos agasa-

lhados. Parecia que a natureza 

tinha conspirado para estra-

gar o fim-de-semana aos que 

adoram ir comer magumba na 

praia da Costa do Sol. 

Não havia maneira. Mesmo os 

bebedores de cerveja andavam 

escassos nas tascas. Na segun-

da-feira, o dia nasceu lindo, 

dava a ideia de que estávamos 

no mês de Maio, com aquela 

luz toda e frescura. 

Mesmo assim, era facto que 

nessa segunda-feira e na terça-

-feira, o sol nasceu tarde e foi 

se deitar muito cedo de modo 

que na terça-feira, 1 de Ou-

tubro, às 06h30 da tarde eu 

O meu gramofone
estava sentado como sempre, em 

frente a uma taça de vinho com o 

meu eterno amigo Napoleão. Mas 

apercebi-me de que as luzes no lo-

cal estavam acesas e as gambiaras lá 

fora já estavam a dar vida ao mural 

monumental que o Naguibe cons-

truiu para os tanques da Empresa 

Águas da Região de Maputo.

Bonito de ver. De repente, notei 

que entre eu e Napoleão se tinha 

instalado um silêncio de morte e 

notei também que, quem me impôs 

esse silêncio foi o Napoleão, porque 

não era normal que eu e ele esti-

véssemos calados depois de tanto 

vinho bebido.

Em cima da mesa estava ainda a 

bandeja com umas três ou quatro 

rodelas de chouriço, batata frita e 

uma salada de tomate e cebola, alho 

e cenoura. 

Foi quando ele desfez o mistério 

disse: tenho uma triste notícia para 

ti. Qual é? perguntei. 

Sou avó. 

Isso é triste? 

É porque a minha filha tem 16 

anos. Eu aos 16 anos, note bem 

que sou homem, ainda era vir-

gem e quando aos 18 fui inter-

ceptado pelos irmãos da minha 

namorada a beijá-la às escuras, 

num beco de Chamanculo, le-

vei uma carga de porrada que 

até hoje 50 anos depois me 

deixou marcas que não consigo 

destruir. 

Como é que consegui admitir 

a ideia da minha filha meter 

seu namorado na minha casa, 

para ouvir música, ver filmes 

pornográficos e conversar a sós 

na sala. 

Eu respondi a ele: Napoleão 

já o Camões dizia, mudam-se 

os tempos, mudam-se as von-

tades. Entre o gramofone da 

tua infância e a internet vai um 

grande abismo.

Num artigo de opinião pu-

blicado há dias, o CEO da 

Eskom (Brian Dames) de-

bruçou-se sobre “As lições 

que a Eskom aprendeu de forma 

penosa”, e, candidamente, ele enun-

ciou o que considera terem sido os 

principais erros que conduziram a 

Eskom à situação periclitante em 

que tem vivido desde 2007, desig-

nadamente: (i) insuficiente planea-

mento das mega-centrais a carvão 

de Medupi e Kusile e sua deficiente 

projecção face aos desafios geotéc-

nicos colocados pelas novas exigên-

cias sísmicas regionais, (ii) atrasos 

na tomada de decisões de investi-

mento de novas fontes de geração, 

(iii) adjudicações fragmentadas e 

com perfis de risco impróprios em 

resultado da não adopção de con-

tratos “chave-na-mão”, (iv) tomada 

de decisões de mega-investimentos 

sem que houvesse clareza quanto 

aos volumes, origens e modos de 

financiamento, o que remeteu a 

Eskom para níveis extremamente 

altos de dívida face a capitais pró-

prios bem como à acelerada degra-

dação das suas notações de crédito, 

(v) má avaliação das capacidades 

empreiteiras e do capital humano 

disponíveis na África do Sul e (vi) 

falta de colaboração com os sin-

dicatos envolvidos na construção 

como forma de se compreender e 

mitigar as greves e agitações sociais 

que têm vindo a provocar prolon-

gados atrasos nas obras.

Apesar de esta litania mais se as-

semelhar a um rol de banalidades 

Discute-se em Mapu-

to quem criou e onde 

nasceu a marrabenta.

É o ritmo estrangeiro? 

Ou moçambicano? Como em 

outras coisas, estamos con-

frontados com a questão das 

origens, da matriz placentária 

das coisas, da busca da subs-

tância única, da identidade 

unívoca. 

E se a bela marrabenta fosse 

o fruto de uma mestiçagem, 

o produto das minas sul-afri-

canas e das terras pastorais de 

Gaza germinadas na periferia 

da então Lourenço-Marques 

ao ritmo do Xigogogwani/Xi-

bavane? 

Sabeis, já os pitagóricos adora-

vam o Uno indivisível, a igual-

dade perfeita consigo própria, a 

mónada irredutível. Que risco é 

a indeterminação, a alteridade!

Escutai, ó gentes do Uno: mar-

rabentanizemo-nos, deixemos 

os pitagorismos locais, dance-

mos, meneemos as ancas livre-

mente, cantemos com Dilon 

Ndjindji, eventualmente o pai 

da marrabenta (....). Ou foi, an-

tes, Pfani Mpfumo? Ou foram 

vários? 

Olhem: aberta a picada, alguém 

se lembra de quem a abriu?

Marrabenta

lo veemente: a curto prazo, a RSA 

deverá adoptar medidas que permi-

tam capitalizar os recursos e indús-

trias que recentemente têm vindo a 

ser desenvolvidos, para que eles não 

se percam após a construção do ac-

tual portfolio de investimentos.

Embora este apelo volte a não pri-

mar pela originalidade, parece-me 

importante situá-lo no quadro in-

diciário dos próximos investimen-

tos da Eskom, para deles poder 

inferir implicações nas políticas 

eléctricas de Moçambique – e mes-

mo do Botswana, que também tem 

sido engodado por miragens de ex-

portação eléctrica para a África do 

Sul.

Comece-se por recordar que, dias 

depois da publicação do seu artigo 

de opinião, o CEO Eskom ma-

nifestou o seu esfusiante apoio à 

resolução do governo sul-africano 

apontando para a construção de 

uma terceira mega-central a carvão 

(projecto Coal 3 na zona Water-

berg/Limpopo), numa ocasião em 

que voltou a sublinhar que se tra-

tava de uma aposta em linha com 

as lições recentemente aprendidas 

pela Eskom; por outro lado, im-

porta também notar que, após ter 

substituído a Ministra da Energia 

por Ben Martins, em Julho 2013 

o presidente sul-africano Jacob 

Zuma decidiu assumir a direcção 

do programa de desenvolvimento 

electro-nuclear (100 biliões USD) 

com o propósito de acelerar o pro-

curement até então gerido pelo vi-

ce-presidente Kgalema Motlanthe.

Ora, se no caldeirão Eskom este 

punhado de Gigawatts nucleares 

e carboníferos se somar ao inves-

timento substancial em parques 

eólicos e solares, às entusiásticas 

iniciativas de produção eléctrica 

com base no gás natural de Angola 

e Moçambique (e mesmo a partir 

dos depósitos de gás de xisto do 

Karoo - shale gas como putativo 

game-changer), e ainda mais a uma 

demanda eléctrica Eskom que de-

sacelera, o que tudo isto me sugere 

é que, à excepção de Cahora Bassa 

Norte (apoiada no reforço do actu-

al sistema HVDC Songo-Apolo), 

são diminutas, para não dizer nulas, 

quaisquer hipóteses de exportação 

hidro-eléctrica a partir de Mphan-

da Nkuwa e da sua associada trans-

missão Cesul – não só porque a 

Eskom não mais necessitará de im-

portar carga-base e/ou mid-merit, 

mas também porque – e não menos 

importante - em termos geopolí-

ticos, as autoridades sul-africanas, 

angolanas e congolesas (RDC) têm 

vindo a empenhar-se na constru-

ção de um terceiro eixo estratégico 

multiforme no lado oeste da Áfri-

ca austral (defesa, energia, oceano 

Atlânico) que, na sua vertente eléc-

trica, começará com a importação 

sul-africana de 2500 MW do Inga 

(Rio Congo) através de Angola 

(Westcor).

Embora eu desconheça o teor das 

mensagens privadas que a alto ní-

vel a Eskom tem vindo a trocar 

com Moçambique a respeito de 

Mphanda Nkuwa e Cesul, o que 

eu sei é que há mais de dez anos 

que, sem sucesso, a Electricidade 

de Moçambique e seus ministérios 

de tutela têm insistido em colocar 

estes dois extemporâneos empre-

endimentos no topo da sua agenda 

de investimentos, sob pretexto de 

mega-exportações para a África do 

Sul.

 Sucede que, para além da enormi-

dade de tempo e dinheiro já des-

perdiçados em estudos e marketing, 

estes jogos de sombras mostram-se 

insuportavelmente nefastos uma 

vez que têm perturbado gravemen-

te o desenvolvimento de programas 

eléctricos (renováveis, gás e carvão) 

assentes em gerações distribuídas 

estrategicamente espalhadas pelo 

país, como alternativa à perigosa 

aposta concentracionista em pou-

cos quilómetros de um Rio Zam-

beze em fase de alterações hidroló-

gicas imprevisíveis.

 Daí que eu me permita referir que 

há uma lição que a Eskom parece 

ainda não ter aprendido: entre em-

presas estatais, não deverá haver 

lugar a bluffs e permeabilidades 

predadoras quando está em jogo a 

construção de sistemas interliga-

dos, sob pena de se desvirtuar não 

só a essência de uma cooperação re-

gional que se quer sadia, mas sobre-

tudo a arquitectura de países que, 

tal como Moçambique e Botswana, 

não se podem permitir erros infra-

-estruturais de proporções calami-

tosas na edificação dos seus futuros 

eléctricos próximos.

 Por isso mesmo, eu desejo arden-

temente que, aquando da próxima 

iteração IRP 2014, a Eskom candi-

damente esclareça de uma vez por 

todas os seus propósitos quanto à 

central de Mphanda Nkuwa e seu 

sistema de transmissão associado 

(CESUL), não só à EDM e GdM 

mas sobretudo aos cidadãos de 

Moçambique

 Sir Brian, give me a break please!

 *www.xitizap.com/

A lição que a Eskom ainda não aprendeu
 Por José Lopes*
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL  | Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

A 
notícia é muito perturbadora.

Diz-nos que o candidato do 

partido Frelimo à presidência 

do município de Moatize, o 

senhor Carlos Portimão, foi detido em 

flagrante delito quando tentava subor-

nar, com 5000 Meticais, a procuradora 

Ivania Mussagy para que ela libertas-

se um seu sobrinho, detido na cadeia. 

Num julgamento realizado a uma velo-

cidade nunca vista no nosso país, Carlos 

Portimão foi condenado a três meses de 

cadeia, transformados em multa. Pagou 

e saiu em liberdade.

É interessante notar que o réu era, até 

há pouco, agente da Polícia de Trânsito, 

função que abandonou para se candida-

tar ao município.

Temos, portanto, uma pessoa que quer 

ser eleita para o principal cargo autár-

quico de Moatize, a capital do nosso 

carvão, e que é apoiada, nessa preten-

ção, pelo partido Frelimo, de que é mi-

litante.

Só que essa pessoa acha que problemas 

como a prisão de um sobrinho se resol-

vem corrompendo uma procuradora. O 

que nos dá uma ideia do respeito que 

ele tem pelas leis do país e pelos encar-

regados de fazer cumprir essas leis. O 

que nos faz pensar na forma como, an-

teriormente, ele exercia a sua profissão 

na Polícia de Trânsito.

Mas o mais estranho disto tudo é o si-

lêncio que chega dos lados do partido 

Frelimo. Será que aquele partido não 

tem nada a dizer sobre este assunto? 

Será que tudo vai continuar na mesma, 

com Carlos Portimão a concorrer para 

Presidente do Município, sem ninguém 

se importar com a sua manifesta falta 

de moral para desempenhar qualquer 

cargo público?

O batuque a a maçaroca vão continu-

ar a dizer aos eleitores de Moatize que 

o seu candidato é um homem íntegro, 

que vai gerir os destinos do município 

com toda a honestidade, agora que o 

tribunal deu como provada a acusação 

de tentativa de corrupção e o conde-

nou? Vão continuar a pedir que os ci-

dadãos eleitores depositem o seu voto 

nessa pessoa? Sabendo os dirigentes do 

partido quem ele é?

A decisão não é facil. Se o partido Fre-

limo retirar Carlos Portimão da corrida 

ao município, já não tem a possibilida-

de de indicar outro candidato, em sua 

substituição, e fica garantida a vitória 

do candidato do MDM.

Mas será que o partido Frelimo tem 

outra possibilidade? Qual será o preço 

no caso de continuar a apoiar a candi-

datura, sabendo que o candidato é cor-

rupto e que toda a gente sabe disso?

Que sombra é que a situação de Moati-

ze vai lançar sobre os outros candidatos 

do mesmo partido se as fileiras, naquele 

município, não forem imediatamente 

purificadas?

E, por outro lado, parece óbvio que o 

método de escolha dos candidatos do 

partido Frelimo está longe de ser per-

feito, deixando passar pelas malhas da 

vigilância quem, aparentemente, não 

tinha sequer qualidades pessoais para 

entrar na corrida.

Quero acreditar que este seja caso único 

entre todos os nomes que já foram di-

vulgados. Mas, se nada for feito, quem 

põe as mãos no fogo por qualquer ou-

tro?

Moatize

Se, por um lado, reclamamos 

os elevados custos do uso de 

helicópteros nas Presidências 

Abertas, por outro, percebe-

mos que, ao invés de alugá-los “no 

vizinho”, precisamos deles como pro-

priedade nossa, propriedade do Es-

tado, esse ser abstracto de duas faces. 

Os “helis” fazem falta ao prestígio que 

procuramos para enrobustecer a nos-

sa tão propalada auto-estima. E não 

é mau que se façam contas compa-

rando os valores gastos em “helis” nas 

“abertas” e os custos parciais e totais 

na construção ou no apetrechamento 

de escolas, postos de saúde ou outro 

tipo de infra-estrutura social. É legí-

timo que se questionem esses aspectos 

num País pobre como o nosso com-

Ficar a “ver navios”?
prometido com o despontar da democracia. 

A globalização é tão forte que põe os de-

cisores preocupados em imitar as “abertas” 

de países melhores posicionados economi-

camente no ranking mundial relativamente 

ao nosso. Sim, precisamos de helicópteros! 

Mas, o cidadão não pode ficar a “ver na-

vios”!

Quando se discute emotivamente sobre a 

pertinência da ponte Maputo-Katembe 

comparativamente ao direccionamento dos 

correspondentes recursos financeiros na 

resolução de muitos dos velhos problemas 

sociais e infra-estrurais, está-se a exercer a 

moçambicanidade, está-se a contribuir para 

um crescente aprofundar da democracia em 

nascimento. Como escolher o melhor ca-

minho que eleve rapidamente o nosso de-

senvolvimento? Qual a melhor maneira de 

ter o nosso navio a navegar no mar do de-

senvolvimento global? Esperar que a maré 

chegue até nós ou irmos ao encontro dela? 

Que relação habitual se tem desenvolvido 

entre o navio e o mar? Quais os custos de 

cada escolha? É preciso agir com pondera-

ção. Está claro que o debate não pretende 

“proibir” a construção da ponte. Sim, pre-

cisamos de pontes, “circulares”, grandes 

rodovias, híper auto-estradas, aeródromos 

modernos e sofisticados, e muito mais. Mas, 

não se pode condenar o cidadão a ficar a 

“ver navios”.

Gastar 300 milhões de Euros na compra de 

30 navios para garantir o patrulhamento e 

atum é um novo e interessante debate num 

País pobre como o nosso. É negócio limpo, 

sujo, jogo de final de mandato, “cisnemania 

política”, …o que é? Não vamos proteger 

a costa e capturar atum com 30 navios 

para depois o povo ficar a “ver navios”! 

Os que não comem produzem os que 
não dormem.

Cá entre nós: por hipótese, pode-se di-
zer que quem tem 300 milhões de Euros 
tem muito mais para que o seu povo não 
fique a “ver navios”. Pode ser que tenha-
mos acumulado bastante nos tempos em 
que cantávamos que o Estado moçambi-
cano não tinha dinheiro. Continua não 
tendo. Porém, muito mais do que tentar 
construir uma hipótese sobre “dinheiros” 
vale a pena comungar e reafirmar que o 
segredo é a alma do negócio. Ainda assim, 
os “donos do dinheiro” - os que não comem 
- não podem viver condenados a ficar a 
“ver navios”.

Sem condições políticas para reformas 

de fundo, em particular para aumento 

da competitividade, a Itália tenderá a 

acentuar a incerteza na zona euro. 

Sobreviva ou pereça esta quarta-feira, o go-

verno de Enrico Letta pouco mais pode tentar 

assegurar do que fechar as contas italianas de 

2013 com um défice orçamental inferior a 3% 

do PIB.

A instável coligação saída das eleições de Fe-

vereiro ficou ferida de morte pela vingança de 

Silvio Berlusconi ao exigir a demissão dos cinco 

ministros de “Ill Popolo della Libertà” (PdL). 

Os pretextos aventados por “Il Cavaliere”, em 

particular a oposição à entrada em vigor do 

aumento do IVA de 21% para 22%, soaram a 

falso e mais pareceram uma chantagem sobre 

o Senado que sexta-feira começará a analisar 

a eventual expulsão do ex-primeiro-ministro.

Na eventualidade de ser defenestrado do Se-

nado, Berlusconi perde imediatamente a imu-

nidade parlamentar e fica exposto a novos pro-

cessos judiciais. 

Em 1 de Agosto, foi confirmada em última 

instância a sentença por um tribunal de Mi-

lão em Outubro de 2012 da condenação de 

Berlusconi a quatro anos de prisão por fraude 

fiscal, após amnistia reduzida para um ano de 

prisão domiciliária ou trabalho comunitário, 

sendo ainda incerta a duração da interdição de 

candidatura a cargos políticos (um a três anos).

O presidente Giorgio Napolitano recusou no 

final de Agosto nomear Berlusconi senador 

vitalício e escusou-se, assim, a conceder imu-

nidade a “Il Cavaliere” que se vê confrontado, 

pela primeira vez, com uma condenação sem 

apelo após uma saga de centenas de processos 

judiciais desde a década de 80.

A “vendetta” de Berlusconi levou alguns dos 

seus acólitos, incluindo o fiel vice-primeiro-

-ministro e ministro do interior, Angelino 

Alfano, a contestarem a decisão do líder, mas 

as consequências de uma cisão no PdL ainda 

estão por esclarecer.

Para Letta a coligação conseguida em Abril 

entre o seu “Partito Democratico”, a “Selta Ci-

vica”, dos apoiantes do ex-primeiro-ministro 

Mario Monti, e o PdL pouco mais tem para dar.  

Compromissos de legislatura, caso dissidentes 

do PdL e representantes do “Movimento 5 

Stelle” do comediante Beppe Grillo lhe garan-

tam um voto de confiança no Senado, pouca 

credibilidade terão e de nada valerá a maioria 

do centro-esquerda na Câmara de Deputados.

Berlusconi redenominou o seu partido como 

“Forza Italia!”, evocando o auspicioso ano de 

1993 com a fulgurante entrada do magnata da 

“Mediaset” na política, e mesmo sem imuni-

dade parlamentar, sob prisão domiciliária ou 

penando trabalho comunitário, aposta na repe-

tição de um impasse no caso de novas eleições 

no início de 2014.

Provavelmente, é capaz de não falhar muito o 

cálculo.

Em Fevereiro, o eleitorado italiano rejeitou a 

via de reformas encetada por Mario Monti, 

propiciou a ascensão dos populistas anti-sis-

tema de Beppe Grillo e confirmou o impasse 

entre blocos de esquerda e direita. 

Desta feita, novo abalo político, mesmo se Let-

ta conseguir prolongar o mandato e ultrapassar 

a “vendetta” de Berlusconi graças ao apoio de 

Alfano e demais contestatários de “Il Cavalie-

re”, além dos populistas de Grillo, reduzirá a 
credibilidade do executivo. 
A estagnada terceira maior economia da eu-
rozona, que na melhor das hipóteses crescerá 
0,7 % em 2013, conta com uma taxa de de-
semprego de 12% (40% entre os jovens), e está 
condenada a aumentar a pressão fiscal devido a 
uma dívida pública prestes a cifrar-se em 130% 
do PIB. 
Sem condições políticas para reformas de fun-
do, em particular para aumento da competiti-
vidade, a Itália tenderá a acentuar a incerteza 
na zona euro.
Ainda que o Tribunal Constitucional alemão 
venha a aprovar a legalidade da compra de dí-
vida pública no mercado secundário de Mario 
Draghi, o BCE terá de intervir a curto prazo 
para sustentar o acesso de Roma aos mercados 
financeiros e isso acentuará dúvidas no núcleo 
AAA do euro (Alemanha, Finlândia, Holan-
da) quanto à fiabilidade das políticas de aus-
teridade e apoios financeiros a estados como a 
Grécia e Portugal. 
A “Fitch” foi a primeira agência a admitir de-

gradar a notação de Roma, presentemente 

BBB+, na eventualidade dos objectivos orça-

mentais não serem atingidos e qualquer que 

seja a saída desta crise impõe-se um ponderoso 

cálculo sobre a credibilidade das opções eco-

nómicas e financeiras de Itália na ausência de 

consensos políticos.

*Jornalista

Esse homem fatal
Por João Carlos Barradas
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Cerca de 150 estrelas cin-

tilantes, em representa-

ção de 12 nações, deram 

corpo, durante nove dias, 

a uma das maiores festas de bola 

ao cesto continental, o afrobasque-

te, em seniores femininos. Foram 

nove dias de uma grande constela-

ção de estrelas, de partidas atípicas, 

imprevisíveis e, em alguns casos, 

simplesmente não recomendáveis 

aos cardíacos. E na hora do adeus, 

a despeito de as guerreiras de Nazir 

Salé não terem ganho o ambicio-

nado ouro pelo facto de a sorte não 

ter estado do nosso lado, isto em 

função da entrega, abnegação, sen-

tido de responsabilidade e querer 

que demonstraram, fica a sensação 

de dever cumprido. Isso mesmo, até 

porque uma derrota pela diferença 

de três pontos e contra uma grande 

potência continental como Angola 

só mostra quão equilibrada quanto 

renhida foi a partida.

A capital do país, concretamente o 

Pavilhão do Maxaquene, a catedral 

do nosso basquetebol viveu, de 20 a 

29 de Setembro último, momentos 

simplesmente inolvidáveis. Duran-

te esse período, desfilou a verdadei-

ra nata de bola ao cesto africana, 

atletas que, muitas delas militam 

em campeonatos de outro nível. 

Houve desde a abertura do evento 

até ao derradeiro minuto do encer-

ramento muita animação, gritos de 

alento, assobios, choros, canções e 

sobretudo uma festa rija. Houve 

tristeza, decepção e, naturalmente, 

alegria contagiante. Dançou-se a 

valer, enfim, tudo num ambiente 

indiscritível. Mas esse ambiente foi 

replicado por todo o país principal-

mente quando uma das selecções 

intervenientes era a nossa.

TPC
De facto, o basquete está a con-

quistar mais adeptos, está a enrai-

zar, está a massificar-se, e a assu-

mir protagonismo de fazer inveja 

à chamada modalidade rainha, o 

futebol.

Vem daí que, por exemplo, nos der-

radeiros desafios de Moçambique 

sobretudo nos relativos à segunda 

fase, mesmo com os bilhetes a cus-

tarem 200 meticais, esses esgota-

vam num ápice. 

E ficou ainda demonstrado que se 

o futebol ganhou com a realização 

no país dos Jogos Africanos um es-

tádio contruído de raiz, o de Zim-

peto, o basquetebol acabou sendo o 

parente pobre. 

Tudo isto para dizer que há que se 

começar a pensar em termos uma 

outra catedral de basquetebol que 

possa albergar muito mais aficiona-

dos pelas modalidades de salão.

E outro TPC que se pode dar ao 

governo é que é chegado o momen-

to de se olhar para a modalidade de 

uma outra forma. Há que investir 

muito no desporto, em particular 

no  basquetebol, ou mesmo hóquei, 

modalidades com as quais conse-

guimos nos qualificar aos mundiais.

Nazir Salé, a velha raposa!
O basquetebol feminino moçam-

bicano é, inegavelmente, daquelas 

raras modalidades que tem vindo a 

engrandecer o nome do país, em-

bora tal não tenha acontecido na 

última edição dos Jogos Africanos, 

evento realizado em Maputo.

Formações como o Desportivo, 

Maxaquene, Académica e Liga 

Muçulmana já se sagraram campe-

ãs africanas, o que é realmente uma 

obra.

Estamos a dizer que tal como há 

e existiram excelentes atletas tam-

bém existem ou houve excelentes 

treinadores, casos de Carlos Aik, 

Amândio Delelande, Inácio Ber-

nardo, Vitor Morgado, António 

Azevedo, Miguel Guambe, Fran-

cisco da Conceição, entre outros.

Mas sejamos mais francos: Mo-

çambique sempre teve referências 

na bola ao cesto: Esperança Sam-

bo, Chica Sales, Aurélia Manave, 

Joaquina Balói, Sónia Melo, Afra e 

Ilda Mbeve, Fáuzia Gandha, Cláu-

dia Simbine, Telma Manjate são 

poucos dos muitos nomes que mar-

caram pela positiva o basquetebol 

moçambicano.

Mas Nazir Salé tem a sua marca 

individual, uma forma  peculiar 

de abordar a modalidade e o jogo. 

Ele é uma verdadeira velha raposa, 

fruto de muitos anos ligados à bola 

ao cesto, sendo que conquistou vá-

rios títulos nacionais, incluindo um 

africano de clubes pela Liga Mu-

çulmana num passado não muito 

distante. 

A equipa detém a hegemonia da 

bola ao cesto nacional, tal como an-

tes o fizeram o Maxaquene, Costa 

do Sol, Desportivo, Académica em 

tempos variados.

Salé e as atletas traçaram como 

meta a qualificação para o mundial 

de Turquia, mas tendo sempre pre-

sente a ideia de que uma vez conse-

guido esse objectivo havia que tudo 

fazer para lutar pela conquista do 

africano. 

De resto, são atletas muitas das 

quais já andam no basquetebol ao 

alto nível faz já algum tempo.

Dentro da quadra, vimos as chama-

das “samurais” a lutarem de cabeça 

erguida e sem desfalecimentos, a 

mostrarem que com força de vonta-

de e ambição todas as adversidades 

podem ser ultrapassadas.

A esta forma de jogar das nossas 

atletas, o público acabou consti-

tuindo, de facto, o sexto jogador, 

puxou, puxou e puxou pela nossa 

selecção.

Entretanto...
Mas foram notórias algumas fra-

quezas das nossas guerreiras: a falta 

de rapidez na tomada de posição 

nas situações de tripla ameaça con-

substanciada pelo passe, drible ou 

lançamento, hesitação que dava azo 

a que a equipa adversária se repo-

sicionasse melhor para anular as 

investidas das moçambicanas.

Houve fragilidades, sim das nos-

sas “samurais” nos lançamentos 

livres, pior ainda nos da linha dos 

6,25metros .

Mas há mérito na forma como re-

agiram a situações de desvantagem 

pontual: elas redobraram os esfor-

ços lutando até às últimas conse-

quências.

E num grupo onde pontificavam as 

selecções de grande gabarito, salvo 

raras excepções como o Zimbabwe 

cuja selecção esteve muitos furos 

abaixo, constitui um facto assinalá-

vel o facto de Moçambique ter fica-

do em primeiro lugar, só perdendo 

contra Angola na final por 61-64.

E para além  da medalha de prata,  

correspondente ao segundo lugar  

Ode às nossas guerreiras
conquistado,  Moçambi que garan-

te a presença no Campeonato do 

Mundo da modalidadea  realizar-se 

no próximo ano na Turquia. Mes-

mo com a derrota, por três pontos 

de diferença (64-61), o pavilhão do 

Maxaquene explodiu de alegria e o 

público ficou em sentido para pres-

tar homenagem àquelas meninas 

que carregaram as cores e a Ban-

deira Nacional pelas costas.

Entretanto, ainda na noite de do-

mingo, o Presidente da República, 

Armando Guebuza, endereçou 

uma mensagem de felicitação às 

atletas.

“Do pavilhão do Maxaquene, o 

calor das vitórias, mesmo com a 

derrota no desafio da final, trans-

bordou para todo o país e conta-

giou a todos os moçambicanos, 

que, nas províncias e nos distritos, 

nas cidades e nas vilas, nos bairros 

e nas comunidades, acompanharam 

com vivo interesse e crença sempre 

renovada o inolvidável espectáculo 

proporcionado por estas jovens jo-

gadoras”, destacou.

E disse mais:  “elas foram realmen-

te exemplares e deram um exem-

plo à juventude e, em particular, à 

mulher, mostrando que, tal como 

elas, jovens e mulheres que são, 

outros jovens e outras mulheres 

podem, tanto no desporto como 

noutras áreas de intervenção social, 

fazer algo que prestigie Moçambi-

que além-fronteiras e que sirva de 

exemplo para os nossos cidadãos”, 

precisou.

Paralelamente, a selecção foi rece-

bida pela primeira Dama da Repú-

blica.

De referir que este é o segundo 

título africano conquistado pela 

Angola, igualando assim a Nigéria, 

sendo que o Senegal continua a ser 

o país que mais se destacou com 10, 

seguido da República Democrática 

do Congo (antigo Zaire) com três, 

e com um título ganho, a selecção 

de Madagáscar. 

Por Paulo Mubalo
Fotos de Ilec Vilanculos

Momento da consagração das campeãs
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A 
poule de apuramento ao 

Moçambola do próximo 

ano, competição que este 

ano conheceu algumas 

inovações , concretamente  o facto de 

participarem o primeiro e segundo 

classificados de cada província está 

a  entrar nos seus momentos mais 

quentes. Na Zona Sul, assiste-se a  

uma louca perseguição do Estrela 

Vermelha ao Desportivo de Maputo, 

mas o Ferroviário de Gaza também 

tem uma palavra a dizer na competi-

ção. Os encarnados somam 13 pon-

tos, mais dois que os locomotivas de 

Gaza.

Nesta jornada, a sétima, o Incoma-

ti de Xinavane, que começou mal a 

competição recebe o MG da Mato-

la, a única formação que ainda não 

pontuou. Os açucareiros somam 

seis pontos e em caso de vitória vão 

começar a relançar-se na luta pela 

qualificação ao Moçambola, ainda 

que tenham que depender, em parte, 

do comportamento das equipas de 

frente da tabela classificativa, no caso 

vertente, o  Desportivo , Estrela Ver-

melha e o Ferroviário de Gaza.

Na outra partida, o Ferroviário de 

Inhambane, que soma apenas dois 

pontos, recebe o Samora Machel. 

Este último conjunto  conta com 4 

pontos e é de prever que a partida 

seja até certo ponto equilibrada.

Em  Gaza, o Ferroviário daquela 

parcela do país medirá forças com 

o Desportivo, num daqueles despi-

ques em que qualquer das equipas 

está  proibida de perder tendo em 

conta os objectivos  que perseguem. 

Atenção que os alvi-negros são os sé-

rios candidatos  ao regresso à maior 

festa futebolística nacional, mas os 

locomotivas de Gaza estão com o  

orgulho ferido pelo facto de  terem 

falhado a subida o ano passado a fa-

vor do Matchedje, equipa que pelos 

vistos  regressará  ao provincial do 

próximo ano.

 Finalmente, o Estrela Vermelha terá 

pela frente a Associação Desportiva 

da Maxixe que também está a sur-

preender pela positiva,  somando ac-

tualmente 10 pontos.

Na zona centro, a prova é comandada 

pelo Ferroviário de Quelimane, que 

soma 12 pontos, seguido pelo Tex-

táfrica, 11, Chimoio Futebol Clube, 

10, Sporting da Beira, 8, Futebol 

Clube da Beira, 6 Águias de Angó-

nia, 4 e Futebol Clube de Angónia, 0.

Nesta  ronda, a sétima, o Futebol 

Clube de Angónia recebe o Águias 

de Angónia, num despique de equi-

pas que se conhecem bem pelo facto 

de terem-se cruzado mais de uma 

vez  no provincial. E é justamente 

por este motivo que é considerada  

como uma partida de desfecho à 

priori  imprevisível.

Em Manica, o Chimoio Futebol  

Clube vai receber o Ferroviário de 

Quelimane.  As duas formações es-

tão em alta e perspectiva-se um desa-

fio emotivo no qual  só sairá a vencer 

quem  conseguir traduzir em golos as 

oportunidades que irá criar.

No Chiveve, há mais um duelo entre 

equipas locais, à semelhança de Tete. 

Assim, o Sporting receberá a visita 

do Futebol Clube da Beira, que está 

galvanizado com o empate que im-

pôs , a zero golos, ao Textáfrica . Mas 

é uma partida que não deixa de ser 

aguardada com algum interesse.

 Por último, o Textáfrica medirá fo-

ras com o Palmeiras de Quelimane, 

numa partida em que os fabris do 

Planalto tudo farão par amealharem 

os três pontos em disputa.  Até por-

que  têm ambições muito mais eleva-

das do que as do adversário.

 Na zona norte,  estão agendadas 

partidas  também inseridas na 7ª 

jornada. Em termos de tabela clas-

sificativa, o Ferroviário de Pemba é 

líder com 13 pontos, seguido pelo 

Ferroviário de Nacala, com 10, UP 

de Lichinga, 9, Benfica de Monapo, 

6,  Cuamba, 7 e Desportivo de Mue-

da, 3.

A Universidade Pedagógica vai me-

dir forças com o Ferroviário de Na-

cala, o Benfica de Monapo vai rece-

ber o Desportivo de Mueda.

A avaliar pela pauta classificativa,  

tudo aponta que no primeiro jogo 

qualquer das equipas pode ganhar 

naturalmente, enquanto que no se-

gundo, o Benfica reúne mais possi-

bilidades de  amealhar os três pontos 

em disputa. 

Finalmente, no que tange ao desafio 

AD Cuamba- Ferroviário de Pem-

ba, os locomotivas  tudo farão para 

somar mais uma vitória, lançando-

-se, assim rumo à conquista da poule 

nessa zona.  

PM e ZM

A 
20ª jornada do Moçambola, a maior  prova  futebolística na-

cional, promete muita espectacularidade a avaliar pelo escalo-

namento das equipas na pauta classificativa e pelo momento 

de forma que atravessam.  Mas os desafios Vilankulo - Liga 

Muçulmana, Ferroviário da Beira- Têxtil do Púnguè e Chingale- Des-

portivo de Nacala são os que mais atenção do público certamente vão 

chamar. Vamos  a uma breve apreciação.

Em Vilankulo, os donos de casa vão defrontar a Liga Muçulmana, sen-

do que se há expectativa de os pupilos de Akil Marcelino vencerem 

o seu adversário, o mesmo se pode dizer dos muçulmanos que estão 

embalados rumo à conquista do título.  

Enquanto isso, o Ferroviário da Beira vai medir forças com o Têxtil do 

Púnguè, sendo que os “locomotivas”  reúnem mais possibilidades de 

chegarem à vitória.

Quanto ao desafio  Maxaquene - Matchedje , os tricolores vão procurar 

reconciliar-se dos seus adeptos, depois da derrota diante da Liga. Até 

porque pelos vistos os militares estão condenados à despromoção. 

Enquanto isso, o Costa de Sol desloca-se ao Chiveve para defrontar o 

Estrela Vermelha da Beira, que  venceu, na  ronda anterior o Chingale. 

Os canarinhos pelo nível de atletas que possuem, certamente acabarão 

por triunfar pese o inconformismo dos jogadores do Estrela.

Em Nampula, o Ferroviário da chamada capital do norte irá medir for-

ças com o Chibuto, numa partida em que as duas equipas tentarão dar 

o pontapé na crise, ainda que continuem a lutar  numa segunda frente, 

a Taça de Moçambique. 

Já o Ferroviário de Maputo, que vem alternando o bom e o mau mo-

mento,  defronta o HCB. As duas equipas equivalem-se em termos de 

plantel, mas esperemos para ver quem sairá vencedor.

Finalmente, o Chingale recebe o Desportivo de Nacala num desafio em 

que os donos da casa são obrigados a vencer por forma a continuarem 

a sonhar com a manutenção.

Classificação actual:

Liga Muçulmana 39, Ferroviário da Beira 34, HCB do Songo 31, Chi-

buto, 31 Maxaquene 31, Desportivo de Nacala 29, Costa de Sol 27, 

Ferroviário de Maputo 26, Estrela Vermelha 23, Vilankulo 22, Ferro-

viário de Nampula 20, Têxtil do Púnguè 20, Chingale 17, Matchedje 7.

Próxima jornada:

Vilankulo- Liga Muçulmana ( 5) Estrela Vermelha- Costa de Sol (5); 

Ferroviário da Beira -  Têxtil do Púnguè (6); Maxaquene - Matchedje 

(6); Ferroviário de Nampula - Chibuto (6) Ferroviário de Maputo- 

HCB (10); Chingale - Desportivo de Nacala (6).

Liga-Vilankulo polariza atençõesPoule entra na fase quente
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Os preparativos do VIII 

Festival Nacional da Cul-

tura, agendado para os 

meses de Julho e Agosto 

do próximo ano, 2014, na pro-

víncia de Inhambane, já estão em 

curso. Diversos profissionais do 

Ministério da Cultura e entidades 

singulares, que integram a vasta 

equipa constituída para a prepa-

ração do evento, já trabalham nas 

províncias do país.  

Numa reunião havida, na manhã 

de sexta-feira, 27 de Setembro, no 

Ministério da Cultura, conduzi-

da pelo Ministro da Cultura, Ar-

mando Artur, foram oficialmente 

apresentados os diversos profis-

sionais que integram o Gabinete 

Central do VIII Festival Nacional 

da Cultura. Na ocasião, o Ministro 

da Cultura instou os profissionais 

a primarem por um espírito de 

responsabilidade e dedicação nas 

missões que lhes são incumbidos, 

de modo a garantir o sucesso da-

quele que é o maior evento cultural 

do país, tendo igualmente apelado 

à necessidade de se desenvolver 

melhores relações com a popula-

ção anfitriã, como forma de garan-

tir uma boa harmonia social entre 

as diversas partes, algo determi-

nante para êxito do evento. 

Para garantir uma maior abran-

gência dos diversos fazedores de 

Festival Nacional da Cultura  
agita o Ministério

arte e cultura no nosso país, na sua 

fase competitiva, o festival passará 

a realizar-se deste Posto Adminis-

trativo, com início a 01 de Março 

de 2014, precedendo assim as fases 

distrital, provincial e nacional, esta 

última que terá como palco a Pro-

víncia de Inhambane, tida desde já 

como capital da cultura de 2014. 

De realçar que a primeira fase 

no posto administrativo, contra-

riamente aos festivais anteriores, 

apresenta-se como uma inovação, 

pois, nas edições passadas, a trajec-

tória das fases do festival começava 

no Distrito.
Outro dado de realce, a nível or-
ganizacional, é que os preparativos 
do festival de Inhambane come-
çaram mais cedo do que antes, 
como forma de garantir melhor 
organização do evento e alcance 
de maiores resultados.
No que se refere a divulgação do 
festival, outro elemento inovador 
regista-se, com a criação de um 
Website que ampliará o raio de di-
fusão de informação sobre o even-
to a nível nacional e internacional, 
inserindo ainda o histórico dos 
festivais anteriores.

Por Abdul Sulemane

Estão abertas até 30 de No-

vembro as inscrições para 

a V edição do Festival de 

Cinema Itinerante da Lín-

gua Portuguesa (FESTIN), para 

o qual podem ser inscritos filmes 

de Moçambique, Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Por-

tugal, São Tomé e Príncipe e Ti-

mor-Leste. A V edição, a decorrer 

de 2 a 9 de Abril do próximo ano, 

no Cinema São Jorge, em Lisboa, 

irá homenagear a cinematografia 

de Cabo Verde

Na edição do ano passado a pelí-

cula “Manifesto das Imagens em 

Movimento”, da realizadora Dia-

na Manhiça, representou Moçam-

bique no festival. Originalmente 

editado como um manifesto do 

KUGOMA para a introdução da 

secção de Arquivos de Imagens 

em Movimento do festival em 

2012, as imagens filmadas por 

Diana Manhiça e Ilda Abdala du-

rante a remoção de caixas e pelí-

culas irrecuperáveis do acervo do 

INAC (Instituto Nacional de Au-

diovisual e Cinema), em Maputo, 

foram cruzadas com registos do 

Simpósio do Festival Dockanema 

de 2010, e excertos de entrevis-

Abertas inscrições do FESTIN

tas do Projecto “Fora de Campo” 

de Catarina Simão. O contexto é 

definido por elemento textuais, da 

Declaração sobre a Conservação 

e Preservação do património Au-

diovisual da UNESCO, de 1980.

De acordo com informação divul-

gada no portal cenalusofona.pt, os 

filmes concorrentes deverão ser em 

Português, terem sido finalizados 

entre Janeiro de 2012 e Novembro 

de 2013, e terem a duração míni-

ma de setenta minutos, no caso 

dos longas-metragens, e de vinte e 

cinco minutos, no caso das curtas.

Além das duas secções de compe-

tição (longas e curtas-metragens), 

o festival vai novamente apresen-

tar a Mostra de Cinema Brasileiro, 

a Mostra de Inclusão Social, ho-

menagens, retrospectivas, oficinas 

e mesas redondas.

Cumprindo a sua natureza iti-

nerante, no festival vai participar 

ainda este ano em três festivais 

de cinema parceiros de 19 a 26 de 

Outubro, vai estar presente no Ci-

neEco, em Seia (Portugal), com a 

Mostra de Inclusão Social; de 15 a 

21 de Novembro irá para Luanda 

(Angola) participar no Festival In-

ternacional de Cinema de Luanda. 

E ainda, pelo terceiro ano conse-

cutivo, irá ao Festival Internacional 

de Cinema da Fronteira, que vai 

ocorrer entre 25 a 30 de Novem-

bro, em Bagé e, pela primeira vez, 

também em Porto Alegre (Brasil).

O FESTin, organizado pela Pa-

drão Actual, em co-produção com 

a EGEAC – Cinema São Jorge, 

foi criado em 2010 com o objecti-

vo de celebrar e fortalecer a cultura 

de expressão portuguesa através do 

cinema, num ambiente de partilha, 

intercâmbio e inclusão social. A.S

A 
Companhia Nacio-

nal de Canto e Dança 

(CNCD) estreia nos 

próximos dias 02 e 03 

de Outubro, às 18:00H, no Cine 

Teatro África, a nova criação 

coreográfica intitulada “Capula-

na Dra Ku Xonga” sob direcção 

artística de Cândida Mata,  que 

é igualmente Directora Artística 

da CNCD. 

 

O espectáculo “Capulana Dra 

Kuxonga”, que numa tradução 

livre pode se considerar “Capu-

lana linda” é inspirado no dia-

-a-dia da sociedade moçambi-

cana que tem na capulana uma 

espécie de “berço espiritual”, 

pois, como considera Cândida 

Mata “a capulana está sempre 

na vida da mulher, bem como 

do homem, é nos momentos de 

tristeza, ou alegria, ela acompa-

nha-nos, dá-nos uma cobertura 

física e espiritual e protege-nos 

de outros males”.  

Falar de “Capulana Dra Kuxin-

ga” é, segundo Cândida Mata, 

um louvor a utilidade trans-

versal e simbólica da capulana. 

Mata socorre-se da sinopse tex-

tual que suporta este espectá-

culo, cujo casamento da dança 

e música espelha a capacidade 

criativa que abunda na CNCD, 

para dizer: “das trevas maliciosas 

infortunadas pelas vicissitudes 

da vida, a capulana recobre-nos 

e reconforta as almas. Depois da 

tempestade e diante dos ventos 

da bonança, ela estica-se perante 

nossos pés e joelhos, e abre ca-

minhos de esperança. Da des-

graça e alegria, ela embala-nos, 

limpa as lágrimas, protege-nos 

dos “Deuses” malignos, sejam 

diurnos ou nocturnos, aquece-

nos no inverno e protege-nos do 

sol intenso”.  

Para Mata, “em cerimónias fú-

nebres, de casamentos, de ku-

phalha e nos ritos de iniciação, 

ela acompanha o bambolear das 

nossas ancas, aos batimentos 

dos corações, mesmo quando o 

homem “caça” nossos egos e pai-

xões, ela é usada como o poema 

de amor para olhares babados de 

amar”.  

A finalizar, Cândida Mata diz: 

“em nossos tempos de exterio-

rizar os corpos e vozes em cria-

tividade artística, bradamos os 

coros de melodias melancólicas 

e doces, expelimos a destreza 

dos corpos em louvor à capula-

na, valorizando as suas tradições 

em proporções infindáveis e 

imensuráveis tal como é o valor 

da Capulana Dra Ku Xonga, na 

qual cantamos, dançamos para 

que ela continue sempre garri-

da, colorindo os nossos corpos 

e almas”. 

Para este espectáculo, os bilhe-

tes estão à venda ao preço de 

150,00Mt, com descontos de 

50% para todos os que se apre-

sentarem trajados de artigos fei-

tos com base na capulana. A.S

CNCD estreia 
“Capulana Dra 
kuxonga”  

O 
projecto está em busca da 

“Mamana do ano”, uma se-

lecção que terá como base 

a sua criatividade, perso-

nalidade e moda. O processo todo 

envolverá idas aos mercados tradi-

cionais de Moçambique para me-

lhor se entender as vidas, histórias, 

e personalidades carismáticas das 

Mamanas moçambicanas. O projec-

to será todo realizado nos diversos 

mercados como forma de garantir 

que todos tenham acesso ao mesmo. 

“As Mamanas representam uma par-

te significativa da sociedade moçam-

bicana. São as mães de Moçambique. 

A Benny, tendo estado fielmente no 

mercado nos últimos 10 anos, ten-

do passado de mães para filhas, não 

representa apenas um produto de 

qualidade a bom preço mas é tam-

bém parte integral da gastronomia 

moçambicana. É do nosso entendi-

mento, que as mães querem sempre 

fazer refeições deliciosas para as suas 

famílias, sem por isso ter de apertar o 

cinto. ”Quem o diz é Dudu Mokho-

lo, Gestor de Marketing da marca, 

que acrescentou ainda; “As Mamanas 

são os pilares fundamentais das nos-

sas comunidades, como tal, faz todo 

o sentido que a Benny apoie esta 

iniciativa. Sentimo-nos honrados e 

prestigiados por esta oportunidade 

de retribuir às pessoas que nos vêm 

apoiando ao longo dos anos.” 

Comentando sobre o patrocínio, 

Vasco Rocha, um dos organizado-

res do projecto Vodacom Mamanas 

M-Pesa, disse: “Gostaríamos de 

aproveitar esta oportunidade para 

agradecer a Benny e os outros patro-

cinadores por partilharem da nossa 

visão e ajudar-nos a concretizar o 

nosso objectivo de melhorar a vida 

das Mamanas. Isto irá encorajar as 

Mamanas, não apenas a serem me-

lhores no que fazem, mas também 

fará com que elas compreendam que 

a sua contribuição à nossa sociedade 

é reconhecida e valorizada. Estamos 

ansiosos em alcançar grandes feitos 

juntos à Benny.”

A cerimónia final de premiação, que 

irá revelar a Mamana do ano, terá lu-

gar na Praça da Independência. A.S

Em busca da 
“Mamana do ano”

Diana Manhiça representou o país na 
edição anterior

A qualidade em termos de organização é o ponto fulcral nesta edição realizada em 
Inhambane 
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Fernando Manuel (texto)
Naíta Ussene (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

A 
grande capacidade de imaginação que a nossa revolução teve nos prin-

cípios dos anos 70 fez com que criássemos e acreditássemos em teorias 

do género: (as crianças são flores que nunca murcham) ou então (a 

juventude é a seiva da nação). Pode ser que sim e também pode ser 

que não. O que é certo é que hoje já ninguém se lembra de dizer essas 

barbaridades. 

As crianças moçambicanas continuam a morrer de fome, sede em zonas como Ma-

balane, Chicualacuala, Sarna em Funhalouro e continuam a estudar em baixo das 

árvores, deitadas no chão por falta de carteiras, de cadernos, de água e sabão para se 

lavar e continuamos com discursos de que a rede escolar está a alargar-se a ritmos 

monumentais.

A seiva da nação continua a envenenar-se continuamente nas Colômbias deste país, 

a ter o cérebro continuamente mergulhado em bujões de álcool, de tentação e de 

caravela coisas sem perspectivas de fazer futuro.

 

Trabalho não há, lugar nas escolas não há. Casa não há, o que existe é uma incom-

preensão abismal entre pais e filhos. Salvo seja! 

Há exemplos que nos dizem o contrário e foi essa a mensagem que tentámos trans-

mitir a estas crianças do Centro Infantil e Colégio Paraíso que, semana passada, 

visitaram a Redacção do jornal SAVANA e do mediafax para saber o que é isso de 

jornais.

 O que é que os jornalistas fazem, o que é que os paginadores fazem, o que é que 

os chefes dizem e deixam de dizer.  O que é que acontece desde que os jornalistas 

escrevem até que o jornal saia à rua. 

O que é uma gráfica, o que é que os jornalistas falam entre si, como é que reagem às 

chamadas telefónicas. Como é que reagem às crises financeiras e se afinal são seres 

humanos ou não.

Tudo bem, foi uma boa escola, tanto para as crianças como para os próprios jorna-

listas. O editor executivo do jornal SAVANA, Francisco Carmona, deu as devidas 

explicações à pequenada que quase rebentava pelas costuras a Redacção do jornal.

Tem graça que estamos a escrever isto na terça-feira, 1 de Outubro, dia internacio-

nal do idoso. 

São dois extremos: crianças num dos polos do extremo e idosos noutro extremo. 

No fundo são extremos que se tocam. Um idoso não passa de uma criança adulta, 

tem o mesmo sorriso franco e bonito, tem o mesmo olhar molhado de lágrimas, 

irrita-se com mesma facilidade e tem prazer em contar estórias que como lhe agra-

dam julga que agradam a toda a gente.

 

É bom estar entre as mãos e os braços e o calor de um avô ou uma avó e poder es-

tarmos convencidos de que aquilo que estamos a dizer-lhe é uma grande novidade. 

Para poder ouvir o riso dele ou dela, para receber um carinho na cabeça, ou uma 

simples taça de leite quente, mel ou rebuçado. 

A criança e o idoso são extremos que se tocam, ainda bem! 

Quem me dera ser idoso
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Diz-
se.

.. 
Diz-

se

As decisões do CC (Con-

selho Constitucional) de 

proibir a PIC (Polícia de 

Investigação Criminal) e o 

MP (Ministério Público) de ordena-

rem prisão preventiva fora dos casos 

de flagrante delito em salvaguarda da 

regra de exclusividade da competência 

da autoridade judicial e do princípio 

da separação dos poderes consagrados 

na Constituição são aplaudidas por 

alguns juristas, mormente advogados 

que as descrevem como “um passo 

importante” na consolidação do Esta-

do de Direito e no respeito pelos di-

reitos e liberdades fundamentais dos 

cidadãos.

visadas pelas declarações de inconsti-

tucionalidades, nomeadamente a PIC 

e o MP, evitam fazer declarações pú-

blicas sobre a matéria, reiterando ape-

são irrecorríveis e de cumprimento 

de Moçambique não se pronuncia em 

sobretudo das deliberações do Con-

selho Constitucional, tendo em conta 

a sua natureza vinculativa e irrecorrí-

vel”, disse Pedro Cossa, porta-voz do 

Comando-Geral da Polícia.

-

Acórdão do CC: PGR e PRM evitam 
pronunciamentos públicos

está a decorrer um trabalho de análi-

consequências que o mesmo poderá 

produzir.

Tomás Timbane questiona 
“acerto legal” da decisão
“É verdade que o país tem uma gra-

ve falta de juízes, sobretudo nos dis-

tritos, mas isso não pode, de modo 

algum, justificar a violação dos mais 

elementares direitos dos cidadãos, 

que se vêem, muitas vezes, privados 

de liberdade, para depois verem-se li-

vres, quando se percebe que, se tivesse 

havido alguma ponderação, nem era 

necessária aquela detenção”, disse ao 

-

o sentido da decisão em função da 

actual situação de abuso de prisões 

constata dois problemas decorrentes 

da decisão, sendo um técnico e outro 

-

das sobre o acerto legal desta decisão 

juízes possam ordenar prisões fora de 

flagrante delito. O n.º 2 do art. 64 da 

Constituição parece referir-se a uma 

pessoa já sob prisão preventiva a ser 

submetida para validação ou manu-

tenção da detenção pelo juiz”, disse. O 

segundo tem a ver com a necessida-

de de o país preparar-se para recrutar 

mais juízes, pois justifica-se a exis-

tência de juízes de turno para que, a 

qualquer momento, quem tem o dever 

de investigar deva solicitar a detenção 

de certa pessoa. “Espera-se, igualmen-

mais, o interesse que os operadores 

judiciários têm na revisão, mais do que 

-

nal”, disse.

Detenções não ordenadas 
por juízes vão continuar

-

tributo para o aperfeiçoamento e con-

solidação do Estado de Direito De-

mocrático e espera que o paradigma 

dominante se altere de “prender para 

investigar para investigar para pren-

der”.

-

fia que a efectivação das detenções não 

ordenadas por juízes vão continuar, 

pois a “privação da liberdade por par-

te de elementos da PIC se afigurava 

ao que se acresce o crasso desconheci-

mento da lei ou a baixa consciência de 

direitos por parte de grande parte de 

pessoas singulares”.

-

nal ainda se acha confinada aos gran-

des centros urbanos, o entrevistado 

defende que “quem de direito deve 

levar os tribunais e o Direito ao país 

-

-

-

mente, com o mínimo de dignidade e respeito pela transparên-

cia nos assuntos de Estado viesse a público dar explicações que 

e Banze de tão secreto com libaneses, franceses e um misterioso 

sheik dos desertos do Golfo?

cinco anos, assinado entre o governo e os seus velhos amigos da 

Lonrho britânica?

se estreou em viagens ao exterior a semana passada venha dar 

as explicações devidas, sem ser através dos vários submarinos e 

toupeiras que implantou em quase todos os media moçambi-

canos. Os outros assessores do chefe nem se preocuparam em 

esconder o semblante carregado com que receberam a “nova 

prenda” nos seus domínios…

Iorque, o que queriam mesmo era ver o tal de badalado estaleiro 

de onde vai renascer o orgulho da marinha e das pescas mo-

çambicanas. Quanto a cachas, tiveram que se contentar com o 

lapsus linguae do chefe que se calhar queria mesmo eleições em 

2015.

-

nio, mas os gringos ainda estão a fazer as contas todas, depois 

de todas as interferências que o governo tentou introduzir no 

menos verdes para os mozas que abocanhavam alta mola no 

projecto…

-

em 2020, os nossos “boys”, de mão trovejante no peito, acham 

mesmo que o gás vai jorrar dos trens de Palma em 2018. Os 

deve estar a rebentar lá para a primeira sessão do parlamento 

em 2014. 

-

-

vem a caminho, para o banco de 100 milhões, para ver se mais 

instituições moçambicanas aparecem nas estatísticas africanas 

mesmo a banca do mais velho Machungo…

-

para ir estudar em Londres. O homem, soma e segue e agora é o 

boss da nova empresa das telcom da tuga e dos brasucas. Como 

anima…

Em voz baixa

serem distribuídos pelas meninas do bola ao cesto por terem 

elevado para patamares maiores o nome de Moçambique. Mas 

consta que as verdinhas sumiram pelos corredores da casa mãe 

Por Emídio Beúla
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A 
Confederação das Asso-

ciações Económicas de 

Moçambique (CTA) e a 

Confederação da Indús-

tria da Índia (CII) rubricaram na 

passada sexta-feira em Maputo, 

um memorando de entendimento, 

num esforço com vista a estreitar 

as relações económicas e facilitar 

a realização de negócios entre os 

dois países. Esta iniciativa surgiu 

à margem do Fórum de Negócios 

Moçambique – Índia.

Segundo o Vice-Presidente da 

CTA, Agostinho Vuma, com a as-

sinatura do referido memorando, 

Moçambique poderá adquirir ex-

periência em várias áreas de activi-

dades como forma de impulsionar 

e incentivar o desenvolvimento in-

dustrial e comercial no país.

Vuma acrescentou ainda que ac-

tualmente aquele país asiático é a 

quinta maior economia do mundo, 

segundo dados oficiais do Banco 

mundial, factor que encoraja ainda 

mais a parceria entre ambos. 

Por seu turno, o director-geral da 

CII, Chandrajit Banerjee, fez saber 

que a sua instituição, com ajuda do 

Governo indiano, busca de forma 

activa a promoção das relações co-

merciais com vários países africa-

nos e Moçambique sempre se faz 

presente em muitos outros eventos 

desta natureza promovidos pela 

CII.

Banerjee enfatizou ainda que o en-

tendimento político-diplomático 

e económico entre estes dois in-

tervenientes possibilitou perspec-

tivar iniciativas nas quais o sector 

privado se reveja nas políticas que 

ambos os Governos têm estado a 

desenvolver e com as quais o fórum 

focalizou.

Num outro desenvolvimento, o 

ministro moçambicano da Indús-

tria e Comércio, Armando Inroga, 

enalteceu a parceria Índia-África, 

pois na óptica do Governo consti-

tui uma promissora plataforma para 

os homens de negócios africanos, 

numa altura em que se regista um 

volume de negócios entre os dois 

países, superior a USD 2 biliões.

Refira-se que durante a realização 

do referido fórum, cerca de 20 em-

presários de origem indiana mani-

festaram interesse em investir no 

país e estabelecer parcerias comer-

ciais com o empresariado nacional 

nos sectores de construção civil, 

energia, mineração, tecnologias de 

comunicação e informação, meta-

lurgia e transporte. Nélia Jamaldine

Na última quinta-feira o em-

baixador da República do 

Botswana, Thuso G Ramo-

dimoosi, e sua esposa con-

vidaram parte da sua comunidade 

residente em Moçambique, para 

juntos celebrarem o 47º aniversário 

da independência da sua repúbli-

ca, assinalado no último dia 30 de 

Setembro, com pompa e circuns-

tância. Entre os convidados desta 

festa estiveram também presentes 

membros do Corpo Diplomático 

em Moçambique, governantes mo-

çambicanos, em especial a figura de 

Cadmiel Muthemba, Ministro das 

Obras Públicas e Habitação, em 

representação do governo e demais 

convidados. 

Após a abertura da cerimónia com 

os hinos nacionais de Moçambique 

e Botswana, Thuso G Ramodimo-

osi demonstrou a sua satisfação em 

estar-se a celebrar pela primeira vez 

em Moçambique o Dia Nacional do 

Botswana, pois só em Setembro do 

ano passado foi instalada a residên-

cia da Missão Diplomática em Mo-

çambique. Segundo o governate, a 

presença da embaixada de Botswa-

na em Moçambique vai extreitar os 

laços entre estes dois países que data 

a anos, compartilhados momentos 

históricos da luta de independência 

de Moçambique. “As fortes relações 

entre estes dois países irmãos tam-

bém foram influenciadas pelas visi-

tas de alto nível feitas para os dois 

países. Reelembrando a visita do 

Presidente Armando Emílio Gue-

buza a Botswana, em 2010, quando 

o mesmo inaugurou o Hospital Psi-

quiátrico de S’brana, em Lobatse”, 

disse Ramodimoosi.

Moçambique e Botswana têm recente-

mente juntado esforços para poderem 

cooperar em várias áreas, incluindo os 

Transportes, Minerais, Cooperação 

Militar, Energia, entre outros.

Por seu turno, Cadmiel Muthemba 

referiu que a presença amigavél da 

comunidade do Botswana em Mo-

çambique faz elevar e aproximar es-

tes dois povos irmãos, “o que não se 

deve esquecer da longa amizade que 

um dia começou e vai continuar por 

muitos longos anos”. 

O ambiente em festa foi brinda-

do com dança e comida típica do 

Botswana. Edson Bernardo
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Cerca de 21 cantores 

nacionais irão abri-

lhantar Maputo na-

quele que promete ser 

o maior espectáculo de música 

tipicamente moçambicana no 

estilo Pandza a acontecer nes-

te sábado 5 de Outubro do 

ano em curso.

Este que será mais um dos 

atractivos do verão amarelo 

na produção da Moz on Top 

e produzido pela Khuzul e 

conta com cerca de 12 mil es-

pectadores.

Segundo Paulo Chibanga, um 

dos organizadores do even-

to, as condições estão criadas 

para que o público vibre e se 

divirta em família.

Por seu turno, a cantora mo-

çambicana Marlene acres-

centou que devemos enten-

der todos o Pandza como um 

ritmo de identidade cultural, 

e espera que nos anos que se 

seguem e com o desenvolvi-

mento deste ritmo musical o 

mesmo esteja protegido pelo 

artigo 10/88 de Protecção do 

Património Cultural. 

O palco erguido na Praça da 

Paz será pequeno para o vas-

to leque de nomes sonantes 

da música moçambicana no 

ritmo Pandza a destacar o DJ 

Ardiles, Liloca, Mega Júnior, 

Raio-x, Danny OG, Mr Bow 

, Miss Zav entre outros.

Nelia Jamaldine

Após algum tempo ausente 

dos palcos moçambica-

nos, o músico angolano 

Matias Damásio volta a 

fazer história na sua carreira artís-

tica com dois distintos concertos 

na capital Moçambicana. Acom-

panhado pela sua banda de 12 

integrantes, incluindo dançarinas 

e coristas, o músico apresentou-se 

na última quinta-feira, num con-

certo gala, no Hotel  Polana Se-

rena Hotel. Neste concerto, apesar 

do requinte exigido pela classe de 

fãs, não faltou humildade e nem 

o a vontade próprios do show do 

artista que saiu dos subúrbios de 

Benguela, Angola, e foi triunfar 

em Luanda. Foi este triunfo que 

o fez chegar a Moçambique e vá-

rias partes do mundo conquistan-

do prémios e fãs. O seu primeiro 

concerto depois de uma ausência 

sentida pelos seus seguidores me-

receu um agradecimento por parte 

do músico angolano, que diz que 

fará em Moçambique o DVD dos 

seus 10 anos de carreira, pois acre-

dita que os moçambicanos mere-

cem, pelo apoio que tem dado a 

sua caminhada artística. 

O outro concerto, bem mais 

abrangente, teve lugar no Coco-

nuts Live, e como não foi surpresa 

para ninguém, Matias Damásio 

rendeu-se ao carinho do públi-

co presente e não escondeu a sua 

emoção. “Esta é a minha segunda 

casa, tenho muitos fãs cá, e desde 

o início da minha carreira tenho 

sentido o suporte deste povo que 

passo a passo vem acompanhando 

o meu trabalho”

No clima de muita música, dança, 

e memórias de temas mais badala-

dos da sua discografia, o show fi-

cou marcado com a interpretação 

de faixas do seu último álbum “Por 

Angola”, lançado em Dezembro 

do ano passado. 

“És me aqui“, 

“Saudades de nós 

dois” e “Kwanza 

burro”, alguns dos 

temas deste tra-

balho que arran-

caram do público 

aplausos e gritos 

de satisfação. “Por 

Angola é um ál-

bum dedicado a 

Angola, fala assim 

do seu sofrimen-

to em tempo de 

Sobre o tema central “A Engenharia como Motor para a Inovação 
e Desenvolvimento”, o IVº Congresso Internacional de Engenharia 
de Moçambique e o VIIº Congresso Luso Moçambicano de Enge-
nharia, organizado pelas Ordens dos Engenheiros de Moçambique 
e Portugal, Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo 
Mondlane e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
As áreas de abordagem deste congresso abrangem o Ensino de 
Engenharia, Energia e Ambiente, Recursos Hídricos, Agronomia e 
Engenharia Florestal, Obras Públicas e Reabilitação Urbana, Infra-
estruturas de Transportes, Engenharia Química, Geotecnia e Recur-
sos Minerais, Pontes e Barragens, Logística, Sistemas de produção 
de óleo e gás, Materiais e Estruturas, Engenharia da Produção, Au-
tomação e Electrónica, Informática e Tecnologias da Informação, 
Recursos e Tecnologias do Mar, Inovação e Empreendedorismo, 
Gestão e Engenharia Industrial e Engenharia Textil. 
A Comissão Organizadora estimula e aceita a apresentação de pro-
postas para a realização de quaisquer Simpósio sendo que cada um 
terá de reunir, pelo menos, 5 (cinco) comunicações e incluirá Painéis 
/ Seminários sobre os temas mais abrangentes e apresentações sob 

-
pósio. Em simultâneo com o Congresso, serão organizadas sessões 
de Posters bem como uma “feira” de oportunidades para a cooperação 
e inovação tecnológica” por via de uma Exposição Técnica de equipa-
mentos, software e serviços relacionados com os temas em debate. 
As individualidades e as empresas interessadas em expor as suas 
iniciativas e/ou os seus produtos deverão contactar a Comissão 
Organizadora até ao dia 30 de Setembro de 2013, enviando para o 
efeito os resumos técnicos das suas comunicações e/ou suas pro-
postas para a feira de equipamentos e/ou posters. Os estudantes do 
ensino superior em Moçambique e os membros da Ordem dos En-

genheiros de Moçambique terão um desconto de 50% do valor da 
inscrição. As comunicações a apresentar no Congresso serão pos-
teriormente selecionadas, no âmbito dos temas acima indicados. 
Haverá ainda um conjunto de 12 sessões plenárias, coordenados 
por especialistas de reputação e que contarão com a presença de 
membros de governo da Republica de Moçambique. Até 31 de Ou-
tubro de 2013, os interessados poderão inscrever-se junto da Ordem 
dos Engenheiros de Moçambique, sendo que o valor da inscrição 
no congresso é de 1,000 MT e que dará direito a receber na Ordem, 
um CDROM contendo os resumos das actas do congresso e progra-
ma do Congresso. As comunicações aceites para publicação serão 
selecionadas com base no seu mérito. Das melhores comunicações 
selecionadas, .serão apuradas as de maior impacto e relevância. A 
Ordem dirigirá aos autores destas comunicações um convite para 
efectiva participação no Congresso. O custo de participação no 
Congresso será de 3,500 MT por pessoa (3,000 MT para os membros 
da Ordem dos engenheiros), até 31 de Novembro, e inclui a partici-
pação nas sessões técnicas, Livro de resumos, CDROM das actas do 
congresso, cafés durante os dias do congresso, almoços, recepção e 
jantar de gala, participação nas sessões de Posters e Feira das em-
presas e instituições. Apos 31 Novembro os preços
serão acrescidos em 50%.

Comissão Organizadora do Congresso Att. Prof. Dr. Eng.º António 
Matos / Engª. Eunice Abreu - Ordem dos Engenheiros de Moçam-
bique Praça dos Trabalhadores, nº 101-1º Esq. / MAPUTO – Mo-
çambique Tel: +258-21-310453/59; Fax : +258-21-310463 ou +258 21 
490618 Cell : +258-823263740 E-Mail’s: secretariado@ordeng.org.
mz / antoniomatos61@gmail.com / secgeral@ordeng.org.mz

IVº Congresso de Engenharia de Moçambique 
VIIº Congresso Luso Moçambicano de Engenharia 

AVISO / CONVITE  
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guerra, da sua reconstrução pós 

guerra e todas as histórias em vol-

ta destas duas fases”, assim definiu 

o seu trabalho o músico angolano.

Matias Damásio tem no mercado 

os discos “Vitória”, “Amor e Festa 

na Lixeira” e “Por Angola”. 

O menino que perseguiu os so-

nhos e venceu, e hoje é um homem 

reconhecido internacionalmente 

disse em conferência de imprensa 

que apesar do seu triunfo preten-

de ainda continuar a trabalhar na 

música, e em produção de novos 

talentos, trabalho que iniciou em 

Angola e pretende estender até 

Moçambique. Edson Bernardo

Músico angolano Matias Damásio
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O 
Ministério das Finanças 

e a Cooperação do Fundo 

do SISTAFE representada 

pela Itália, Dinamarca e 

Noruega assinaram um acorado de 

cooperação, avaliado em cerca de  

700.000 Euros, 30 Milhões de Co-

roas Dinamarquesas e 30 Milhões 

de Coroas Norueguesas.

O acordo assinado nesta segunda 

feira em Maputo, entre o titular da 

pasta das finanças, Manuel Chang, a 

cooepração do Fundo do SISTAFE 

representada pela Itália, Dinamarca e 

Noruega, tem por objectivo reforçar  

o apoio do Plano de Acção e Orça-

mento do Centro de Desenvolvi-

mento de Sistema de Informação de 

Finanças (CEDSIF) 2013-2014.

Na ocasião, o  Ministro das Finan-

ças, Manuel Chang, diz que com 

a assinatura de cooperação entre 

aquelas instituições, o sector das 

finanças vai aumentar o Plano de 

Acção e Orçamento do Centro de 

Desenvolvimento, poderá reforçar  

o nível das suas actividades não só a 

nível do seu sector mas também em 

outras areas.

“Com assinatura deste memoran-

do que acabamos de assistir agora 

entre o Ministério das Finanças 

e a Cooperção do fundo italiano, 

pretendemos aumentar o Plano 

de Acção e Orçamento a nível das 

Finanças e nos outros sectores que 

neste momento precisam do nosso 

apoio”. Z.M

A 
petrolífera britânica BP 

anunciou nesta segunda-

-feira que vai investir em 

Moçambique  cerca de 

USD 70 milhões para  desenvolver 

novos projectos de investimento e 

modernização de infra-estruturas.

Thandi Orleyn, directora da BP 

para a África Austral, pronuncian-

do-se sobre a boa-nova, numa con-

ferência de imprensa em Maputo,  

afirmou que o país tem desafios na 

consolidação da estabilidade políti-

ca, mas as suas instituições atingi-

ram uma maturidade que transmite 

confiança aos investidores.

“A BP acredita que há estabilidade 

política geradora de confiança nos 

investidores. Compreendemos que 

há alguns desafios, haverá eleições 

autárquicas este ano e gerais no 

próximo ano, mas acreditamos que 

não terão um impacto perverso so-

bre o optimismo com que o mundo 

olha para Moçambique”, afirmou 

Orleyn.

O investimento previsto será rea-

lizado durante os próximos cinco 

anos, como maior enfoque para o 

sector de infra-estruturas, disse a 

representante da petrolífera britâ-

nica.

“A maior parcela do investimen-

to, que correspondente a cerca de 

USD 60 milhões, será canalizada 

à modernização de infra-estruturas 

visando a melhoria da segurança e 

fiabilidade dos fornecimentos nos 

terminais portuários de Nacala, 

Beira e Matola. As intervenções 

previstas vão permitir o aumento 

da capacidade de resposta à deman-

da doméstica e regional”, salientou.

A BP prevê igualmente um investi-

mento de cerca de USD 10 milhões 

na modernização da capacidade das 

suas infra-estruturas em dois aero-

portos do país, que no entanto não 

foram revelados.
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PUBLICIDADE

1. INTRODUÇÃO

1.1. A Lei n° 27/2009, de 29 de Setembro (Lei do 
Ensino Superior) estabelece, na conjugação do 
Artigo 22 com o Artigo 23, n° 5, alínea a), que 
constitui condição de acesso ao primeiro ciclo de 
formação do ensino superior, que corresponde 
ao grau académico de Licenciado, a conclusão 
com aprovação da 12a classe ou equivalente.Ten-
do em atenção que o número de vagas é inferior 
ao número de candidatos, a UEM estabelece os 
Exames de Admissão como critério de selecção, 
sem prejuízo de outros factores de ponderação 

decorrer, de 06 a 11de Janeiro de 2014, numa úni-
ca época com uma chamada, os exames de ad-
missão à UEM.

1.2. Os exames terão lugar em todas as províncias 
do país.

2. CANDIDATURAS

2.1. Os candidatos poderão concorrer a dois cur-
sos diferentes, indicando expressamente a 1ª e a 
2ª opções. No caso em que a escolha recaia sobre 
cursos leccionados em dois períodos o candidato 
deverá indicar se opta pelo período Laboral ou 
Pós-laboral.

2.2. É da inteira responsabilidade do candida-
to a escolha das opções de cursos, bem como o 
preenchimento correcto do boletim de candida-
tura.

2.3. O candidato deve realizar a pré-candidatu-
ra online seguindo instruções patentes no site 
www.admissao.uem.mz. A validação da candi-
datura deve ser feita pelo candidato, nos postos 
de candidatura eno período de inscrições indi-
cado no ponto 4.1.,mediante a apresentação dos 
documentos listados em 2.5 a) até e).

2.4. O candidato pode fazer o pré-registo logo 
após a publicação do Edital para os Exames de 
2014.Caso o candidato não possa fazer-se pre-
sente no acto de inscrição, o boletim de candi-
datura impresso, a obter no posto de inscrição, 
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ÉPOCA ÚNICA

deverá ser preenchido e assinado por alguém 
munido de procuração devidamente autentica-
da pelo notário e dentro do prazo de validade.

2.5. A instrução do processo de candidatura tor-

entrada dos seguintes documentos:
a) Boletim de Candidatura, devidamente preen-

chido a assinado (caso o candidato seja repre-
sentado por um procurador);

em lugar apropriado no Boletim de Candida-
tura (caso o candidato seja representado por 
um procurador);

c) Recibo comprovativo de depósito bancário re-
ferente às taxas de inscrição por disciplina;

d) Fotocópia acompanhada do respectivo origi-

seguintes documentos, para nacionais:

com carimbo dentro do prazo de valida-
de;

do respectivo original, para estrangeiros.

2.6. Os documentos descritos nas alíneas d) e e) 
não devem expirar o prazo de validade antes do 
dia 11de Janeiro de 2014.

2.7. Não será instruído nenhum processo de can-
didatura com a documentação incompleta.

3. CURSOS, VAGAS, DISCIPLINAS DE EXAME 
E FORMAÇÃO NECESSÁRIA

3.1. Nos termos do Diploma Ministerial nº 68/96, 
de 7 de Agosto, que reformula o Plano de Estu-
dos do 2° Ciclo do Ensino Geral, são instituídos 
os grupos A, B e C, que constituem a base de aces-

Superior. Na tabela que se segue são indicados 
os cursos em funcionamento na UEM em 2014, 
o tipo de formação pré-universitária requerida 
para cada curso, as vagas previstas, as discipli-
nas de exame e os pesos de cada disciplina de 
exame na média do candidato.
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1 O curso de Ensino de Línguas Bantu terá duas vagas por cada uma das seguintes 
línguas: kiSwahili, kiMwani, ciYao, shiMakhonde, eMakhuwa, eLomwe, eKoti, 
eChuwabo, ciNyanja, ciNsenga, ciNyurigwe, ciSena, ciShona, ciUtee, ciNdau, ci-
Balke, ciTshwa, xiTsonga, xiRhonga, ciCope, giTonga.

2 Os candidatos a estes cursos devem inscrever-se para realizar exames num dos 
locais referidos no Ponto 6.2.4 deste Edital.

Matemática; devendo o candidato indicar no acto de inscrição o grupo de exames 
que pretende realizar.

exames que pretende realizar.

inscrição o grupo de exames que pretende realizar.

Nota: A prova de Língua Portuguesa estará dividida 
em dois grupos:

i)  Português-I destina-se a candidatos aos cursos 
oferecidos pela Faculdade de Letras e Ciências 
Sociais, Escola de Comunicação e Artes, Facul-

-
la de Ciências do Desporto.

ii)  Português-II destina-se aos candidatos aos cur-
sos oferecidos pela Faculdade de Educação, 
Economia, Ciências, Escola Superior de Negó-
cios e Empreendedorismo de Chibuto, ao cur-
so de Gestão oferecido pela Escola Superior de 

de Comunicação e Extensão Rural da Escola 
Superior de Desenvolvimento Rural de Vilan-
culo.

4. VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÕES

4.1. Data e horário

A validação das inscrições decorrerá nos meses de 
Novembro e Dezembro, de acordo com o calendário 
constante da tabela seguinte:

4.3. Valores a pagar

4.3.1 O valor a pagar é de trezentos meticais  (300,00 
Mt) por disciplina de exame. 

4.3.2 Os depósitos bancários referidos acima, serão 
efectuados nas seguintes contas bancárias:

4.3.3 Os valores pagos a título de taxa de inscrição não 
são devolvíveis.

4.4. Acto de inscrição

4.4.1. No acto de inscrição o candidato deve apresentar o 
recibo comprovativo do pagamento das taxas de ins-
crição por disciplina, mediante o qual valida os seus 
dados.

4.4.2.  Na ausência do candidato, um procurador munido 
da procuração devidamente autenticada pelo notário e 
dentro do prazo de validade preenche e assina o Bole-
tim de Candidatura, a obter no posto de inscrição. 

4.4.3. A inscrição torna-se efectiva mediante entrega:
a) dos documentos mencionados em 2.5. c), d) e e), 

para quem já fez o pré registo; e
b) dos documentos mencionados em 2.5. b), c), d) e e) 

e do Boletim de Candidatura devidamente preen-
chido no local de inscrição, para o caso de alguém 
que possua uma procuração para o efeito.

PUBLICIDADE
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4.2. Locais de validação de inscrição

A validação das inscrições aos Exames de Admissão terá 
lugar nos seguintes locais:



Savana 04-10-2013
EVENTOS EVENTOS 5

6.2.4 As Provas Escritas e Práticas de Música e Teatro e as 
de Aptidão Física realizar-se-ão APENAS em Maputo, 
Sofala e Nampula. 

6.2.5 Para a prova de Aptidão Física o candidato deve es-
tar vestido com equipamento próprio para a prática de 
desporto.

6.2.6 Para a prova Prática de Teatro o candidato deve estar 
vestido com equipamento próprio para a prática de des-
porto.

6.2.7 Para a prova Prática de Música o candidato deve ser 
portador do instrumento que vai executar, com excepção 

PUBLICIDADE

6.1.2 Não será permitida a entrada de candidatos na sala 
de exame para prestação de provas, depois das 08:00h 
no período da manhã ou depois das 14.00h no período 
da tarde.

6.2. Local de prestação de exames

6.2.1 O candidato realiza os exames na província em 
que se inscreveu e na sala correspondente à lista onde 
conste o seu nome, conforme as listas de distribuição 
de candidatos por sala de exame, a publicar pelo De-
partamento de Admissão à Universidade.

6.2.2 Não são permitidas transferências dos candidatos, 
das salas de exame publicadas pelo Departamento de 
Admissão à Universidade para quaisquer outros locais.

6.2.3 Com excepção dasProvas Escritas e Práticas de 
Música e Teatro e das de Aptidão Física, os exames de 
admissão à UEM realizar-se-ão nos seguintes locais:

7

5.5. Não serão aceites reclamações fora do prazo estipu-
lado ou submetidas em locais diferentes dos mencionados 
no Ponto 5.4.

6 EXAMES
  
6.1. Datas e horário

6.1.1 Os exames terão lugar, por cada disciplina, nas da-
tas e no horário constante da tabela abaixo.

4.4.4. O candidato deve manter conservado o recibo com-
provativo da inscrição e deve fazer-se acompanhar deste 
durante a realização dos exames, para qualquer recla-
mação, pedido de revisão ou outro acto qualquer rela-
cionado com os exames de admissão para o ano lectivo 
de 2014.

4.4.5. Não serão aceites casos de dupla inscrição. Sendo 
necessário fazer uma segunda inscrição, o candidato ou 
seu procurador deve apresentar o recibo daprimeira ins-
crição. Os nomes das universidades e/ou cursos serão 
acrescentados no código atribuído na primeira inscrição.

4.4.6. O candidato deve possuir um único código.

5. PUBLICAÇÃO DAS LISTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
CANDIDATOS POR LOCAL DE EXAME

5.1. Os dados dos candidatos aos exames de admissão 
estarão disponíveis na terceira semana de Dezembro 
de 2013no endereço de internet http://www.admissao.
uem.mz/e/ou via SMS para a Mcel e Vodacom.

5.2. É da responsabilidade do candidato a consulta pré-
via dos dados e a reclamação imediata de qualquer 
informação incorrectamente apresentada, nas datas a 
serem divulgadas pelo Departamento de Admissão à 
Universidade.

5.3. As consequências resultantes da não correcção de 
possíveis falhas/erros dos dados, relativos aos cursos e 
opções, período Pós-laboral ou Laboral, entre outros, no 
período acima mencionado serão da inteira responsabi-
lidade do candidato.

5.4. Todas as reclamações referentes a dados incorrectos 
devem ser feitas mediante a apresentação da fotocópia 
do recibo de inscrição, nos seguintes locais:

7
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do piano e da bateria.
6.2.8 No acto da chamada para a prova de Aptidão Fí-

sica, os candidatos ao curso de Ciências do Desporto 
devem apresentar ao avaliador um atestado médico, 
passado pela instituição competente, que lhe confere a 
aptidão física.

6.3. Procedimentos e disciplina

6.3.1 A entrada dos candidatos na sala de exame é feita 
mediante chamada a partir da lista contendo a relação 

-

apresentado no acto de inscrição ou outro mencionado 
no Ponto 2.5 d) e e). Não serão permitidas entradas de 
candidatos que não estejam munidos de documento 

dentro do prazo de validade, ou os 
que se apresentem sem qualquer um dos documentos 

6.3.2 É interdita a entrada do candidato que tenha o ros-
to tapado por qualquer que seja o motivo. 

6.3.3 As provas de exame, com excepção de Desenho, 

e Teóricas dos cursos de Música e Teatro,são de múlti-
pla escolha tendo a duração máxima de duas (2) horas 
e versarão sobre matérias cujos conteúdos correspon-
dem aos currículos do nível médio do Ensino Geral. 

6.3.4 Nas provas de exame serão usadas apenas esfero-

6.3.5 Não é permitida a entrada na sala de exame com os 
seguintes materiais:

6.3.6 É proibido o acto ou tentativa de utilização, obten-
ção, cedência ou transmissão de informações, opiniões 
ou dados através de livros, cábulas e outras fontes, rea-
lizada por meios escritos, orais ou gestuais antes e du-
rante a realização de provas de exame.

7. ADMISSÃO

7.1. De acordo com a alínea a), n° 5, do Artigo 23 da Lei 
27/2009 de 29 de Setembro, “poderão candidatar-se ao 
ensino superior os indivíduos que tenham concluído 
com aprovação a 12aClasse do ensino geral ou equiva-
lente”. Em conformidade com o nº 1 do Artigo 4, “as 
condições de acesso a cada instituição de ensino supe-
rior são regulamentadas pela referida instituição”. As-
sim, do total das vagas disponíveis, conforme indica o 
Ponto 3 deste Edital, é reservada uma quota de admis-
são de 5%, cujo preenchimento far-se-á de acordo com 
os seguintes critérios:
a) o número de vagas correspondente aos 5% do total 

de vagas será distribuídoequitativamente por pro-
víncias de conclusão do nível Pré-Universitário ou 
equivalente e por género;

PUBLICIDADE
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b) serão elegíveis a estas vagas os candidatos de ambos 
os sexos que, completando até 20 anos e zero dia de 
idade à data da candidatura, se candidatarem na pro-
víncia de conclusão do nível Pré-Universitário e tive-
rem obtido as melhores médias nos exames de admis-
são nessa província, independentemente do curso a 
que se candidatarem.

7.2. Seis (6) vagas de cada um dos cursos de Gestão de 

-
-
-

ção Turística serão distribuídas equitativamente pelas 
províncias de conclusão do nível Pré-Universitário ou 

Química Marinha em Quelimane duas (2) vagas de cada 
um, destinam-se aos residentes na província da Zam-
bézia.

7.4. Cinquenta por cento (50%) das vagas de cada um 
dos cursos do período laboral de Finanças, Agro-negó-
cios, Gestão deEmpresas, Gestão Comercial e Agricultu-
ra Comercial, implantada em Chibuto, destinam-se aos 
residentes na província de Gaza.

7.5. As vagas mencionadas de 7.1 a 7.4 serão preenchi-
das pelos candidatos que, com idade igual ou inferior a 
20 anos ezero dias na data da candidatura, tiverem ter-
minado o ensino pré-universitário na província de can-
didatura e obtido as melhores médias da província nos 
exames de admissão à estes cursos.

7.6. Dez (10) das vagas do curso de Direito Pós-Laboral 
em Maputo são reservadas aos funcionários ligados à 
administração da justiça e à administração pública.

7.7. Das vagas disponíveis neste Edital para a ECA, são 
reservadas cinco (5) do curso de Jornalismo para funcio-
nários da comunicação social, cinco (5) do curso de Mú-
sica para músicos moçambicanos

7.8. Duas vagas serão reservadas para os candidatos pro-

cursos de Biologia Marinha, Química Marinha ou Ocea-
-

pram os seguintes requisitos:
a) residam na ilha há mais de cinco (5) anos; 
b) tenham obtido as melhores médias no conjunto dos 

à estes cursos.

7.9. Os candidatos admitidos por via do Ponto 7.8.  de-
verão, no acto de matricula, sob termo de compromisso 
e contrato, declarar que, concluída a formação, presta-

igual ao da sua formação, nomeadamente na Estação de 
Biologia Marinha da ilha ou nas Reservas Florestais e 

7.10. Os candidatos ao curso de Direito Pós-Laboral refe-
renciados no Ponto 7.6 devem constar das listas a serem 
enviadas, até o dia 31 de Outubro de 2013 à Direcção 
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pelo endereço www.admissao.uem.mz.

9.4. A aceitação dos pedidos é condicionada a apre-
sentação do recibo comprovativo do depósito da taxa 
de Oitocentos Meticais (800,00MT) por cada discipli-
na a rever e/ou reclamação, nas contas bancárias refe-
ridas acima, bem como da apresentação da fotocópia 
do recibo comprovativo da inscrição aos exames.

9.5. Os valores pagos a título de taxa pela revisão ou 
reclamação não são devolvíveis.

9.6. Qualquer reclamação, em relação aos cursos es-
colhidos ou aos períodos dos mesmos, submetida 
fora do período mencionado no Ponto 5.2 será con-
siderada improcedente.

10. SANÇÕES

processo de candidatura/admissão o candidatoque:
a) Se encontrar em alguma situação relevante das 

descritas no Ponto 6.3.5 relativa a procedimentos 
e disciplina;

b) Preste ou tenha prestado falsas declarações du-
rante o processo de candidatura.

processo de candidatura/admissão e interdição 
de inscrição e ingresso à UEM, pelo período de cinco (5) 

anos o candidato que:
a) Se encontrar em alguma situação das descritas no 

Ponto 6.3.6 relativa a procedimentos e disciplina;

c) Faça a vez do candidato na prestação de exame de 
admissão à UEM; e 

d) Se faça representar por outrem na prestação de 
prova de exame de admissão à UEM.

-
víduo que for encontrado nas situações descritas nas 
alíneas b) e c) do ponto 10.2 deste edital sendo estu-
dante da UEM, por força do disposto no artigos 100, 
n.º 3 conjugado com o artigo 101 alínea j) ambos do 
Regulamento Pedagógico da UEM, aprovado pela 
Deliberação n.º 31/CUN/2010 de 16 de Dezembro.

11. MATRICULAS, INSCRIÇÕES, PROPINAS E 
BOLSAS DE ESTUDO PARA CANDIDATOS AD-
MITIDOS

11.1. A UEM divulgará informação detalhada sobre as 
matrículas, inscrições, propinas e bolsas.

11.2. As propinas mensais para os cursos do período 
Pós-Laboral variam entre 2.500,00 Mt e 5.000,00 Mt.

11.3. Após o período normal de matrículas, havendo 
desistências por parte de candidatos admitidos, será 
publicada uma lista de suplentes para cada curso, 
composta por igual número de admitidos desistentes.

12. CASOS OMISSOS

Mondlane interpretar as dúvidas resultantes da apli-
cação do Edital e integrar os casos omissos.

-
curadoria Geral da República, Tribunal Administrativo, 
Conselho Superior da Magistratura Judicial e Ministério 
da Justiça.

7.11. Os nomes dos candidatos ao curso de Jornalismo 
abrangidos pelo Ponto 7.7 constarão de uma lista a ser 
enviada, até o dia 31 de Outubro de 2013, à Direcção Pe-
dagógica da UEM pelo Sindicato Nacional de Jornalistas, 

Social e  pela Televisão de Moçambique.

7.12. Os nomes dos candidatos aos cursos de Música 
abrangidos pelo Ponto 7.7 constarão de uma lista a ser 
enviada à Direcção Pedagógica da UEMpela Associação 

7.13. Os nomes dos candidatos aos cursos de Biologia Ma-

em Quelimane,  abrangidos pelo Ponto 7.8 constarão de 
uma lista a ser enviada, até o dia 31 de Outubro de 2013, 
à Direcção Pedagógica da UEM pelo Administrador do 
Distrito Municipal de KaNyaka.

7.14. Todos os candidatos às vagas descritas de 7.2 a 7.8 
realizam provas de exames de admissão para o preenchi-
mento das vagas respectivas.

7.15. As restantes vagas dos cursos referidos de 7.2 a 7.8 
serão preenchidas de acordo com os Pontos 7.16 e 7.17 
deste Edital.

7.16. Em cada um dos cursos, serão admitidos os candi-
datos com a melhor média ponderada das disciplinas de 
exame, até ao limite das vagas estabelecidas, sendo toma-
da em consideração a ordem das preferências expressa 
pelos candidatos.

7.17. Se após o apuramento mencionado no Ponto 7.16 o 
número de vagas for ultrapassado, para os candidatos 
que  tiverem a mesma média, recorrer-se-á ao critério de 
idade, admitindo-se os de menor idade.

8. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

8.1. Os resultados das provas de exame poderão ser ace-
www.

admissao.uem.mze/ou via SMS seguindo instruções a 
divulgar oportunamente.

9. REVISÃO DE PROVAS E RECLAMAÇÕES

9.1. Os pedidos de revisão de provas ou reclamações rela-
tivas aos exames devem ser dirigidos ao Reitor da UEM e 
depositados, em Maputo, junto dos escritórios do Depar-
tamento de Admissão à Universidade (Edifício do Centro 

de validação deinscrição.

9.2. Os pedidos de revisão e as reclamações são apresen-
tados dentro do prazo de três (3) dias úteis contados a 
partir do dia da publicação dos resultados.

9.3. A apresentação dos pedidos de revisão de provas e as 
reclamações serão feitos em formulários disponíveis nos 

9
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Decorreu nos dias 09 

e 30 de Setembro do 

ano em curso uma 

sessão sobre  a Ofer-

ta Pública de subscrição de 

2.000.000 de Obrigações da 

Companhia de Moçambique 

ao preço unitário de 100,00 

MT, tendo a Bolsa de Valores 

de Moçambique intervindo, 

no seguimento das suas atri-

buições na mobilização de 

recursos financeiros por via de 

mercado bolsista.  

A Bolsa de Valores, cuja matu-

ridade é de quatro anos, prevê 

o pagamento de juros semes-

tralmente, a taxa fixa de 13% 

para os dois primeiros anos 

e para os dois últimos anos a 

taxa de juro será indexada a 

taxa de Facilidade Permanente 

de Cedência do Banco de Mo-

çambique, acrescida de uma 

margem de 4%.

As Obrigações da Companhia 

de Moçambique 2013 serão 

posteriormente admitidas à 

cotação na Bolsa de Valores de 

Moçambique, para a sua tran-

Moçambique intervém 
na Bolsa de Valores

sacção ao público, em merca-

do secundário.

Entretanto, a Bolsa de Valores 

executou a operação, de acor-

do com as condições constan-

tes no anúncio de lançamento 

desta Oferta, aprovado pelo 

Banco de Moçambique, e fi-

nalmente, no seguimento dos 

termos operacionais definidos 

no aviso da sessão especial de 

Bolsa referente a esta Oferta 

Pública.

Em moçambique, a Bolsa de 

Valores iniciou em 1999 e 

desde então teve um eleva-

do padrão de regulamentção, 

integridade normalidade e 

transparência por forma a ga-

rantir o regular funcionamen-

to do mercado e a protecção 

dos investidores. 

Portanto, com a Bolsa de Va-

lores de moçambique desevol-

veu-se um trabalho específico 

que permitiu uma boa opera-

ção de informação mais rele-

vante para o mercado, para os 

intermediários financeiros, e 

para os investidores. Z. Mas-
sala

Sob auspícios da Gapi: Banco 
mulher abre na Matola  

O 
ministro das Finan-

ças, Manuel Chang, 

procedeu na manhã 

desta quarta-feira, 02, 

a inauguração da pri-

meira caixa poupança e crédito 

dirigida a mulheres. 

Trata-se do Banco Mulher, uma 

instituição financeira vocacionada 

ao financiamento e apoio de ini-

ciativas empreendedoras, com en-

foque nas mulheres. A mesma re-

sulta de um esforço empreendido 

pela Ntamu - uma associação de 

mulheres empreendedoras, apoia-

das pela Gapi-SI e terá como 

principais produtos, os depósitos 

correntes; depósitos a prazo; pa-

gamentos de salários e pensões; 

crédito ao investimento; crédito 

ao agro-negócio; crédito ao co-

mércio e crédito ao consumo. 

Falando na ocasião, Manuel 

Chang referiu que é com orgulho 

que, em representação do Gover-

no, participa na cerimónia e que 

havia razões para se sentir hon-

rado. 

Sublinhou que a cerimónia sim-

bolizava o sucesso da política de 

desenvolvimento sócio-económi-

co que o Governo tem vindo a 

implementar.

“Na nossa estratégia de desenvol-

vimento não estamos ofuscados 

pelos mega-projectos. Considera-

mo-los importantes, mas estamos 

claros que a economia de um País 

como o nosso é essencialmente 

erguida por milhões de cidadãos 

trabalhando em milhares de pe-

quenas e médias empresas. A 

nossa visão para um crescimento 

sustentável alicerça-se num teci-

do empresarial diversificado, onde 

o sector das pequenas e médias 

empresas joga um papel central”, 

disse Chang.

Por sua vez, António Souto, Pre-

sidente do Conselho de Admi-

nistração da Gapi-SI, disse que a 

missão da sua instituição é con-

tribuir para a criação de uma clas-

se média nacional com raízes na 

economia real.   

Segundo informações colhidas 

pelo SAVANA, a Gapi-SI envol-

veu-se nesta iniciativa por ter ve-

rificado que ela nascia da vontade 

de um grupo de mulheres empe-

nhadas em apoiar outras mulhe-

res a criarem e a desenvolverem 

negócios sustentáveis, através do 

financiamento e apoio de iniciati-

vas empreendedoras. Assim, além 

de investir financeiramente, com-

plementando os recursos próprios 

das mulheres, a Gapi-SI tem pres-

tado assistência técnica na forma-

ção de quadros e na montagem de 

sistemas de gestão. 

Importa referir que a Gapi-SI 

é uma instituição financeira de 

desenvolvimento com capitais 

públicos e privados, incluindo or-

ganizações da sociedade civil, cuja 

missão é promover o empresaria-

do nacional e contribuir para um 

sistema financeiro mais inclusivo. 

Neste âmbito, a Gapi concebe e 

implementa programas combi-

nando o apoio ao estabelecimen-

to de instituições e instrumentos 

financeiros estruturados de forma 

a melhorar o acesso das micro e 

pequenas empresas nacionais a 

serviços financeiros.  

Para além do ministro das Finan-

ças, o executivo moçambicano 

esteve representado também pela 

Ministra da Mulher e Acção So-

cial, Yolanda Cintura.     
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Millennium bim premiado pela FIBA África

A 
FIBA África premiou re-

centemente o banco mo-

çambicano Millennium 

bim em prol do seu tra-

balho no desenvolvimento da for-

mação e promoção do Basquetebol 

Moçambicano. 

Esta entidade internacional que 

agrega as Associações de Basque-

tebol do Continente Africano 

distinguiu o  importante papel do 

Milllennium bim no desenvolvi-

mento e apoio ao Basquetebol em 

Moçambique, entregando o prémio 

pelo impulso que tem dado à mo-

dalidade no país.

Este reconhecimento vindo da 

FIBA África, numa altura em que 

Moçambique acolheu o Campe-

onato Africano das Nações, na 

vertente feminina (Afrobasket), 

valoriza o contínua trabalho do 

banco no seu projecto social “Mais 

Moçambique pra Mim”, criado em 

2006. Este projecto, cuja acção está 

vocacionada para projectos 

nas áreas da Educação, Des-

porto, Saúde e Cultura,  pre-

tende estimular nas crianças 

o espírito desportivo, de 

equipa e de solidariedade, 

assim como criar condições 

ao desenvolvimento de no-

vos grupos escolares e clubes 

da modalidade, disseminan-

do deste modo a prática des-

portiva ao maior número de 

crianças. Cerca de 250 jovens perten-

centes ao ensino Técnico-

-profissional, provenien-

tes da cidade e província 

de Maputo, assim como Gaza e 

Inhambane serão chamados a parti-

cipar em cerca de 10 acções de for-

mação e empreendedorismo pro-

movidos pela Academia Kudondza 

e pelo Empreender PME-IPEME, 

num projecto denominado Mo-

çambique Empreende.

Lançada na semana passada em 

Maputo, esta iniciativa irá selecio-

nar 50 projectos, que irão participar 

em um concurso de ideias de negó-

cio a ser veiculado por um canal te-

levisivo nacional sob a avaliação de 

um júri.

Segundo o Presidente do Instituto 

para a Promoção das Pequenas e 

Médias Empresas (IMEPE), Jaime 

Dzimba, o Governo está sempre 

presente em iniciativas desta natu-

reza como forma de impulsionar e 

incentivar o jovens a criar e buscar 

iniciativas empreendedoras para 

que no futuro possam dar o seu 

contributo para um crescimento 

ainda maior na economia moçam-

bicana.

Dzimba acrescentou ainda que a 

sua instituição vê com optimismo 

esta parceria com o Moçambique 

Empreende pois poderá contribuir 

para o melhoramento e crescimento 

de projetos desta natureza na região 

sul.

Por seu turno, a Presidente da Aca-

demia Kudondza, Leonor Gomes, 

os primeiros classificados irão se 

beneficiar de um prémio monetário 

a ser anunciado e contarão também 

com apoio para divulgação e imple-

mentação dos seus projectos.

“Os promotores do Moçambique 

Empreende irão monitorar e tuto-

rar os projectos concorrentes, após 

a participação na formação do con-

curso.  Só assim teremos um projec-

to credível e sustentável”, enfatizou 

Gomes.

Referir que a primeira formação 

decorreu no Instituto Industrial e 

Comercial Armando Emílio Gue-

buza, localizado no Parque Indus-

trial de Beluluane, no distrito de 

Boane, província de Maputo.

 Activa desde Janeiro do ano em 

curso, a Academia Kudondza par-

ticipou em Abril do mesmo no  

Primeiro Congresso Moçambica-

no das Ciências da Comunicação e 

promoveu um workshop de empre-

endedorismo, na Escola Superior 

de Negócios e Empreendedorismo 

do Chibuto, província Gaza, sul de 

Moçambique.

Moçambique 
Empreende 
movimenta 
250 jovens
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