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Marcha contra os raptos e os eleitores são as 
nossas FIGURAS DO ANO
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O 
ano prestes a findar foi 

assinalado pela impres-

sionante mobilização cí-

vica de milhares de mo-

çambicanos do dia 31 de Outubro 

contra outros dois fenómenos que 

selaram indelevelmente 2013: a in-

sanidade bélica que lavra no centro 

do país e a impotência das autori-

dades em travar a espiral de raptos 

que assolam algumas das principais 

cidades moçambicanas nos últimos 

dois anos.

O carácter inédito da “Marcha 

pela Paz e Contra os Raptos” é ar-

gumento bastante para que leve o 

epíteto de FIGURA DO ANO. 

O acontecimento foi singular pela 

sua dimensão numérica e conteúdo 

contestatário marcadamente virado 

contra a incompetência dos princi-

pais actores políticos em encontrar 

soluções para a sandice há muito 

prenunciada que está a ser travada 

pelas Forças de Defesa e Segurança 

moçambicanas e homens armados 

da Renamo, principalmente no 

centro do país. 

Tentando deter a histeria dos fal-

cões da guerra apostados em re-

solver o impasse político à volta da 

legislação eleitoral pela bestialidade 

das armas, os milhares que fizeram 

as arruadas de Maputo, Beira e 

Nampula mostraram que a popu-

lação moçambicana não se revê na 

estratégia que os principais agentes 

políticos nacionais estão a seguir 

para ultrapassar as suas zaragatas 

políticas.

As tarjas contendo palavras de 

ordem tipo “Abaixo a Guerra”, 

“Queremos a Paz” foram angulares 

na expressão da defesa do diálogo 

como caminho para a resolução de 

litígios políticos. 

A grande marcha foi igualmente 

ímpar pela sua transversalidade, 

dado que foi participada por pes-

soas de todos os quadrantes políti-

cos. Membros sonantes do partido 

Frelimo, como Nyelety Mondlane, 

filha do primeiro presidente do 

movimento, Eduardo Mondlane, 

Malengane Machel, filho do pri-

meiro chefe de Estado moçam-

bicano, Samora Machel, e Abdul 

Carimo, ex-vice presidente da As-

sembleia da República, juntaram-

-se à manifestação, neutralizando a 

propaganda oficial de que a acção 

resultava de uma maquinação de 

figuras contrárias ao partido no 

poder.

A voz do partido no poder no sen-

tido de desincentivar as marchas 

de Maputo, Beira e Nampula mos-

trou-se áfona nesse objectivo, com 

o povo a ensinar que não precisa de 

lições para exercer os seus direitos 

cívicos inalienáveis.

O tempo de um Governo pretensa-

mente tutor ou paternal já passou, 

porque a soberania reside no povo, 

sendo exercida pelos seus represen-

tantes a título delegante, na condi-

ção de poder ser recuperada, se for 

exercida patologicamente.

Marcha “arco-íris”

O aspecto “arco-íris” do agrupa-

mento, caracterizado pela presen-

ça de pessoas de todas as raças, 

concorreu grandemente para que 

se sintetizasse o princípio de que 

“juntos somos um”.

A repulsa dos manifestantes a al-

gum léxico entendido como racis-

ta, usado por certos segmentos da 

sociedade moçambicana na verba-

lização da problemática dos raptos, 

incluindo expressões frásicas como 

moçambicanos de origem asiática, 

traduziu a vontade resoluta dos 

moçambicanos de desmantelar o 

complexo racial estigmatizante.  

“Cidadãos de origem asiática não 

existem, existem cidadãos moçam-

bicanos”, sumariou Momad Asif, 

um dos manifestantes, exprimindo 

o clima multirracial do desfile pa-

triótico de 31 de Outubro.

De resto, o sentido de um devir e 

destino comum da moçambica-

nidade foi uma nota de peso nas 

manifestações, com os protestantes 

a chamarem à responsabilidade o 

chefe de Estado, Armando Gue-

buza, na sua função de promover a 

coesão social e racial.

“Pela primeira vez, estamos a mar-

char contra o nosso Governo. Te-

mos um líder-chefe que deve cuidar 

de cada um de nós. Não deve existir 

nenhuma diferença no tratamento 

de cada moçambicano”, gritou, para 

milhares de pessoas presentes, Mo-

hamed Asif.

A evocação do papel unificador do 

chefe de Estado mostrou-se tão 

premente quanto inquietante tem 

sido o vocabulário a que Armando 

Guebuza tem amiúde recorrido na 

sua narrativa, com frases do género 

“moçambicanos de gema”. Os bons 

exemplos vêm de cima, mas os pio-

res também.

“Quem tiver ouvidos, que 
ouça”
Apesar de essencialmente visar os 

temas da paz e dos raptos, “A Mar-

AS NOSSAS FIGURAS DO ANO:

“Marcha Pela Paz e Contra os Raptos”:
Um ensaio de uma primavera moçambicana?

cha pela Paz e contra os Raptos” foi 

também um ritual para os presen-

tes tentarem exorcizar alguns dos 

piores demónios que flagelam a 

sociedade moçambicana. “Abaixo a 

polícia corrupta, abaixo o Governo 

mudo, abaixo o racismo”, gritaram 

os manifestantes.

O 31 de Outubro mostrou que, 

embora divididos por vários mu-

ros, sobretudo culturais e mentais, 

os moçambicanos mostraram que 

quando está em causa a medula 

da sua existência, sabem compor 

a corrente da reivindicação cívica 

e recuperar a sua soberania, faroli-

zando os atalhos que os seus repre-

sentantes devem seguir em prol da 

prosperidade comum.

Ficar indiferente ao repúdio do dia 

31 de Outubro é para as lideranças 

do país arriscar governar em con-

tramão aos legítimos interesses de 

uma significativa franja da popula-

ção moçambicana. Vão a tempo de 

emendar a mão.
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Milhares de pessoas manifestaram-se a 31 de Outubro passado contra raptos e guerra em Moçambique. 

Enquanto a tensão político-militar não é ultrapassada, na região de Muxúnguè, centro do país, homens armados atacam e incendeiam viaturas e há cortes cirúrgicos na estrada.

Por Ricardo Mudaukana
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A 
afluência relativamente cau-

dalosa do eleitorado às urnas 

para a votação do dia 20 de 

Novembro para as eleições 

autárquicas moçambicanas descons-

truiu o mito de um povo moçambi-

cano supostamente desinteressado 

da política. Esse rotundo desmentido 

proporcionado pelos munícipes qua-

lifica o eleitorado moçambicano dos 

53 municípios como FIGURA DO 

ANO.

Contrariando o cepticismo inicial, 

fundamentado na experiência do 

absentismo dos pleitos anteriores, os 

eleitores “bicharam” logo pelas pri-

meiras horas, para exercer o sacros-

santo, em democracia, direito ao voto.

Nem a disponibilidade de cerveja a 

cântaros – através das famosas “3/100” 

nas principais cidades, que podia pro-

mover valentes ressacas e inibir algum 

eleitorado jovem de “madrugar”, nem 

o boicote do principal partido da 

oposição, Renamo, nos municípios 

rurais do centro e norte de Moçam-

bique, desanimaram o eleitorado de 

acorrer às mesas de voto.

Em alguns municípios de forte influ-

ência da oposição, o direito ao voto 

foi levado ao fanatismo. Milhares de 

eleitores voltaram às urnas para au-

tênticas pernoitas destinadas a anular 

alegadas diligências fraudulentas que 

podiam ser engendradas a mando do 

partido no poder, Frelimo. “Voltei 

para que o meu voto não seja rou-

bado”, disse, de modo lapidar, um 

eleitor que retornou ao seu local de 

votação, para continuar o combate 

pela democracia.

O m da i o aridade
Ainda não foram estudadas, com au-

toridade académica, as razões que de-

terminaram o, aparentemente, súbito 

interesse do eleitorado em ir votar no 

dia 20 de Novembro, mas já se co-

meçam a avançar algumas hipóteses, 

até à guisa de vaticínios das eleições 

gerais (presidenciais e legislativas) de 

2014.

A intromissão do Movimento De-

mocrático de Moçambique (MDM) 

na arquitectura bipolar que vinha 

sendo protagonizada pela Frelimo e 

pela Renamo pode ter catalisado um 

eleitorado de uma certa terceira via a 

votar.

A juventude não vinculada ao voto 

afectivo normalmente creditado ao 

partido da independência, Frelimo, e 

ao partido que combateu o comunis-

mo, a Renamo, deve ter acorrido em 

massa para dar o testemunho de que 

há partidos para lá da “maçaroca” e da 

“perdiz”.

“O povo é 
quem ordena”

eiç es de  de Novem ro

Outro nicho do eleitorado da Frelimo 

acomodado às “vitórias retumbantes”, 

e por isso pouco disposto a ir votar, 

pode ter sido espevitado a ir molhar o 

dedo para que não fosse pregada uma 

partida ao “glorioso” pelas “pessoas do 

galo”, o símbolo do MDM, e “malta” 

do “Facebook”, um sector do eleito-

rado que o partido no poder cola à 

formação política no poder.

A oportunidade histórica de votar 

pela primeira vez em municípios 

como Nhamayabué há-de ter fun-

cionado como factor de entusiasmo 

para a afluência às urnas nesses mu-

nicípios. 

As vitórias que a oposição têm con-

seguido em alguns municípios têm 

criado numa importante camada do 

eleitorado a convicção de que é pos-

sível construir a democracia por um 

caminho extremamente adverso e 

declaradamente minado pela fraude 

e desigualdade de armas a favor do 

partido da ex-Pereira do Lago.

Caso esse raciocínio proceda, a carti-

lha do boicote que tem sido seguida 

pelo partido de Afonso Dhlakama 

está condenada. O exemplo disso é 

que a Renamo desapareceu do mapa 

autárquico e cedeu lugar ao MDM. 

Continuar a combater o sistema por 

fora pode não colher, caso o eleitora-

do vá às urnas dar um cunho de le-

gitimidade ao processo. Há jogos em 

que é melhor jogar sob protesto, “não 

vai o diabo tecê-las”. 

Pôr o país a chumbo, com episódios 

como Satunjira e Muxúnguè, para 

deslegitimar os processos eleitorais, 

também pode dar para o torto, na 

medida em que o povo pode ir votar 

precisamente para mostrar que repu-

dia esse tipo de cálculos. Exemplos 

no mundo não faltam. O Afeganistão 

tem tido eleições mesmo flagelado 

pela brutalidade bélica.

Condicionar irremediavelmente a 

gestão de partidos a profecias de 

triunfos eleitorais, como parece ter 

acontecido com a formação política 

no poder, também pode causar amar-

gos de boca, porque o “Povo é quem 

ordena”, como dizia Zeca Afonso.

Jovens foram em massa votar nas eleições autárquicas de 20 de Novembro e mostraram que a mudança é possível  

O 
diálogo entre as delegações do governo e da Renamo, visando 

acabar com a crise política e militar que afecta o país, continua 

encravado à volta da participação de mediadores nacionais e in-

ternacionais no processo negocial. 

Como tem sido habitual nas últimas semanas, os representantes do execu-

tivo deslocaram-se, na segunda-feira, ao Centro de Conferências Joaquim 

Chissano, para supostamente se reunirem com a contraparte do principal 

partido da oposição. Debalde, a delegação da perdiz cumpriu a ausência 

que tem pautado a sua postura nas últimas semanas.

A Renamo fez saber que ainda aguarda a resposta do chefe de Estado, Ar-

mando Guebuza, à carta que lhe endereçou pedindo a sua intervenção no 

diferendo em torno da presença de mediadores.  

Segundo Saimone Macuiana, chefe da delegação da Renamo, o ataque do 

exército à residência do líder do partido, Afonso Dhlakama, em Satunjira 

provocou um novo cenário político, além da exigência da participação de 

mediadores. 

O principal partido da oposição diz que submeteu à Presidência da Repú-

blica uma proposta de nomes de potenciais mediadores internacionais e 

observadores nacionais, bem como o respectivo código de conduta.

De acordo com Saimone Macuiana, o gabinete do chefe de Estado ainda 

não respondeu a essa iniciativa apresentada pela Renamo.

O chefe da delegação da Renamo sublinhou que os nomes de personalida-

des propostas são da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC), da União Africana (UA) e da União Europeia (UE).

Saimone Macuiana adiantou que as personalidades em causa foram con-

tactadas e mostraram total disponibilidade para desempenhar um papel no 

processo negocial em curso.

Contudo, a delegação do Governo diz que aceitou a proposta da participa-

ção do reitor da Universidade A Politécnica e do bispo da Igreja Anglicana, 

Dinis Sengulane, nas negociações, rejeitando a presença de estrangeiros.

Aguardo o convite    
Em contacto telefónico com o SAVANA, Dinis Sengulane afirmou que 

aguarda pelo convite do Governo e da Renamo para se envolver nas ne-

gociações, apontando a necessidade de se definir o papel de terceiros no 

processo negocial em curso.

rise o ítico-mi itar

Diálogo Governo e Renamo 
continua encalhado
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Menos de um mês após a 

morte de Nelson Mande-

la, alguns  familiares in-

terromperam a trégua em 

torno da saga que vem protagonizan-

do à volta dos bens do histórico líder, 

apontando agora as baterias para a 

sua viúva, Graça Machel.

Segundo o jornal sul-africano City 

Press, alguns dos familiares de Man-

dela planeiam obrigar Graça Machel 

a abandonar a casa privada que par-

tilhava com Mandela em Houghton, 

um dos mais nobres subúrbios de 

Joanesburgo, e onde o líder histórico 

da África do Sul morreu no dia 5 de 

Dezembro.

Segundo o jornal, fontes ligadas à 

família indicaram que Graça Machel 

terá sido informada da necessidade 

de abandonar a casa logo depois da 

morte do marido. 

Aparentemente, toda a conspiração 

contra Graça Machel estará a ser en-

cabeçada por Makaziwe Mandela, a 

única filha sobreviva do casamento de 

Mandela com a sua primeira esposa, 

Evelyn Mase. 

Mesmo em período de luto, e sem se 

saber ainda o conteúdo do testamen-

to de Mandela, Makaziwe tem-se as-

sumido como a matriarca da família 

Mandela, escreve o City Press.

Citando seis fontes de dentro e fora 

do clã Mandela, o jornal faz saber 

que as pressões para que a viúva do 

ex-estadista abandone a residência 

apenas aumentaram de intensidade 

após a morte do marido, uma vez que 

essa intenção já vinha sendo expressa 

meses antes do falecimento de Madi-

ba, o nome de clã do Prémio Nobel 

da Paz.

Agressão física
“Machel foi dita pela família Man-

dela que devia deixar a casa de Hou-

ghton logo que Mandela morreu. 

Houve uma grave rixa entre Machel 

e Ndaba, um dos netos de Mandela, 

que obrigou à intervenção de ou-

tros membros da família. Makaziwe 

recusou-se várias vezes a falar com 

(Graça) Machel”, refere o jornal sul-

-africano, citando fontes próximas da 

família do ex-presidente.

O City Press adianta que, para tor-

nar infernal o ambiente na casa de 

Houghton e forçar Graça Machel a 

arrumar as malas, Makaziwe tem-se 

dirigido de forma corrosiva aos em-

pregados da residência.

“Makaziwe tem abusado verbalmente 

os empregados e tem insistido repe-

tidamente que ela sozinha vai tratar 

de dividir o espólio da propriedade de 

Mandela”, indica a publicação.

Com base em parentes e amigos da 

família, o jornal assegura que, no fun-

do, os herdeiros de “Madiba” sempre 

hostilizaram Graça Machel. Ela é 

várias vezes rejeitada, excluída e fre-

quentemente ignorada, pura e sim-

plesmente.

Mas o que parecia uma imolação em 

lume brando conheceu uma deflagra-

ção mais feia quando, no início deste 

ano, Ndaba, um dos 18 netos de Ma-

diba, que vive na casa de Houghton, 

teve uma querela acirrada com Graça 

Machel, refere o jornal.

Ndaba terá, alegadamente, acusado 

Graça Machel de oportunista e de 

roubar o dinheiro do avô.

A raiva do neto de Mandela, relata 

Graça Machel recebe “ordens de despejo” da família Mandela
 di  orna  su -africano it  Press

- Nda a, neto de Madi a, ter  tentado agredir a moçam icana

o City Press, foi a tal ponto que por 

pouco “agredia fisicamente Graça 

Machel”, o que apenas não aconte-

ceu por  Ndaba ter sido contido pelos 

empregados.

i  meta  no centro do dio
Um amigo próximo da família tenta 

contextualizar as desavenças à volta 

da herança de Mandela: “Não sei de 

onde tiraram a ideia de que há todo 

esse dinheiro pelo qual lutam. Foram 

instituídos fundos através dos quais 

cada membro da família recebeu as-

sistência. Além disso, não há dinheiro 

escondido”.

“Eles todos odeiam a Graça e acredi-

tam que há muito mais dinheiro do 

que o que realmente há e ela está a 

esconder esse dinheiro”, comentou 

outra fonte próxima dos Mandelas.

“Mandela cuidou de todas as filhas e 

dos netos, mas parece que eles pen-

sam que há muito dinheiro e querem 

colocar as suas mãos sobre esse di-

nheiro”, acrescentou.

Mandela deixou três filhas. As ou-

tras duas, resultantes do seu segundo 

casamento com Winnie Madikizela-

-Mandela, são Zinzi, que é embaixa-

dora da África do Sul na Argentina, 

e Zenani. 

O City Press, citando um dos fun-

cionários de Mandela, diz que a fa-

mília nunca teve dinheiro suficiente, 

incluindo para o pagamento das suas 

despesas. E acrescenta que houve 

sempre um benfeitor disposto a aju-

dar. 

“Mas depois Mandela ficou doente, e 

os fundos começaram  a secar”.

Outro membro da família diz que a 

suspeita continua de que “Graça gas-

tou todo o dinheiro”. 

Contudo, o jornal nota que Graça 

Machel, tal como outros membros da 

família, recebia assistência Mandela, 

apesar de que ela sempre contou com 

os seus próprios meios de subsistên-

cia, para além de outros rendimentos, 

incluindo os provenientes de uma 

fundação da sua própria iniciativa.

Antes de Mandela cair doente, Graça 

Machel terá sido alertada por um dos 

membros da sua família para que to-

masse cuidado, pois seria obrigada a 

abandonar a casa de Houghton logo 

a seguir à morte de Mandela. 

Segundo o jornal City Press, Graça 

Machel já comprou uma outra casa 

em Bryanston, e espera-se que ela se 

mude para lá logo que terminar o pe-

ríodo de luto.

Ela passou semana a seguir ao fune-

ral em Qunu, e só regressou à casa de 

Houghton no último fim-de-semana, 

relata o City Press, acrescentando que 

seja pouco provável que ela tenha 

tido muita paz em Qunu. 

Makaziwe voou para Qunu logo de-

pois da homenagem feita ao pai no 

dia 10 de Dezembro em Joanesburgo, 

devastando os empregados com or-

dens a esmo.

O City Press relata que bem antes de 

Madiba morrer, “Maki”, o diminutivo 

da sua filha mais velha, mostrou que 

queria fazer valer o seu matriarcado, 

ao insistir numa renovação de gran-

de vulto na cozinha da residência de 

Houghton.

Durante as reuniões da família na 

habitação, Maki se recusou a usar o 

seu dinheiro nas despesas da casa, in-

vocando sempre a conta bancária da 

residência como fonte de custeio dos 

encargos.

Segundo o jornal, a liderança da filha 

na gestão do património de Nelson 

Mandela contrasta com o seu alega-

do afastamento durante os tempos de 

padecimento do progenitor.

“Não se podiam ter preocupado me-

nos por ele. Eles entregaram o pai aos 

cuidados dos empregados e da Graça 

Machel durantes meses até ao fim”, 

refere uma fonte citada pelo jornal 

sul-africano.

De acordo com a publicação, Maki 

raramente visitou o pai enquanto es-

teve enfermo, situação que torna la-

mentável o seu protagonismo súbito 

à volta dos bens que “Tata” deixou.

Acção contra o advogado de 
“Tata”
Antes de se concentrar em Graça 

Machel, Maki, em consórcio com 

a sua irmã Zenani, investiu sobre o 

advogado do pai, George Bizos, ten-

tando apropriar-se de duas empresas 

detidas pela Fundação Mandela, cuja 

gestão lhe foi legada por Madiba.

Aparentemente, cientes de que não 

ganhariam a reivindicação em tri-

bunal, Maki e Zenani, esta que já foi 

casada com um dos irmãos do Rei 

Mswati III, da Suazilândia, retiraram 

a queixa contra o advogado.

George Bizos salvou Nelson Mande-

la da pena de morte no famoso jul-

gamento de Rivónia, no qual Nelson 

Mandela acabou condenado à prisão 

perpétua pelo seu envolvimento con-

tra o “apartheid”. Cumpriu 27 anos 

de prisão e saiu em liberdade, vindo 

a tornar-se no primeiro Presidente 

negro da África do Sul.  

“A batalha pela herança de Mandela 

ainda nem começou”. Fecha assim o 

seu texto o City Press.

Intervenção do Rei dos Them us
As indignas movimentações dos fa-

miliares de Mandela já provocaram 

uma reacção da Família Real dos  

Thembus, de que Mandela era parte. 

Num comunicado emitido esta terça-

-feira, o porta voz da Família Real, 

Daludumo Mtirara, advertiu os 

membros da família de Mandela para 

desistirem  de usar linguagem abusiva 

contra Graça Machel, ou ameaçá-la 

de despejo das duas casas de Mandela 

em Houghton e Qunu. 

“A morte de Mandela não põe fim 

ao seu compromisso com Graça Ma-

chel”, disse Mtirara.

A Família Real, diz o comunicado, 

está clara quanto ao papel que Gra-

ça Machel desempenhou na vida de 
Mandela. 
“Não duvidamos da sua contribuição 
nos últimos anos da vida deste ícone 
mundial”, diz o comunicado.
Acrescenta que na ausência de Man-
dela, ela tornou-se “no elemento crí-
tico da família Mandela”.
“Estamos a par do facto de que ela 
tem dedicado este momento para 
chorar a morte do seu querido ma-
rido”, o mesmo que se espera que 
façam os outros membros da família.
“A Nkosikazi Nosizwe Graça Machel 
continua a líder da família Mandela, 
e membros da família que lhe faltam 
respeito devem abandonar essa ten-
dência porque é uma vergonha que 
põe em causa os nossos costumes”, 
disse Mtirara. 
Há informações de que tem havido 
também grandes desavenças entre 
Makaziwe, que é casada com um ga-
nês, e o neto mais velho de Mandela, 
Mandla. 
As mesmas informações indicam que 
dias depois da morte de Mandela, 
Makaziwe deu ordens para que os 
cadeados da casa da família em Qunu 
fossem trocados, impedindo Mandla 
de acesso.
Makaziwe e o seu sobrinho Mandla 
têm estado envolvidos em disputas 
públicas sobre o controlo do legado 
de Mandela e liderança da família.
Mas na semana passada, Mtirara in-
formou que há seis anos que Mande-
la havia dado a conhecer ao reinado 
dos Thembus que Mandla era o chefe 
da família Mandela, tendo sido a ele 
que foi entregue a lança simbolizan-
do esse facto. (Redacção)

Foi apresentado, quinta-feira 

última, em Maputo, o pri-

meiro manifesto colectivo de 

reflexão sobre as razões e os 

factores da crescente instabilidade 

político-militar que se vive no País, 

em resultado de debates ocorridos 

num seminário, entre os dias 10 e 

11 de Dezembro, na capital do País.

Denominado “Caminhos Mo-

çambicanos para a Construção da 

Democracia”, o documento, apre-

sentado pelos académicos Brazão 

Mazula, Lourenço do Rosário e 

Luís de Brito, refere que “a actual 

instabilidade político-militar tem 

as suas causas prováveis na cultura 

política dominante, baseada na li-

mitação da cidadania e no modelo 

económico extractivo que enfra-

quece o vínculo entre o Estado e o 

cidadão”.

Nesta ordem de ideias, conforme 

indica o manifesto, “a actual situa-

ção exige uma reflexão mais abran-

gente, includente e virada para a 

identificação de elementos que pos-

sam assegurar um processo político 

mais estável, pois a limitação deste 

processo, a apenas dois partidos po-

líticos, pode se revelar problemática 

para uma solução sustentável da 

instabilidade”.

Segundo Brazão Mazula, o docu-

mento sugere ainda o alargamento 

do debate a outros sectores políti-

cos, diferentes grupos sociais, reli-

giosos e profissionais, para reforçar 

a cidadania e consolidar a democra-

Académicos preocupados com o 
crescente clima de instabilidade

cia, tornando-o mais inclusivo: “Uma 

possibilidade seria a realização duma 

Convenção Nacional, um mecanismo 

que tem alguma experiência de sucesso 

em contextos de crise em outros qua-

drantes, mesmo no continente africa-

no”, frisou.

Num outro desenvolvimento, o acadé-

mico referiu que o documento aconse-

lha a realização do debate sobre o siste-

ma de representação, “reflectindo sobre 

as possibilidades de adopção de um sis-

tema eleitoral misto, com a introdução 

de listas uninominais com o objectivo 

de alargar a base de participação e tam-

bém a promoção da cidadania”.

“A crescente e muito elevada abstenção 

nas eleições presidenciais e legislativas 

é particularmente preocupante e con-

trasta com a tendência inversa obser-

vada em muitos municípios. A experi-

ência mostra, pois, que a proximidade 

dos candidatos em relação aos eleitores 

é um factor de mobilização e um cami-

nho para a melhoria da qualidade de 

representação”, sublinhou.

Relativamente à construção de uma so-

ciedade democrática no País e suas res-

pectivas instituições, o documento 

constata, entre outros aspectos, a 

existência de “uma cultura políti-

co patrimonialista que gera auto-

ritarismo e paternalismo e limita 

as possibilidades da cidadania, 

constrangendo a liberdade dos in-

divíduos e a distância institucional 

entre o Estado e o cidadão, que é 

um legado histórico das condições 

da construção do Estado moderno 

em Moçambique e legado de uma 

cultura política menos libertária 

do que se tem proposto”.

Refira-se que os intelectuais que 

participaram no referido encontro 

e as organizações promotoras da 

iniciativa, nomeadamente a FUN-

DE, IESE, CEDE, EISA, OMR 

e Gapi-SI, comprometeram-se a 

continuar a contribuir para a re-

flexão sobre os caminhos para a 

consolidação do processo demo-

crático no País, bem como partici-

par e estimular a participação em 

outras iniciativas em prol da paz, 

cidadania, democracia e desenvol-

vimento.

Graça Machel 

Lourenço do Rosário, Brazão Mazula e Luís de Brito
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O 
ano 2013 foi caracterizado 

por um misto de aconte-

cimentos onde o realce vai 

para cheias e inundações 

que mataram mais de 100 pessoas 

nas regiões sul e centro do país, ata-

ques a civis e militares ao longo da 

Estrada Nacional número 1 (EN1), 

queda de avião das Linhas Aéreas de 

Moçambique (LAM) que resultou 

na morte de 33 pessoas, realização 

das eleições autárquicas que conso-

lidaram o Movimento Democráti-

co de Moçambique (MDM) como 

partido político de dimensão nacio-

nal, raptos e sequestros bem como 

a greve dos médicos que paralisou 

por completo as unidades sanitárias 

deixando o grosso dos moçambi-

canos numa situação de penúria e 

desgraça. 

2013 foi ainda um ano marcado pela 

morte de Nelson Mandela, o pri-

meiro presidente negro da África do 

Sul e figura emblemática do século 

XXI, bem como o fracasso do diá-

logo entre a Renamo e o Governo.

No ano que está prestes a findar, 

assistiu-se ainda a situações de au-

mento de movimento de contesta-

ção à forma de governação de Ar-

mando Guebuza. O ponto mais alto 

dessas contestações foi a manifesta-

ção levada a cabo pela Liga dos Di-

reitos Humanos que movimentou 

mais de 50 mil pessoas em quase de 

todas as capitais provinciais.

Janeiro 
Contra todas as previsões, o ano 

começou de forma cinzenta para os 

moçambicanos. O país foi assolado 

por chuvas intensas que provocaram 

cheias e inundações. Mais de 300 

mil pessoas ficaram afectadas das 

quais  mais de 100 perderam a vida 

e cerca de 120 mil pessoas ficaram 

desalojadas. Os distritos de Chókwè 

e Guijá, na província de Gaza, fi-

caram submersos. Estradas, linhas 

férreas e de transporte de energia 

eléctrica ficaram cortadas e intran-

sitáveis e vários campos agrícolas 

perdidos.

- Enquanto os moçambicanos di-

geriam os danos provocados pelas 

cheias, a classe médica paralisa ac-

tividades, em todo o país, exigindo 

melhores condições de trabalho. A 

greve parou duas semanas depois 

com intervenção da Presidente da 

Liga dos Direitos Humanos, Alice 

Mabota, que testemunhou a assi-

natura do memorando de entendi-

mento entre o Governo e a Associa-

ção Médica de Moçambique.     

- As cidades de Maputo e Matola 

são assoladas por uma onda de rap-

tos e sequestros tendo como prefe-

rências empresários moçambicanos  

de origem asiática.       

Fevereiro 
- Primeiros sinais da tensão políti-

co-militar começam a visualizar-se. 

O maior partido da oposição, a Re-

namo, ameaça boicotar e sabotar o 

processo eleitoral. 

- Governo marca eleições para 20 de 

Ano 2013 na lupa do SAVANA

Das cheias à tensão político-militar
Por Raul Senda

Novembro.

- Raptos e sequestros ganham con-

tornos alarmantes, muitos empre-

sários abandonam o país e a polícia 

moçambicana mostra-se incapaz 

de conter a situação. Comunidade 

asiática une-se e ameaça paralisar 

a economia nacional. Depois das 

ameaças, a comunidade muçulmana 

é recebida pelo Presidente da Repú-

blica.         

    

Março 
- Governo apresenta proposta de 

criação de 13 novos distritos e a As-

sembleia da República aprova. 

- Frelimo aprova moção de censu-

ra ao presidente do município da 

Matola e membro do partido, Arão 

Nhancale, por estar “descontente” 

com a gestão do município. 

Abril 
- O mês de Abril foi marcado pela 

eclosão da tensão político-militar 

com ataques a viaturas ao longo da 

Estrada Nacional número 1 e de 

posições militares em várias partes 

do país.

Na mesma altura, a Renamo, atra-

vés do seu secretário-geral, Manuel 

Bissopo, declara que o seu movi-

mento está a preparar-se para a 

guerra e para inviabilizar as eleições 

autárquicas. Na altura indicou que 

a Renamo tinha três bases, nomea-

damente em Satunjira, na Serra da 

Gorongosa, em Mucodzi e Muxún-

guè, no distrito de Chibatava, todas 

em Sofala.

- Guebuza reage aos ataques refe-

rindo que o povo moçambicano não 

pode viver eternamente assustado.

- Governo e Renamo reatam o di-

álogo.

- Governo anuncia novos salários e 

não cumpre com a promessa feita à 

classe médica.  

Maio 
- Mais ataques na EN1 e o Governo 

introduz coluna militar para escoltar 

viaturas no troço Muxúnguè – rio 

Save.

- Polícia desarma guerrilheiros afec-

tos à guarda presidencial do líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama, por 

“tarefas desviadas” quando escolta-

vam o secretário-geral do partido na 

província central de Manica.

- Arão Nhancale renuncia ao cargo 

de Presidente do Conselho Munici-

pal da Matola depois da monção de 

censura aprovada pelo seu partido.  

- Leopoldo da Costa retira sua can-

didatura para um novo mandato na 

presidência da Comissão Nacional 

de Eleições depois de se ter provado 

que falsificou documentos da candi-

datura.

- Médicos voltam a paralisar acti-

vidades protestando contra o não 

cumprimento do memorando de 

entendimento assinado em Janei-

ro entre o executivo e a Associação 

Médica. Caos volta aos hospitais. 

- Parlamento aprova criação de 10 

novos municípios.

- Num processo pouco claro e rode-

ado de penumbras, Abdul Carimo 

Issa é empossado como novo pre-

sidente da Comissão Nacional de 

Eleições.

- No meio de falhas e queixas, ar-

ranca o recenseamento de eleitores 

para as eleições autárquicas de 20 

Novembro. 

-Augusto Paulino, Procurador-geral 

da República (PGR), vai ao parla-

mento apresentar o Estado da lega-

lidade e pede revisão da legislação 

para criminalizar raptos. Na altura, 

Paulino recusa comentar sobre crise 

político-militar, atirando responsa-

bilidades para os políticos.

- Morre o autor do hino nacional, 

“Pátria Amada”, Salomão Manhiça.

Junho  
-Armando Guebuza visita Hospi-

tal Central de Maputo e depara-se 

com situação dramática e lança ape-

lo para os médicos regressarem ao 

trabalho. Depois de três semanas de 

paralisação de actividades, médicos 

retomam actividades. Homens ar-

mados, alegadamente da Renamo, 

matam seis militares num ataque 

contra um paiol na região de Sa-

vane, no centro do país. A incursão 

reacende a ameaça de uma confron-

tação entre as Forças de Defesa e 

Segurança e os antigos combaten-

tes da Renamo.  - O então chefe de 

Estado Maior General das Forças 

Armadas, Paulino Macaringue, é 

assaltado na cidade de Maputo onde 

os criminosos retiram armas e com-

putadores.   

-O chefe do Departamento de In-

formação da Renamo, Jerónimo 

Malagueta, é detido por ter anun-

ciado que o seu partido iria recorrer 

aos seus homens armados para im-

pedir a circulação rodoviária e ferro-

viária no centro do país, contra uma 

alegada concentração do exército 

nas antigas bases militares do movi-

mento, na região da Gorongosa.

- Armando Guebuza exonera o 

chefe de Estado-Maior General das 

Forças Armadas (CMGFA), Pauli-

no Macaringue, e no seu lugar lança 

Graça Chongo. 

Julho 
- Guebuza convoca Conselho de 

Estado e marca eleições gerais para 

15 de Outubro de 2014.

- A Renamo assume a autoria dos 

ataques de homens armados em 

Muxúnguè, Sofala, mas nega o as-

salto ao paiol de Savane. 

- Afonso Dhlakama ameaça dividir 

o país caso o governo prossiga com 

as eleições autárquicas. 

Agosto 
- Arrancam os trabalhos da sessão 

extraordinária da Assembleia da 

República e a bancada da Frelimo 

abre espaço para discussão do paco-

te eleitoral, mas a Renamo opta por 

não submeter a proposta para a re-

visão da lei eleitoral exigindo como 

condição um acordo político com o 

Governo.   

- Parlamento aprova estatuto do 

Médico que vinha sendo discuti-

do há sensivelmente 17 anos e que 

estabelece os direitos e deveres dos 

médicos e os regimes jurídico, admi-

nistrativo e profissional desta classe.

- A onda de raptos e sequestros 

continua em alta e os sequestradores 

mudam de alvos para crianças e mu-

lheres pertencentes à classe média 

moçambicana.

- A equipa nacional de futebol de 

Moçambique qualifica-se para a 

fase final do Campeonato Africano 

de Futebol reservado aos jogadores 

que actuam nos respectivos países, 

vulgo CAN Interno, ao empatar 

com a congénere de Angola por 

uma bola.

-Comissão Nacional de Eleições  

faz registo de partidos políticos e 

movimentos cívicos que pretendam 

concorrer às eleições autárquicas de 

Novembro e a Renamo optou pelo 

boicote ficando de fora da corrida. 

Tropas governamentais e homens 

armados da Renamo voltaram a 

confrontar-se na região de Pandje, 

na província de Sofala.   

-Informações não oficiais dão conta 

da morte de 36 elementos do exér-

cito nacional e dois dos homens da 

Renamo.

Setembro 
- Governo envolve-se num negó-

cio obscuro e pouco transparente e 

anuncia aquisição de 30 barcos na 

França para a pesca de atum e pro-

tecção costeira. Nessa operação, o 

executivo fala de investimentos na 

ordem de 300 milhões de Euros.

Selecção nacional sénior de basque-

tebol feminino qualifica-se para o 

mundial de Turquia.

Armando Guebuza exonera Paulo 

Zucula do cargo de Ministro dos 

Transportes e Comunicações e no 

seu lugar nomeia Gabriel Muthisse.

Outubro
- País celebra 21 anos de paz no 

meio de tiros e incertezas.   

- Renamo anuncia suspensão das 

negociações com o Governo exi-

gindo a participação de facilitadores 

nacionais e observadores internacio-

nais. 

-Dhlakama celebra um ano de “asi-

lo” em Satunjira.

- Armando Guebuza visita pro-

víncia de Sofala e forças governa-

mentais cercam e tomam a base da 

Renamo em Satunjira obrigando o 

líder da Renamo a fugir para parte 

incerta.

- A Renamo anuncia a morte do seu 

membro Armindo Milaco, deputa-

do da Assembleia Nacional devido 

aos ferimentos que sofreu durante o 

ataque de forças governamentais à 

base de Satunjira.

- Os ataques alastram-se a outras 

regiões de Moçambique e atingem 

região nortenha de Nampula. 

- Milhares de pessoas manifestam-

-se contra raptos e guerra em Mo-

çambique. As cidades de Maputo, 

Beira e Quelimane foram palco de 

manifestações contra a onda de rap-

tos no país e também a favor da paz. 

Novembro 
-  Força de Intervenção Rápida in-

vade a sede e a residência do líder da 

Renamo na cidade da Beira. 

- Governo marca data de encontro 

entre o presidente da República e  o 

líder da Renamo, mas o maior par-

tido da oposição rejeita o convite 

alegando não haver condições para 

a reunião. 

- Realização de eleições autárquicas 

em todos os 53 municípios do país 

e a Frelimo conquista 50 autarquias 

e o Movimento Democrática de 

Moçambique mantém as cidades da 

Beira e Quelimane, acrescentando a 

cidade de Nampula.

- Aeronave das Linhas Áreas de 

Moçambique (LAM) que fazia li-

gação entre Maputo (Moçambique) 

e Luanda (Angola) despenha-se na 

Namíbia e mata 33 pessoas.

Dezembro  
- Morre o ícone mundial e primeiro 

presidente negro da África do Sul, 

Nelson Mandela.

- Frelimo anuncia nomes de Alber-

to Vaquina, José Pacheco e Filipe 

Nyussi como candidatos à sucessão 

de Armando Guebuza nas eleições 

gerais do próximo ano.

- Parlamento aprova novo código 

penal.

Trinta e três pessoas perderam a vida na queda do avião da LAM 

O ano começou com cheias e inundações que deixaram a cidade de Chokwè numa 
situação de penúria
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I. INTRODUÇÃO 

1. É com particular honra que nos dirigimos 
a esta Magna Assembleia para, nos ter-
mos das competências que nos são con-
feridas pela Constituição da República de 
Moçambique, na alínea b), do artigo 159, 
apresentarmos, através de Vossas Exce-
lências, Senhores Mandatários do Povo, 
a Informação sobre a Situação Geral da 
Nação, ao nosso Povo muito especial, o 
maravilhoso Povo Moçambicano. 

2. A nossa primeira saudação é dirigida a 
todos Vós, Digníssimos Deputados, que, 
de liaç es partidárias diferentes, conver-
gem no imperativo de dar corpo à conso-
lidação do Estado de Direito Democrático 
e ao desenvolvimento da Nação Moçam-
bicana, através da produção legislativa 
em que se empenharam ao longo de 2013. 

UNIDADE NACIONAL, PAZ E DEMOCRACIA: 
SUA CONSOLIDAÇÃO COMO FACTORES PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Informação Anual do Chefe de Estado, Sua 
Excelência Armando Emílio Guebuza, à Assembleia 

da República sobre a Situação Geral da Nação

Maputo, 19 de Dezembro de 2013

3. Com efeito, a Assembleia da República apre-
ciou e aprovou a Legislação Eleitoral, o Plano 
Económico e Social e o respectivo Orçamento 
do Estado para 2013 e demais leis nos diferen-
tes domínios, que reforçaram o leque de ins-
trumentos normativos do nosso ordenamento 
jurídico.

II. CONDOLÊNCIAS 

4. Com muita consternação, tomámos conheci-
mento do desaparecimento físico dos Senhores 
Deputados Crisanto João Naitei, Paulina Ma-
teus Nkunda e Armindo João Milaco Acelece. 
Nesta ocasião, gostaríamos de, uma vez mais, 
expressar as nossas condolências e sentimentos 
de pesar às famílias enlutadas e estender a nos-
sa solidariedade às Bancadas Parlamentares da 
FRELIMO e da RENAMO e à Assembleia da 
República.

5. A Nação Moçambicana foi abalada pelo 
despenhamento duma aeronave da nossa 
companhia de bandeira, ocorrido na Na-
míbia, no dia 29 de Novembro. O Governo 
declarou três dias de luto Nacional. Reitera-
mos os nossos pêsames e a nossa solidarie-
dade às famílias enlutadas.

6. A nossa região, o continente e o mundo per-
deram um ícone da Paz e da Reconciliação, 
Nelson Rolihlahla Mandela. Reiteramos as 
nossas condolências à família, ao Povo e ao 
Governo da África do Sul, pelo sentimen-
to de vazio e saudade que Madiba também 
deixa em todos nós. 

III. UNIDADE NACIONAL, PAZ, DEMO-
CRACIA E DESENVOLVIMENTO

7. A Luta contra a Pobreza e pela promoção 
do nosso bem-estar ocupam lugares cen-



PUBLICIDADE 11Savana 27-12-2013

trais na nossa acção governativa. Para 
que continuemos a registar sucessos na 
sua realização, revela-se fundamental que 
continuemos a consolidar a Unidade Na-
cional, a Paz e a Democracia. Na edição 
da Presidência Aberta e Inclusiva deste 
ano, levámos para re exão, com os nossos 
compatriotas, a importância de que se re-
veste a consolidação da Paz, da Unidade 
Nacional e da Independência Nacional. 
Mais adiante, vamos escalpelizar os dois 
primeiros, mas, vamos aqui sublinhar que 
a Independência Nacional é a construção 
política que faz de nós cidadãos moçam-
bicanos e que, ao mesmo tempo, nos re-
corda que fora das nossas fronteiras, quer 
queiramos, quer não, somos estrangeiros e 
somos assim chamados e tratados. 

III.1. UNIDADE NACIONAL

8. A Unidade Nacional está consagrada na 
nossa Magna Carta como um dos objec-
tivos fundamentais do Estado Moçambi-
cano, garantindo, deste modo, o elo es-
truturante da interacção entre nós, como 
cidadãos, e a nossa bela Nação.

9. O patriotismo deriva do amor à nossa Pá-
tria Amada, a única Pátria que é nossa, e 
do sentido que atribuímos à nossa relação 
com ela, bem como do papel que lhe reco-
nhecemos nas nossas vidas e a forma como 
participamos na sua edi cação e projec-
ção, no concerto das naç es. 

10. O amor à nossa Pátria tem a sua base 
no cumprimento dos deveres, mas tam-
bém no usufruto dos direitos que a Lei nos 
confere para exercermos a nossa cidada-
nia, e com esta cidadania, enraizarmos os 
fundamentos do Estado, uma das mais im-
portantes referências para a consolidação 
da Unidade Nacional.

11. Graças ao sentido e valor que atribu-
ímos à Unidade Nacional, as referências 
culturais, a a rmação de valores e de inte-
resses supremos da Nação Moçambicana, 
são necessariamente perenes, sobrepondo-
-se aos interesses que se situam na frontei-
ra do particular.

12. É neste prisma que, a nossa Constitui-
ção prevê a punição dos actos contrários 
à Unidade Nacional, orienta para uma 
política económica virada para a sua con-
solidação e consagra a unidade na diversi-
dade. Por isso, onde oresce a diversidade 
exulta o nosso mosaico cultural, cimenta-
-se a moçambicanidade e consolida-se a 
Unidade Nacional.

13. Vista neste prisma, a Unidade Nacio-
nal ensina-nos que, as oportunidades para 
todos participarmos na luta contra a po-
breza, espalham-se por todo o nosso belo 
Moçambique. Assim em todas as nossas 
províncias temos terra para a produção 
agrária e condiç es para o agro-processa-
mento, logística e turismo, incluindo o ci-
negético. 

 ambém em todas elas, temos condiç es 
para o desenvolvimento da sociedade do 
conhecimento e da indústria de serviços, 
incluindo serviços nanceiros e de segu-
ros. 

 Em algumas províncias temos portos por 
explorar, construir e expandir; 

 Noutras províncias temos gás natural; 
Noutras temos areias pesadas; 

 Noutras temos carvão; Noutras temos 
pedras preciosas; e noutras ainda temos 
condiç es de produção de energia, in-
cluindo o recurso às fontes novas e reno-
váveis.

14. A diferenciação com que os recursos naturais 
se distribuem 

pelo nosso solo pátrio, não deve ser pretexto para 
fomentar a divisão e a separação, pondo em 
causa a Unidade Nacional. Basta que nos re-
cordemos, como moçambicanos de diferentes 
províncias lutaram juntos e alguns perderam 
as suas preciosas vidas, para que esta Pátria de 
Heróis fosse, hoje, livre e independente. 

15. Rea rmemos, pois, a necessidade de consoli-
dar a Unidade Nacional, em torno dos nobres 
interesses do nosso heróico Povo, independen-
temente das nossas convicç es político-parti-
dárias, credo religioso, tribo, raça ou local de 
origem. No mesmo quadro, vinquemos o im-
perativo de persistirmos na consolidação da 
Pátria Moçambicana, enformados pela comu-
nhão do destino e pelo adensamento da ma-
triz que nos identi ca como um só Povo, como 
uma só Nação.

16. Inspirados na Unidade Nacional, continuemos 
a cultivar a moçambicanidade, nas diversas 
formas de representação do povo e expresse-
mos essa diversidade de origem, de raça e de 
credo religioso, quer nos órgãos centrais como 
nos órgãos locais de exercício do poder.  

17. Foi neste contexto, e no contexto da promo-
ção do sentido de Pátria e de auto-estima, que 
prosseguimos com a celebração da vida e obra 
dos Heróis Nacionais, que este ano completa-
ram 40 anos após a sua morte, na frente da li-
bertação da terra e dos homens, numa homena-
gem prestada em cerimónias de Estado na terra 
de origem de cada um deles. São compatriotas 
nossos que derramaram o seu precioso sangue 
para que hoje pudéssemos ocupar o nosso lu-
gar na comunidade das naç es. São eles  

 Romão Fernandes Farinha, na Localidade de 
Muatide, Distrito de Muidumbe, Província 
de Cabo Delgado, que perdeu a vida aos 30 
anos; 

 Francisco Orlando Magúmb a, Localidade 
de Messumba, Distrito do Lago, Província do 
Niassa, que perdeu a vida aos 33 anos; 

 Francisco Man anga, Localidade de Charre, 
Distrito de Mutarara, Província de ete, que 
perdeu a vida aos 42 anos; 

 Armando ivane, Localidade de Maqueze, 
Distrito do Chibuto, Província de Gaza, que 
perdeu a vida aos 36 anos; e

 Luís Joaquim Marra, Localidade de Caia, 
Distrito do mesmo nome, Província de Sofa-
la, que perdeu a vida aos 27 anos. 

18. Estes Heróis Nacionais, Combatentes da Luta 
de Libertação Nacional, perderam a vida, 
como vimos, ainda jovens. Ao recordarmo-
-nos dos seus feitos, façamos, nós próprios, 
hoje, uma introspecção do quanto, na nossa 
idade, já zemos pela Pátria, uma introspec-
ção sobre o legado que já construímos para, 
através desse legado, sermos recordados pelas 
geraç es vindouras. 

19. A exaltação destes Heróis Nacionais signi ca 
honrar e glori car os exemplos de patriotismo 
que caracterizaram aqueles nobres lhos de 
Moçambique e constitui uma oportunidade 
para a preservação e disseminação do seu le-
gado às geraç es presentes e futuras.

20. endo em conta o seu grande impacto na pro-
moção do conhecimento mútuo entre os mo-
çambicanos, da realidade em que vivem e das 
riquezas diversas com que são dotados, orga-
nizámos o Décimo Primeiro Festival Nacional 
dos Jogos Desportivos Escolares, na Cidade 
de ete e na Vila de Moatize, que constituiu, 
uma vez mais, uma demonstração  
 do nosso potencial na área desportiva; 
 da nossa capacidade de organização e de 
competição; bem como 

 do nosso esmero para entrelaçar o desporto 
e as artes e cultura como pilares da Unidade 

Nacional, esteios da moçambicanidade 
e fontes da nossa auto-estima.

21. Graças à Unidade Nacional que promo-
vemos e consolidamos, tem ressaltado 
à nossa vista que esta Pátria de Heróis 
continua a produzir heróis, na luta con-
tra a pobreza, sejam eles operários, cam-
poneses, estudantes ou funcionários. Por 
exemplo, hoje, temos cada vez mais qua-
dros na função pública, formados pelo 
nosso Sistema Nacional de Educação que 
são colocados não apenas na capital do 
País ou nas grandes cidades, mas tam-
bém nos distritos, postos administrativos 
e localidades. 

22. O Programa “Férias Desenvolvendo o 
Distrito”, que vem sendo promovido 
pela Associação de Estudantes Finalis-
tas Universitários de Moçambique, deve 
ser visto nesta perspectiva de promoção 
e consolidação da Unidade Nacional, ao 
dar aos estudantes a oportunidade de co-
nhecerem melhor o seu Moçambique e de 
descobrirem que a nal os desa os com 
que se debatem no quotidiano abrangem 
outros moçambicanos e que só juntos os 
podemos superar.

23. A Política e Estratégia de Descentraliza-
ção e Desconcentração é outro factor im-
pulsionador da consolidação da Unidade 
Nacional, ao aproximar os centros de de-
cisão, os símbolos do poder e da Nação, 
para mais perto do cidadão. É ainda neste 
prisma que deve ser vista a Lei de Cria-
ção de Novos Distritos, por Província, e a 
Lei da Criação de Mais Dez Novas Autar-
quias no País. 

24. A Unidade Nacional é também articula-
da, através de uma Administração Pú-
blica cada vez mais pro ssionalizada em 
que a capacitação, a formação e a rotação 
dos quadros mantêm-se como necessida-
des permanentemente prementes. 

25. Ainda no quadro da promoção da Uni-
dade Nacional, temos estado a edi car 
infra-estruturas que facilitam a circulação 
de pessoas e bens, como estradas, pon-
tes e ferrovias, e outras que aproximam 
mais serviços do cidadão. Por exemplo, a 
instalação de bombas de combustível, re-
duz as quantidades de combustível que o 
cidadão tem que gastar nas suas viagens 
para a compra de combustível para o seu 
veículo. 

Este factor, junta-se a muitos outros que têm 
estado a carcomer o discurso de “zonas 
recônditas”, em referência a determina-
dos locais do nosso belo Moçambique. Ao 
aproximar dirigentes, recursos e serviços 
criamos um outro sentimento, percepção 
e impacto de Unidade Nacional na cons-
ciência do cidadão.

26. Com a Unidade Nacional temos Moçam-
bique. Sem a Unidade Nacional Moçam-
bique não existe. Sem Moçambique não 
há Moçambicanos. Sem Moçambicanos 
há tribos, etnias, raças, religi es e todo 
um exercício centrífugo para exacerbar 
toda a pletora do que distingue este da-
quele seu semelhante. 

27. A Unidade Nacional é o cimento da Mo-
çambicanidade. É a argamassa que man-
tém coeso o edifício forte e perene que te-
mos estado a construir desde 1962. Ela foi 
o garante de todas as nossas conquistas e 
vitórias de ontem e, por isso, continuan-
do a consolidá-la, reforçamos a certeza de 
que a nossa luta contra a pobreza, hoje e 
amanhã, será coroada de êxitos.

III.2. PAZ
28. A referência à Paz permeia a nossa Cons-
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tituição, quer do ponto de vista do nosso 
relacionamento como cidadãos, quer do 
ponto de vista da formação, estruturação 
e funcionamento dos partidos políticos, 
quer ainda do ponto de vista da nossa po-
lítica externa. 

29. Foi como um Povo que celebrámos o al-
cance desta conquista, a 4 de Outubro de 
1992. Por isso, o Acordo Geral de Paz foi 
aprovado, por consenso pelos Deputados 
desta Magna Casa do Povo, através da Lei 
nº 13/92, de 14 de Outubro, passando a in-
tegrar a nossa ordem jurídica. Neste con-
texto, não há nada que foi acordado em 
Roma, cujo texto vigorou até à entrada em 
funç es do Governo saído das primeiras 
eleiç es multipartidárias de 1994, que te-
nha cado de fora da nossa Lei-Mãe. Não 
há nada sobre o Acordo Geral de Paz, as-
sinado em Roma, que não seja público e 
acessível a qualquer cidadão interessado.

30. As revis es subsequentes da Constituição 
da República contaram com a participação 
de todos os partidos políticos, com assen-
to parlamentar. Este procedimento recor-
da-nos que é nesta Casa do Povo onde a 
alteração deste quadro jurídico nacional 
deve ser feita.

31. No reconhecimento de que a Paz é proprie-
dade colectiva dos moçambicanos, esta 
Magna Casa aprovou a Lei nº 12/2002, de 
30 de Abril, que consagra o dia 4 de Outu-

Nação Moçambicana para darem o seu con-
tributo na luta contra a pobreza. 

 Com a Paz, continuaremos a expandir os 
projectos de abastecimento de água e sanea-
mento e a implementar 

 os nossos programas de gestão ambiental.
 Com a Paz, continuaremos a construir mais 
estradas sem poeira, mais pontes e ferrovias. 

 Com a Paz, continuaremos a mobilizar 
 mais investimentos, públicos e privados, 
para o turismo, transportes e comunicaç es, 
recursos minerais e energia, que gerem recei-
ta e postos de trabalho para os nossos com-
patriotas.

32. No contexto da consolidação da Paz e da re-
conciliação na Nação Moçambicana, temos 
vindo a prestar atenção aos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional e aos desmobili-
zados de guerra, implementando medidas de 
protecção especial, à luz do Estatuto do Com-
batente, aprovado por esta Magna Casa. 

33. O Governo está comprometido com a conso-
lidação de um clima de Paz e tranquilidade 
na nossa Pátria Amada. A irreticente disponi-
bilidade para o diálogo profícuo, várias vezes 
expressa, manifestada e concretizada pelo Go-
verno, rea rma esta nossa convicção de que a 
única alternativa à Paz é a própria Paz.

34. Entre nós, moçambicanos, haverá sempre dife-
renças por  harmonizar, erros por corrigir e de-
sentendimentos por esclarecer sobre quest es 
da agenda nacional. odavia, essas diferenças 

ria, pouco representativa do espírito na-
cional, um espírito nacional virado para a 
concórdia e para a Paz.

III.3. DEMOCRACIA

36. Como moçambicanos, devemo-nos orgu-
lhar que a Democracia seja nossa própria 
criação, para o nosso próprio benefício e 
para a abertura de espaços de diálogo e de 
participação de todos. Com efeito, foi a 25 
de Junho de 1962, com a criação da Frente 
de Libertação de Moçambique, que nós, 
moçambicanos, transformando a nossa 
diversidade em riqueza e em fermento da 
Unidade Nacional, pudemos exercer o di-
reito de eleger e de ser eleitos, bem como 
de dirigir instituiç es criadas por nós 
próprios, para servirem a causa do nosso 
Povo muito especial. 

37. A democracia, que é outro dos objectivos 
fundamentais que o Estado Moçambicano 
persegue, imp e e manifesta-se, de entre 
outras formas, através da pluralidade de 
ideias, da diversidade de formas de inter-
venção na sociedade e da realização peri-
ódica de eleiç es.

38. Por isso, devemos continuar a consolidá-
-la, assumindo-a como um processo con-
tínuo e permanente que exige o envolvi-
mento e a participação de todos e de cada 
um de nós. Neste contexto, enriquecem 

bro como o Dia da Paz e da Reconciliação 
na Nação Moçambicana. É também em re-
conhecimento desta propriedade colectiva 
e da necessidade da sua preservação que 
todos os anos, a 4 de Outubro, são realiza-
dos cultos ecuménicos, com a participação 
dos actores políticos e outras forças vivas 
da sociedade. Durante estes eventos colo-
ca-se acento tónico na promoção da Cultu-
ra de Paz. 
 Com a Paz, mais pessoal de saúde será 
colocado nas nossas unidades sanitárias 
e mais professores nas nossas escolas. 

 Com a Paz, mais técnicos de diversas 
especialidades serão formados e coloca-
dos em diferentes espaços geográ cos da 

não se devem, nunca, sobrepôr ao nosso dese-
jo colectivo de viver em Paz. Devem, sempre, 
ser vistos como desa os à nossa capacidade de 
construir e gerar consensos duráveis e que se 
renovem em cada diálogo em que nos engaja-
mos. 

35. Encorajamos os parceiros do nosso Governo 
na promoção da Paz, com particular destaque 
para as organizaç es religiosas, 

da sociedade civil e empresariais, bem como para 
os líderes comunitários e outras pessoas de 
bem, a mobilizarem toda a sua capacidade de 
esclarecimento e de persuasão em prol da Paz. 
As mentes e os braços que se julgam que estão 
a armar-se para a guerra e para a criação da 
instabilidade devem sentir que são uma mino-

os seus conteúdos, os partidos políticos que 
cumprem com o preceituado nos seus esta-
tutos, com particular realce para as eleiç es 
regulares dos seus dirigentes e realização 
periódica das reuni es dos seus órgãos. De 
igual modo, enriquecem o nosso rmamen-
to democrático as associaç es, sindicatos e 
outras organizaç es cívicas que cumprem 
com o que está estatuído para aprofunda-
rem a democracia interna e assim servirem 
de referência e modelo a seguir. odas de-
vem trabalhar para que no seu seio impere 
a democracia. É nesse processo que os ci-
dadãos, os membros dessas organizaç es 
e toda a sociedade moçambicana, consoli-
darão o seu aprendizado sobre a democra-
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cia. Aliás, como sublinha o Artigo 78, da 
Constituição da República, no seu Núme-
ro Um, “As organizaç es sociais, como 
formas de associação com a nidades e in-
teresses próprios, desempenham um pa-
pel importante na promoção da democra-
cia e na participação dos cidadãos na vida 
pública.” Portanto, não se pode promover 
a democracia sem se ser democrata, sem 
se acreditar na democracia!    

39. Um outro aspecto a ter em conta, prende-
-se com o debate sobre os caminhos que 
deve seguir a Nação Moçambicana. Em 
democracia há pluralidade de ideias e, 
por isso, exige-se que na discordância se 
respeitem as diferenças pois, no confron-
to de ideias e vis es também se nutre e se 
consolida a democracia.

40. Apraz-nos notar o contínuo crescimento 
da nossa comunicação social, quer em ter-
mos do número de órgãos, quer em ter-
mos de pro ssionais, quer ainda em ter-
mos de qualidade e diversidade do que se 
produz para consumo público, ao longo 
de todo o território Nacional. Esta forma 
vertical de comunicar, veio a ser enrique-
cida pela forma horizontal de debater os 
assuntos nacionais e internacionais na for-
ma de blogs, facebook e t itter, entre ou-
tros. Com efeito, registámos o crescimen-
to, em catadupa, dos nossos compatriotas 
que aderem, diariamente, às redes sociais, 
facto facilitado pelas nossas políticas de 
redistribuição dos rendimentos, assunto 
que voltaremos a debater mais adiante, 
nesta Informação Anual. Destas políticas 
resulta, em particular, que a rede de tele-

41. Ainda no contexto do reforço da democracia 
em Moçambique, congratulamo-nos pela for-
ma como o nosso Povo assumiu o compro-
misso de consolidá-la, nesta vertente que se 
expressa através dos processos eleitorais re-
gulares. Como todos testemunhámos, o nosso 
Povo aderiu ao processo de actualização do 
recenseamento eleitoral, participou nas cam-
panhas eleitorais, que as transformou em mo-
mentos de festa e de consolidação da Paz e da 
Unidade Nacional e a uiu às urnas para exer-
cer o seu direito e cumprir o seu dever cívico 
de escolher, livremente, os dirigentes da sua 
autarquia, num processo que, apesar de alguns 
incidentes, entrou na nossa História como li-
vre, justo, transparente, pací co, ordeiro e cre-
dível. 

42. Felicitamos os nossos compatriotas recente-
mente eleitos para os cargos de Presidentes de 
Conselhos Municipais e para Membros das As-
sembleias Municipais. Saudamos, sobretudo, o 
nosso Povo, o grande vencedor neste processo.

IV. OS DESAFIOS PARA A UNIDADE NA-
CIONAL, PAZ, DEMOCRACIA E DESEN-
VOLVIMENTO

43. Reconhecidamente, existe uma relação simbió-
tica entre a consolidação da Unidade Nacional, 
da Paz e da Democracia e o desenvolvimento 
social e económico da Nação Moçambicana. 

odavia, por forma a conferirmos crescente 
uidez a esta relação de benefícios mútuos, te-

mos que superar alguns desa os. Nesta Infor-
mação Anual vamo-nos referir a quatro desses 
desa os, nomeadamente  a diversi cação dos 
mecanismos de Diálogo, a imposição da Auto-

cia Aberta e Inclusiva e as suas réplicas 
a nível local, bem como os seminários na 
Presidência da República, têm contribu-
ído para impulsionar e dar forma a este 
processo de diálogo. 

45. Na edição da Presidência Aberta e Inclu-
siva deste ano, em que privilegiámos os 
postos administrativos e as localidades, o 
diálogo foi, uma vez mais, nota dominan-
te. 

46. Em primeiro lugar, ganhou forma através 
dos comícios populares. 

47. Nestes concorridos eventos foi, como tem 
sido a nossa prática, criado um espaço 
para que dez cidadãos usassem da palavra 
na tribuna, com base no princípio de que 
são, aleatoriamente, servidos os primeiros 
que chegam para colocar a nossa gover-
nação na mira da lupa crítica popular. Os 
restantes que, por constrangimentos de 
tempo não se podem fazer à tribuna, têm 
a oportunidade de colocar os seus pontos 
de vista aos membros da delegação Presi-
dencial que as incorpora no relatório nal 
que é usado como instrumento de traba-
lho, tanto pelo Governo Central, como 
pelos governos locais. Em segundo lugar, 
esse diálogo ganha expressão, através dos 
encontros com os membros das estruturas 
administrativas das localidades e dos pos-
tos administrativos, em sess es alargadas 
aos membros dos Conselhos Consultivos, 
durante as quais também se abordam as 
quest es levantadas no comício antece-
dente. Em terceiro lugar, este diálogo ga-
nha expressão através dos encontros com 
as organizaç es locais da sociedade civil, 

comunicaç es abranja mais de 80  do terri-
tório nacional e a rede de energia de Cahora 
Bassa, reforçada pelos 250 Mega atts do gás 
natural de Pande e emane, cubra já 117 Sedes 
Distritais e um número expressivo de Postos 
Administrativos e Localidades. Algumas des-
tas regi es geográ cas da nossa Pátria Amada 
também bene ciam das energias novas e reno-
váveis que têm bases sólidas para crescer, para 
além dos actuais 14 , com a entrada em fun-
cionamento da nossa primeira fábrica de pai-
néis solares, no Distrito de Boane, Província do 
Maputo.

ridade do Estado em todo o espaço geográ co 
da Nação Moçambicana, a ranquilidade e Se-
gurança Públicas e a Redistribuição dos Rendi-
mentos.

IV.1. A diversi cação dos mecanismos de diálogo 
44. Comecemos pelo primeiro desa o, o desa o 

de diversi car os mecanismos de Diálogo. Ao 
longo deste ano continuámos a promover e a 
diversi car esses mecanismos de interacção 
com as forças vivas da sociedade, com desta-
que para os partidos políticos, as con ss es 
religiosas, as associaç es empresariais e as 
organizaç es sócio pro ssionais. A Presidên-

com destaque para os encontros com as 
organizaç es juvenis, empresariais e com 
os fóruns congregadores de várias asso-
ciaç es. 

48. Na Presidência da República são organi-
zados seminários para os quais são con-
vidados, por um lado, oradores e mode-
radores moçambicanos, especialistas no 
tema proposto para debate e, por outro 
lado, participantes com formação em dife-
rentes áreas do saber, vocação, ocupação e 
interesse. Ao longo de 2013, tivemos como 
temas  
 A Consolidação do Sistema de Finanças 
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e Desenvolvimento;
 A Preservação das Conquistas da Inde-
pendência Nacional;

 O Financiamento para o Desenvolvimen-
to Económico  o caso da Bolsa de Valores; 
e

 A Reforma da Educação Pro ssional e a 
sua Resposta à Demanda do Mercado de 
Emprego. 

49. emos igualmente vários outros exem-
plos que dão substância à natureza dialogante 
do nosso Governo  
49.1. O primeiro exemplo refere-se à quarta ses-

são do Parlamento Infantil, realizado em 
Julho passado, nesta sala. Os nossos Parla-
mentares de Palmo e Meio tiveram a opor-
tunidade de interagir com os membros do 
Governo e de solicitar ao Chefe do Estado 
para que desencadeie um processo tendo 
em vista a constituição de um verdadeiro 
Parlamento Juvenil para o qual transita-
rão, se forem eleitos, democraticamente.

49.2. O segundo exemplo prende-se com a rea-
lização do erceiro Encontro Nacional da 
Juventude, em Agosto, no Distrito de Ra-
pale, Província de Nampula. Durante este 
encontro, os nossos jovens e os membros 
do nosso Governo enriqueceram a pro-
posta da Política e Estratégia da Juventu-
de, um dispositivo fulcral de orientação 
no tratamento dos assuntos da juventude, 
que esta Casa do Povo viria aprovar, em 
Resolução. 

50. emos outros exemplos na forma de con-
sultas populares e a grupos especializados 
e interessados quando se trate de formular 
ou de rever uma lei ou outro dispositivo 
legal. Neste diálogo interactivo, consoli-
dam-se as parcerias com estes segmen-
tos da nossa sociedade, assegurando-se a 
apropriação colectiva desses projectos.

51. De igual modo, as políticas e as estratégias 
sectoriais são também submetidas à apre-
ciação da sociedade civil e de outras par-
tes interessadas, antes de serem agendas 
para debate e aprovação, nas sess es do 
Conselho de Ministros. Para além disso, 
há interacção com os empreiteiros, com os 
transportadores, com os economistas, com 
os empregadores e sindicatos, com os dis-
tribuidores de produtos petrolíferos, com 
a associação dos retalhistas de combustí-
veis, com os desportistas, com os artistas 
e agentes culturais, com os mukheristas, 
com os produtores agrários, com os avicul-
tores, com os micro-importadores, com os 
armadores e pescadores de pequena esca-
la, só para dar alguns exemplos.  

52. Ainda no contexto de um Governo dialo-
gante temos fóruns institucionalizados. 
São os casos
 da Confederação das Associaç es Econó-
micas;
 do Fórum de Consulta Sobre erras, do 
Algodão e do Cajú;
 da Comissão Consultiva do rabalho;
 da Comissão de Administração Pesquei-
ra;
 da Conferência das religi es, que teve a 
sua sessão inaugural este ano; 
 do Fórum Nacional do Mecanismo Africa-
no de Revisão de Pares; 
 do Observatório de Desenvolvimento;
 da Comissão de Mediação e Arbitragem 
Laboral;
 dos Centros Multimédia Comunitários; e
 do Fórum de diálogo com os parceiros de 
desenvolvimento.

53. As diversas plataformas de diálogo cons-
tituem-se em mecanismos importantes na 
busca de consensos alargados, para conti-

nuarmos a edi car uma Nação próspera, sem-
pre unida e em paz e com crescente prestígio 
no concerto das naç es.

54. É neste contexto que decorre, em Maputo, o di-
álogo entre o Governo e a Renamo, em respos-
ta ao pedido deste partido político, no sentido 
de, com urgência, encetar-se esse diálogo. Ape-
sar da anunciada urgência, o início efectivo do 
diálogo foi precedido por um conjunto de pré-
-condiç es incompreensíveis apresentadas por 
aquele Partido. A primeira condição apresen-
tada ao Governo tinha a ver com a necessida-
de de o diálogo decorrer num local “neutro” 
ou “digno”. uando o encontro nalmente se 
efectivou, este partido prosseguiu com a sua 
postura, ensaiando outras pré-condiç es, des-
tinadas a atrasar esse processo de diálogo que, 
ele próprio, solicitara. 

55. As pré-condiç es apresentadas por este Parti-
do Político, nesta fase, incluíam a limitação da 
circulação das Forças de Defesa e Segurança 
em algumas áreas do espaço nacional e a pro-
posta de intromissão do Governo em assuntos 
que não eram da sua alçada, dada a separação 
de poderes que caracteriza o Estado de Direito 
Democrático em Moçambique.

56. O início efectivo do diálogo tomou forma na 
apresentação, à Delegação do Governo, do pri-
meiro ponto da agenda, atinente à legislação 
eleitoral. Este ponto contém doze princípios, 
incluindo aqueles que não colheram consenso 
na revisão, pela Assembleia da República, da 
Lei Eleitoral que regeu as eleiç es de 20 de No-
vembro último.

57. Entre os pontos que não colheram consenso 
nesta Magna Casa destaca-se o relativo à Co-
missão Nacional de Eleiç es, no qual, o Parti-
do que defende a despartidarização do Estado, 
sugere uma bi-partidarização total daquele ór-
gão entre a FRELIMO e ele próprio. Com efei-
to, o conteúdo que este partido dá ao seu con-
ceito de “Paridade”, ignora por completo que 
nestes mais de 21 anos de Paz, a democracia 
multipartidária Moçambicana fez emergir um 
numeroso grupo de Partidos políticos, uma 
magistratura judicial e do ministério público 
credíveis e organizaç es da sociedade civil 
muito prestigiadas.

58. A sugestão de que todos os Partidos devem ir 
em igualdade de circunstância às eleiç es sig-
ni ca que, no cumprimento deste conceito de 
“paridade”, se tivermos cinco dezenas de par-
tidos políticos em Moçambique, todos eles de-
vem estar representados nos órgãos eleitorais. 
Não se vislumbra aqui a viabilidade de uma 
Comissão Nacional de Eleiç es com meia cen-
tena de Partidos a decidir sobre matéria que 
precisa de tanta concentração e serenidade, 
como as eleiç es! 

59. Em contrapartida, e em consideração às re-
comendaç es dos observadores nacionais e 
estrangeiros, temos defendido a constituição 
de uma Comissão Nacional de Eleiç es pro s-
sionalizada. odavia, tivemos que abrir espaço 
para acomodar parte da insistência deste par-
tido com assento parlamentar. Por isso, acaba-
mos tendo uma Comissão Nacional de Elei-
ç es híbrida, com a participação dos partidos 
políticos, da sociedade civil e de pro ssionais 
da nossa magistratura. 

60. O princípio da proporcionalidade para a cons-
tituição dos Órgãos do Estado, que integram 
cidadãos eleitos pela Assembleia da Repúbli-
ca, está previsto na Constituição da República. 
Isto re ecte-se, por exemplo, em órgãos como 
o Conselho Constitucional, o Conselho de Es-
tado, o Conselho Superior da Magistratura Ju-
dicial, o Conselho Superior da Comunicação 
Social, a Comissão Permanente da Assembleia 
da República e as Comiss es de trabalho deste 
órgão do poder legislativo, bem como a com-

posição das suas delegaç es ao exterior. 
61. Dos 12 pontos e 19 alíneas apresentados 

na mesa do diálogo, o Governo concor-
dou, total ou parcialmente, com 16 alíneas 
mas discorda com três alíneas, pelos mo-
tivos acima apresentados. 

62. A concordância do Governo com as 16 
alíneas constitui uma demonstração ine-
quívoca do seu empenho para o aprofun-
damento do diálogo, da reconciliação, da 
Paz e da concórdia nacional.

63. As intervenç es que dão corpo a este diá-
logo têm estado a ser registadas em actas. 
Estas actas são, por isso, meras transcri-
ç es do que cada um vai dizendo ao longo 
das sess es. Após a devida conferência e 
possíveis correcç es, estas actas deveriam 
ser assinadas pelas partes, não signi -
cando isso que as partes concordem com 
o que a outra parte disse ou defendeu. É 
assim que, mesmo quando havia desa-
cordos, essas actas eram assinadas pelas 
partes. Infelizmente, isso deixou de acon-
tecer a partir da sexta ronda das sess es 
de diálogo, quando nasce a exigência de 
um “Acordo Político” com o Governo, o 
qual funcionaria como um compromisso 
que, em de nitivo, constituir-se-ia numa 
negação dos fundamentos do Estado de 
Direito Democrático que estamos a conso-
lidar.

64. Apesar de todos os pontos da agenda te-
rem sido propostos por este partido, a for-
ma como se tem portado na mesa do diá-
logo, a imposição de novas pré-condiç es 
e a forma imprevisível como age, indicam 
que talvez o sentido de urgência que um-
bilicara ao seu pedido de audiência ao 
Governo tinha outros objectivos, ainda 
por desvendar.

65. Começámos a registar, infelizmente, a 
obstrução do diálogo, com a alegação de 
que havia falta de acordo, mesmo com as 
garantias do Governo de que as três alí-
neas em que permanecem os desacordos 
não seriam abandonadas, mas tão-somen-
te “congeladas” para serem revisitadas 
posteriormente.

66. Esta obstrução ganha uma nova dimen-
são com a exigência de mediadores inter-
nacionais. Esta exigência surge quando, 
num claro testemunho do seu compro-
misso com a concórdia nacional e com a 
Paz, o Governo havia já aceite a presença 
de Observadores Nacionais na mesa de 
diálogo.

67. O diálogo não se pode confundir com um 
monólogo. O diálogo não é uma imposi-
ção unilateral de vontades sobre governa-
ção. Isso é perigosamente anti-democráti-
co para a nossa Pátria Amada. 

68. Os entendimentos neste diálogo devem 
garantir, em primeiro lugar, que os mo-
çambicanos continuem a bene ciar das 
condiç es de vida que têm ou proporcio-
nem-lhes níveis mais elevados de bem-es-
tar. Em segundo lugar, os resultados desse 
diálogo devem rea rmar o imperativo da 
observância dos direitos constitucionais 
dos cidadãos e do primado da Magna 
Carta, incluindo a indivisibilidade da Pá-
tria Moçambicana.

69. O Governo está comprometido com o di-
álogo. Diálogo com todos os segmentos 
da sociedade Moçambicana. Diálogo den-
tro das instituiç es que o ordenamento 
democrático do nosso Estado prescreve. 
Diálogo sempre inovado, incluindo o que 
ocorre nas mais diversas circunstâncias 
da vida política, económica, social e cul-
tural do nosso Povo e das instituiç es Mo-
çambicanas.
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70. Reconhecemos como nosso desa o, con-
tinuar a alargar e a diversi car os meca-
nismos de diálogo e de interacção com 
grupos de interesse no meio rural e nas 
zonas urbanas. O alargamento e aperfei-
çoamento desse diálogo, sempre deseja-
dos, terão enquadramento no contexto da 
nossa cultura política de buscar e tomar 
em consideração um crescente número de 
sensibilidades, experiências e saberes, to-
dos úteis para a nossa acção governativa. 
Por isso, esta propensão ao diálogo per-
manecerá inabalável, em aras da constru-
ção de uma Nação próspera, unida e em 
paz e com crescente prestígio no concerto 
das naç es.

71. O diálogo nacional nunca será uma obra 
acabada. Ele terá de ser aperfeiçoado em 
cada instante. Haverá sempre que ga-
rantir a diversi cação das plataformas 
de diálogo, englobando os mais diversos 
grupos de interesse. rata-se de, continu-
amente, costurar teias de diálogo em que 
todos os segmentos da sociedade moçam-
bicana, das zonas rurais e das zonas ur-
banas, se sintam incluídos na construção 
dos consensos alargados que esta Pérola 
do Índico almeja. Continuaremos, pois, 
empenhados para que o diálogo nacional 
se alargue continuamente e seja continua-
mente profícuo.

72. ueremos, aqui, rea rmar a nossa incon-
dicional predisposição de nos encontrar-
mos com o Senhor Afonso Dhlakama para 
o diálogo. 

73. Nós, e repetimos, não queremos a guerra 
em Moçambique. A guerra deve ser as-
sunto de cção cientí ca, de vídeo games 
e de produç es literárias e cinematográ -
cas. Por isso, tudo continuaremos a fazer 
para, através do diálogo, persistirmos no 
caminho da consolidação da Paz em Mo-
çambique.   

IV.2. O IMPERATIVO DE IMPOSIÇÃO DA 
AUTORIDADE DO ESTADO 

74. Estivemos, até agora, a tratar do primeiro 
desa o, o desa o de diversi car os meca-
nismos de Diálogo. Passamos agora para 
o segundo desa o, o desa o que se con-
substancia no imperativo de imposição da 
autoridade do Estado em todo o espaço 
geográ co da Nação Moçambicana.

75. Enquanto decorria o diálogo entre o Go-
verno e a Renamo passámos a testemu-
nhar, de forma preocupante, desde Abril, 
à escalada da violência armada contra 
pessoas e bens, ao longo da Estrada Na-
cional Número Um, no troço entre o Rio 
Save e Muxungué e na região de Vundú-
zi, protagonizada pela mesma Renamo, 
nossa interlocutora, às segundas-feiras,no 
Centro Internacional de Conferências Joa-
quim Alberto Chissano. Estes ataques são 
direccionados a viaturas civis, centros de 
saúde, esquadras da Polícia da República 
de Moçambique e a posiç es das Forças 
de Defesa e Segurança. 

76. Perante estes factos, e com o objectivo 
de garantir a livre e segura circulação de 
pessoas e bens naquela região, o Governo 
decidiu aumentar a presença do número 
dos efectivos das Forças de Defesa e Se-
gurança. Ao mesmo tempo, não cessam 
os nossos apelos, aos quais se juntam os 
vindos de organizaç es da sociedade civil 
moçambicana e de organismos regionais 
e internacionais, para que a Renamo pare 
com as suas acç es militares que têm vin-

do a semear luto e dor em muitas famílias e a 
causar a destruição de bens.

77. Este cenário de ataques obrigou as Forças de 
Defesa e Segurança, cerca de seis meses depois 
do início dessas acç es armadas, portanto, em 
Outubro, a enveredarem pela via do restabele-
cimento da Lei, Ordem e Segurança Públicas, 
tomando o controlo de Santungira e Marin-
gué, que, contrariamente à errónea mensagem 
de serem locais de paz e de pacata vida civil, 
eram os pontos a partir dos quais a Renamo 
organizava as suas investidas. Aliás, o próprio 
Senhor Afonso Dhlakama mostrou aos mo-
çambicanos e ao mundo, no dia 17 de Outubro 
passado, uma parada de homens e mulheres a 
quem incutia o contra-valor de armar as men-
tes e os braços. 

78. Em Santungira e em Maringué as nossas For-
ças de Defesa e Segurança estacionaram-se, 
não realizando quaisquer acç es ofensivas. 
Pelo contrário, a Renamo, e não supostos ho-
mens armados da Renamo, é que tem estado 
a protagonizar ataques, matando, mutilando e 
destruindo. A postura das Forças de Defesa e 
Segurança re ecte a postura do nosso Gover-
no, um Governo dialogante, um Governo que 
quer que as diferenças sejam resolvidas ou es-
clarecidas na mesa do diálogo.

79. Foi na sequência dos ataques referidos, e que 
continuam, não na região Centro como alguns 
têm a rmado, porque a região Centro abran-
ge quatro províncias, mas em regi es circuns-
critas da Província de Sofala, que o Governo 
trouxe a questão do seu desarmamento como 
questão prioritária na mesa do diálogo. Esta é 
também uma das formas de ajudar este parti-
do, com assento parlamentar, a conformar-se 
com o que vem plasmado na Constituição, que 
prevê a existência de apenas um único exérci-
to, vedando, ao mesmo tempo, o recurso à vio-
lência armada para alterar a ordem política e 
social do País.

80. As duas partes anunciaram, publicamente, a 
composição das suas delegaç es que iriam tra-
tar das quest es militares, tendo o Governo se 
oferecido a dar apoio logístico à sua contrapar-
te. Esta disponibilidade do Governo vinha na 
sequência do pronunciamento deste Partido 
da oposição, evocando essas di culdades para 
a sua participação. Mesmo perante esta dispo-
nibilidade, essa delegação nunca se fez à mesa 
do diálogo, contrariamente à parte das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique que sem-
pre esteve e continua a fazer-se ao Centro In-
ternacional de Conferências Joaquim Alberto 
Chissano.

81. A busca de formas de contenção e dissuasão 
desses ataques vai continuar, por parte do Go-
verno. endo em conta as nossas responsabili-
dades, continuaremos a prestar atenção à ca-
pacidade das Forças de Defesa e Segurança, no 
contexto das miss es constitucionais que têm 
para cumprir, que incluem

 garantir a tranquilidade dos cidadãos; 
 assegurar a defesa e integridade territorial; e
 contribuir para o ambiente propício aos in-
vestimentos sociais e económicos, públicos e 
privados. 

82. Neste sentido, temos vindo
 a reabilitar e a construir infra-estruturas de 
aquartelamento;
 a criar e a adequar as instituiç es de forma-
ção e treino dos militares; 
 a equipar todos os ramos, o Exército, a Ma-
rinha de Guerra e a Força Aérea, a m de 
adequá-los ao ambiente estratégico nacional 
e internacional, da actualidade. 

82.1. Estes investimentos têm também em vista 
pôr cobro às violaç es das nossas fronteiras 
terrestres, marítimas e aérea e de dissuadir 
quaisquer pessoas ou entidades que queiram 

fazer do nosso território um lugar para a 
prática de ilícitos criminais ou colocar em 
risco a segurança do Estado Moçambica-
no.

82.2. As nossas Forças de Defesa e Seguran-
ça estarão cada vez mais preparadas para 
defender o nosso povo. Estarão cada vez 
mais preparadas para se constituírem no 
braço do Estado que imp e a Paz, dissua-
dindo, com e cácia, todas as tentativas de 
perturbar a ordem política e social neste 
nosso Moçambique. Elas são, a nal, o po-
deroso complemento da vocação do nosso 
Estado para a Paz.

IV.3. TRANQUILIDADE E A SEGURAN-
ÇA PÚBLICAS

83. Entramos agora para o terceiro desa o, 
o desa o de garantir a ranquilidade e a 

Segurança Públicas em todo o nosso Mo-
çambique, visto numa perspectiva dife-
rente da anterior. Na nossa Pátria Amada 
continuamos a veri car uma maior pre-
valência de crimes contra a propriedade, 
sendo, nesta tipologia, os roubos com re-
curso a arma de fogo os mais preocupan-
tes, tendo em conta a violência que os cri-
minosos exercem sobre as vítimas, cujos 
efeitos, por vezes nefastos, fazem re ectir 
uma percepção de insegurança por parte 
da sociedade.

84. A outra tipologia de crimes que constitui 
preocupação é a dos crimes contra pesso-
as, em particular as violaç es, o estupro e 
os homicídios voluntários que, não raras 
vezes, resultam em traumas para as víti-
mas e suas famílias, mutilaç es e perdas 
de preciosas vidas humanas.

85. No mesmo sentido, o combate à caça fur-
tiva, ao trá co e ao consumo de drogas 
constituem acç es prioritárias das Forças 
da Lei e Ordem, não só pelo seu carácter 
organizado, mas também, pela sua asso-
ciação a diversos outros crimes graves. 
Este é o caso do combate ao branquea-
mento de capitais e da corrupção.

86. Nos últimos dois anos, a nossa Pátria 
Amada tem estado a enfrentar uma for-
ma de criminalidade que não era comum 
entre nós e que pela forma hedionda e 
bárbara como é perpetrada, resulta num 
maior abalo da nossa sociedade. rata-se 
dos raptos de cidadãos nacionais e estran-
geiros, um fenómeno que se caracteriza 
pela violência física e psicológica, cárcere 
privado, intimidação e ameaça, extorsão, 
roubo e associação para delinquir.

87. São crimes que traduzem o cúmulo do 
desrespeito pela dignidade humana, ex-
pressam insanidade moral e sublinham o 
menosprezo pelos mais elementares valo-
res de cidadania. 

88. São crimes em que o ser humano é se-
questrado e usado como mercadoria, cujo 
preço é arbitrário, nojento e repugnante-
mente xado pelo raptor. Os familiares 
da vítima, na angústia de procurar todos 
os meios possíveis para salvar o seu ente 
querido, são obrigados a sacri car as suas 
poupanças para alimentar a ambição de 
quem busca renda fácil à custa do sacrifí-
cio de terceiros.  

89. Inicialmente, as vítimas eram cidadãos 
adultos. Ultimamente, tem também 
abrangido menores, tudo fazendo os seus 
autores para obter dinheiro ou bens ma-
teriais, utilizando as vítimas como moeda 
de troca e ferindo gravemente a essência 
da dignidade humana.

90. A par dos raptos, têm acontecido casos de 
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extorsão a cidadãos, com recurso a cha-
madas telefónicas, em que as vítimas são 
obrigadas pelos criminosos a depositarem 
valores em certas contas bancárias, como 
condição para não serem raptadas.

91. anto os raptos como as situaç es de ex-
torsão têm merecido o devido tratamento 
e acompanhamento das instituiç es judi-
ciárias, tendo em vista a responsabiliza-
ção criminal dos autores.

92. Como quaisquer outros crimes, os raptos 
semeiam o terror e o medo e p em em 
causa as mais elementares regras de vida 
em sociedade. Por isso, merecem o nosso 
mais veemente repúdio e resposta enér-
gica, rme e adequada, através das insti-
tuiç es do Estado, com a participação de 
toda a sociedade e pessoas de bem.

93. Perante estes fenómenos criminais, te-
mos estado a tomar medidas visando a 
sua prevenção e combate. No contexto 
do combate a estes crimes hediondos, já 
foram detidos suspeitos de envolvimento 
no seu cometimento. Alguns deles, como 
foi amplamente divulgado pela comuni-
cação social, foram condenados a pesadas 
penas. Estão em curso trabalhos policiais, 
em coordenação com os demais órgãos do 

locais de residência, o que tem permitido a 
expansão dos Conselhos Comunitários de Se-
gurança, parceiros fundamentais das Forças de 
Defesa e Segurança nas suas acç es tendentes 
a reforçar a tranquilidade dos cidadãos.

96. O reforço do controlo da aplicação das medi-
das disciplinares nas Forças de Defesa e Segu-
rança tem em vista detectar todos aqueles que 
possam, porventura, cair nas malhas do alicia-
mento dos criminosos. Reunidas as provas do 
seu envolvimento, são-lhes aplicadas as san-
ç es previstas que podem incluir a sua respon-
sabilização criminal, em instituiç es judiciais. 
A comunicação social deu ampla cobertura a 
alguns dos casos que conheceram este desfe-
cho.  

97. Os crimes com que estamos a lidar têm uma 
forte dimensão transfronteiriça e, por isso, um 
factor essencial para a sua prevenção e elimi-
nação é o reforço da cooperação com institui-
ç es de combate ao crime e de administração 
da justiça.

98. Paralelamente às medidas de reestruturação 
em curso neste domínio, a nossa acção man-
tém-se centrada no Homem. Com efeito  
 continuamos a realizar cursos de formação 
de nível básico que visam dar resposta à ne-
cessidade de incremento dos efectivos; 

100. No âmbito legislativo, a aprovação, por 
esta Magna Casa da revisão do Código 
Penal e do Código de Processo Penal vai 
contribuir para que penas mais gravosas 
e desencorajadoras deste tipo de crimes 
sejam aplicadas. odavia, e conforme te-
mos enfatizado, a nossa acção em prol da 
garantia da tranquilidade e segurança pú-
blicas deve centrar-se no cidadão. Quem 
comete o crime vive numa comunidade, 
é membro duma família e está integrado 
numa rede de amigos e conhecidos. Por 
isso, voltamos a sublinhar aqui, que a pre-
venção primária do crime, passa pelo en-
volvimento de todos nós, como cidadãos, 
não só na sua condenação, como também 
no seu combate.

101. No quadro do reforço da ranquilidade e 
Segurança Públicas, foram aprovadas, por 
esta Magna Assembleia, a nova Lei da Po-
lícia da República de Moçambique e a Lei 
que cria o Serviço Nacional de Migração. 
A Lei da Polícia da República de Moçam-
bique vem dar resposta à necessidade de 
a nossa Polícia acompanhar, permanente-
mente, a dinâmica do crescimento do nos-
so Estado, o que se re ecte na adequação 
constante da sua concepção, organização 

e actuação. Por seu turno, a Lei que cria o 
Serviço Nacional de Migração, tem em vis-
ta elevar, cada vez mais, os padr es da se-
gurança interna do nosso Estado, no que se 
refere ao controlo da entrada, permanência 
e saída de cidadãos estrangeiros, incluindo 
o combate à imigração ilegal.0

102. emos igualmente intensi cado a nossa 
cooperação bilateral e multilateral, como já 
nos referimos. É neste quadro que se ins-
creve a troca de dados de inteligência e o 
apoio material, logístico e em formação de 
quadros, reforços que aumentam a nossa 
capacidade de combater o crime nas suas 
múltiplas dimens es, incluindo os raptos.

103. Continuaremos a intensi car estas inter-
venç es tendo em vista garantir crescente 
tranquilidade e segurança ao nosso mara-
vilhoso Povo.

 prosseguimos com a formação para a especia-
lização nos diferentes domínios do saber poli-
cial; 

 diversi camos as intervenç es no domínio da 
reciclagem, no que respeita a matérias ligadas 
ao comando, gestão e liderança; 

 procedemos à revisão curricular do curso de 
licenciatura em Ciências Policiais; e

 pela primeira vez, na História da Polícia da 
República de Moçambique, introduzimos o 
curso de mestrado na Academia de Ciências 
Policias.

99. No domínio das infra-estruturas e equipamen-
tos de apoio logístico, necessários para a reali-
zação da nossa missão no âmbito do reforço da 
Ordem, Segurança e ranquilidade Públicas, 
continuamos a privilegiar a construção, reabili-
tação e apetrechamento das Unidades Policiais 
em todo o nosso Moçambique. 

Sistema de Administração da Justiça, ten-
do em vista levar mais suspeitos à barra da 
justiça para a sua responsabilização pelos 
seus actos criminais.

94. Para analisar a situação prevalecente e co-
lher contribuiç es para o reforço das medi-
das de prevenção e combate em curso con-
tra os raptos, as instituiç es apropriadas 
têm promovido debates de re exão con-
junta com a participação de Magistrados 
do Judicial e do Ministério Público, mem-
bros da Polícia da República de Moçambi-
que, líderes religiosos, membros de orga-
nizaç es da sociedade civil, empresários, 
académicos, representantes de instituiç es 

nanceiras, das telefonias móveis e da co-
municação social. 

95. emos igualmente intensi cado o proces-
so de organização das comunidades, nos 
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IV.4. REDISTRIBUIÇÃO DE RENDIMEN-
TOS

104. Entramos agora no quarto desa o, o de-
sa o que advém da redistribuição de ren-
dimentos. rata-se de um debate sempre 
acalorado, tendo em conta as elevadas 
expectativas que o crescimento económi-
co e a descoberta de recursos naturais ge-
ram. No contexto do desenvolvimento de 
Moçambique, a redistribuição de rendi-
mentos não poderá ocorrer de modo pro-
porcional à mediatização do crescimento 
económico e das descobertas dos recursos 
naturais.

105. O Orçamento do Estado, instrumento de 
gestão macroeconómica aprovado por 
esta Casa do Povo, é a Lei privilegiada 
para a efectivação da redistribuição de 
rendimentos pelo Estado. Esta redistribui-
ção complementa a que ocorre ao nível do 
sector privado  
 quando as empresas, incluindo as mul-
tinacionais, pagam os seus impostos e 
cumprem com outras obrigaç es contra-
tuais com entidades nacionais, públicas e 
privadas; 
 quando pagam salários aos seus traba-
lhadores; ou 
 quando participam em actividades de 
responsabilidade social corporativa.

106. Moçambique vem crescendo ao ritmo mé-
dio de 7  há mais de uma década e meia. 
Esse crescimento económico tem sido im-
pulsionado pelos sectores de agricultura, 
indústria, transportes e comunicaç es, 
turismo, pescas e aquacultura, bem como 
energia e serviços, incluindo os serviços 

nanceiros e seguros. Esta contribuição 
continuou visível, e com grande impacto 
na economia ao longo deste ano, como foi 
aqui, nesta Casa, expresso durante as Ses-
s es de “Informaç es do Governo” e de 
“Perguntas ao Governo”. 

107. Em resposta às expectativas geradas, à 
volta da redistribuição dos 7 , importa 
deixar claro que o Governo tem alocado os 
recursos de acordo com as prioridades es-
tabelecidas no seu Programa Quinquenal, 
operacionalizado, anualmente, através do 
Plano Económico e Social que é aprovado 
pelos Distintos Deputados. É através da 
aplicação destes recursos, em investimen-
tos sociais e económicos, que temos vindo 
a registar uma crescente melhoria da qua-
lidade de vida de um crescente número 
de compatriotas nossos e, por outro lado, 
a melhorar a qualidade de serviços presta-
dos e a aproximá-los, cada vez mais, dos 
cidadãos.

108. A redistribuição dos 7  tem também o 
condão de induzir à inclusão económica. 
Dois exemplos servem para a presente In-
formação Anual. O primeiro leva o nome 
de dotação anual de 7 milh es para os dis-
tritos, tendo em vista a produção de mais 
comida e a geração de mais postos de tra-
balho. O segundo leva o nome de 2.5 mi-
lh es e é destinado ao nanciamento de 
infra-estruturas nos distritos. Estes dois 
fundos contam com a gestão colegial do 
Conselho Consultivo. Como é do domínio 
dos Representantes do Povo, os Senhores 
Deputados, as designaç es 7 milh es e 2.5 
milh es assumem hoje um papel de refe-
rência histórica porque todos os distritos 
já recebem muito acima desses valores. Os 
limites dos valores a receber, por cada dis-
trito, são apurados na base dos seguintes 
indicadores
 número de habitantes 35 );

 incidência da pobreza 30 ); 
 extensão territorial 20 ); e
 nível de colecta de impostos 15 ).

109. Políticas adequadas de redistribuição de ren-
dimentos 

são um factor de inclusão económica e de com-
bate à pobreza. São, em última instância, um 
factor importante de reforço da Unidade Na-
cional, da Paz e da Democracia.

110. Importa aqui enfatizar que o debate e a pro-
cura de caminhos para a redistribuição dos 
7  não é somente um assunto do Governo. 
Os Partidos políticos, as Organizaç es da So-
ciedade Civil, o Sector Privado, o Parlamen-
to e todos os outros grupos organizados são 
todos chamados a ser cada vez mais proacti-
vos na identi cação dos caminhos que pro-
movam uma cada vez maior justiça social na 
Nação Moçambicana.

111. Há, no entanto, aquela parte da redistribui-
ção de rendimentos que ocorre, no quotidia-
no, no nosso solo pátrio, com a participação 
individual de cada um de nós, moçambica-
nos. Dois exemplos ilustram este ponto. O 
primeiro exemplo, tem a ver com os pro-
dutores agrários que se bene ciam de uma 
parte cada vez maior dos resultados da pro-
dução da Nação, com a sua participação, 
ao acederem a melhores tecnologias, com o 
apoio dos extensionistas agrários, que actu-
almente cobrem todos os 128 distritos e 11 ci-
dades da Nação Moçambicana, contra os 126 
distritos em 2012, e contando com campos de 
demonstração e pavilh es para a produção 
avícola, no âmbito do Programa Inovativo de 

ransferência de ecnologias Agrárias. Estes 
produtores agrários também se bene ciam 
de uma parte, cada vez maior, da riqueza 
que a Nação produz, com a sua participação, 
ao organizarem-se em associaç es para me-
lhor interagirem com o mercado e negociar 
melhores preços de venda da sua produção 
e ao melhorar, no processo, a sua renda e as 
suas condiç es de vida.

112. O segundo exemplo vem dos jovens que 
sentem que estão a integrar-se na cadeia 
de redistribuição dos rendimentos, quando 
munidos de formação e saberes relevantes, 
formam micro ou pequenas empresas como 
barbearias, o cinas, lojas, lavandarias, inter-
net cafés, restaurantes e unidades provedo-
ras de serviços diversos, produzindo renda 
e pagando salários. Redistribuir não tem em 
vista colocar dinheiro no bolso dos cidadãos. 

 Redistribuir rendimentos tem em vista em-
poderar o cidadão, elevando a sua auto-
-estima, para se assumir como protagonista 
principal na melhoria das suas condiç es de 
vida. 

 Redistribuir rendimentos tem também por 
objectivo melhorar e aproximar, cada vez 
mais, os serviços públicos do cidadão. 

 Redistribuir rendimentos  tem ainda o con-
dão de promover a inclusão económica. Re-
distribuir rendimentos tem igualmente em 
vista a implantação de infra-estruturas pro-
motoras de mais investimentos, públicos e 
privados, que contribuem para a crescente 
qualidade de vida dos moçambicanos. 

V. PROMOÇÃO DE PARCERIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO

113. No contexto da nossa política externa, prima-
mos pelo contínuo reforço das nossas rela-
ç es de amizade, solidariedade e cooperação 
com outros países e Organizaç es, através 
do diálogo e da concertação político-diplo-
mática, tendo como objectivo, por um lado, a 
mobilização de mais recursos públicos e pri-
vados para a implementação da nossa Agen-

da Nacional de Luta contra a Pobreza e, 
em particular, para a consolidação dos 
alicerces que sustentam a Unidade Nacio-
nal, a Paz e a Democracia na nossa Pátria 
Amada. Por outro lado, a nossa acção na 
política externa teve, como tem tido, em 
vista usar o prestígio que Moçambique 
granjeia, no concerto das naç es, para 
contribuir para a preservação da paz, da 
segurança e desenvolvimento mundiais.

114. Por ocasião desta Informação Anual, que-
remos expressar a nossa gratidão pelo 
apoio, solidariedade e encorajamento que 
temos recebido dos nossos parceiros de 
desenvolvimento. 

115. Queremos igualmente saudar os investi-
dores que estão a expandir e a diversi -
car as suas áreas de intervenção e os que 
continuam a a uir para o nosso Moçam-
bique, à busca de oportunidades de ne-
gócio, rea rmando, como os outros que 
já se encontram entre nós e os seus pares 
nacionais, que esta Pérola do Índico é des-
tino seguro para os seus investimentos.

116. emos plena certeza que em 2014 e nos 
anos subsequentes, tanto os nossos par-
ceiros de desenvolvimento como os em-
presários, continuarão a marchar connos-
co nesta longa mas exaltante caminhada, 
rumo a um Moçambique livre da pobreza.

VI. AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DA 
NAÇÃO

117. Como demonstram as re ex es e os resul-
tados que dão corpo à presente Informa-
ção Anual sobre o Estado Geral da Nação, 
apesar dos ataques armados da Renamo, 
continuamos todos empenhados e deter-
minados a consolidar a Unidade Nacio-
nal, a Paz e a Democracia, dando a devida 
atenção aos desa os que, à volta de cada 
um deles enumerámos. O resultado desta 
avaliação permite-nos a rmar que Mo-
çambique, esta comunidade de valores 
nobres, continua a caminhar, decidida e 
imparavelmente, para a prosperidade e o 
bem-estar. 

VII. PERSPECTIVAS E CONSIDERA-
ÇÕES FINAIS

118. O ano de 2014 será dominado, dentre ou-
tras realizaç es e acontecimentos, pela 
implementação do Plano Económico e So-
cial para 2014, o último do Quinquénio, 
recentemente aprovado por esta Casa do 
Povo e pela realização da Eleição do Pre-
sidente da República, dos Deputados da 
Assembleia da República e dos Membros 
das Assembleias Provinciais, no dia 15 de 
Outubro. A cada um e a todos nós, bem 
como a todas as forças políticas nacionais, 
cabe a responsabilidade de contribuir 
para assegurar que este processo decorra 
de forma transparente, ordeira, pací ca e 
exemplar.

119. Nesta solenidade, temos o privilégio de 
endereçar votos especiais, aos Digníssi-
mos Deputados e às vossas excelentíssi-
mas Famílias e a todo o Povo Moçambi-
cano, do Rovuma ao Maputo, do Índico 
ao Zumbo, para que celebrem o 25 de 
Dezembro e o dia da transição para o ano 
novo em Paz e com tranquilidade. Que 
2014 seja um ano repleto de muita saúde, 
amor, Paz e progresso para todo o nosso 
Povo muito especial, o maravilhoso Povo 
Moçambicano.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Cartas de leitores

Somos elementos da po-

lícia do Comando dis-

trital da PRM-Moatize, 

oficiais de controlo de 

turnos de serviços, sargentos da 

polícia devidamente identifica-

dos. Vimos por este meio expor 

o seguinte: a polícia tem como ta-

refa garantir a ordem e seguran-

ça públicas, o bem estar do povo 

moçambicano.

Os oficiais de controlo e outros 

membros da PRM que trabalham 

nesta unidade policial reclamam 

pela atitude e comportamento 

do nosso dirigente, de estar ao 

lado dos malfeitores “negocian-
tes ilegais de combustível”. Nós 

-

estes comem e bebem juntos com 
-

o negócio dos seus amigos.

-

O comandante distrital da 
PRM-Moatize ameaça subordinados

-

os seus negócios.

No período entre Março e Abril, 

foram enterradas duas pessoas vi-

vas numa vala com camião bascu-

lante; como o motorista come e 

bebe junto com Sr. Comandante 

o caso terminou assim mesmo; 

não se levantou nenhum proces-

so. Os familiares dos falecidos vi-

vem no bairro 1º de Maio.

Nos finais do mês de Maio de 

2013, os membros da PRM, que 

trabalham no porto da Carbo-

moc, de nomes Rogério e Carlos, 

prenderam em flagrante delito o 

motorista com a sua quadrilha 

que estavam a roubar combustí-

vel da empresa Vale. Chegando 

no Comando, o motorista e a sua 

quadrilha não ficaram presos. O 

comandante beneficiou-se dos 

240.000,00 Meticais. O caso ter-

minou no seu gabinete, os mem-

bros da Polícia que estiveram na 

operação foram transferidos para 

Changara.

No dia 20.11.2013, às 20:30h, 

como de costume, o mesmo gru-

po desviou o camião plataforma 

de tanque, da Estrada nacional 

para o bairro 12, na tentativa de 

roubar o combustível com mo-

tobomba, provocou um incêndio, 

onde a viatura e algumas residên-

cias ficaram carbonizadas, isto é, 

ficaram em cinzas. Os malfeitores 

e o motorista de nacionalidade 

malawiana puseram-se todos em 

fuga, deixando a viatura a arder e 

os residentes a chorar pelas suas 

casas.

Para terminar, caro editor, pedi-

mos através da publicação desta 

carta, que o governo possa resol-

ver este caso, visto que as relações 

de amizade entre o comandante e 

os elementos envolvidos no roubo 

está a criar um mau ambiente aqui 

no distrito.

É  
difícil acreditar que este ano de 2013, que parece termos recente-

mente inaugurado, esteja prestes a chegar ao fim. Esta é a última 

edição do ano, e como tem sido hábito vale a pena reflectir sobre 

alguns dos principais acontecimentos que marcaram a actualida-

de nacional nos últimos 12 meses. 

Não é um exercício fácil, pois corre-se sempre o risco de ignorar alguns 

dos mais importantes e destacados acontecimentos que poderão ter 

marcado as nossas vidas durante este período. 

Entendido que será tal constrangimento, poderemos caracterizar 2013 

como tendo sido um dos anos mais difíceis que o país enfrentou nas 

últimas duas décadas. Os primeiros sinais de que este não seria um 

ano normal deram-se mal ele começou, quando uma classe profissional 

quase especial como a dos médicos, entrou na sua primeira greve geral 

na história de Moçambique, logo no mês de Janeiro. Uma greve que 

voltaria a repetir-se em Abril, por um período de mais de trinta dias. 

Tornou-se assim na greve mais prolongada em toda a nossa história. 

Sobre os motivos desta greve, sobre quem foi o culpado, sobre quem 

a deveria ter evitado e não o fez, muito foi dito, muito foi escrito, e 

seria um exercício em futilidade voltar a repeti-lo aqui. Mas lá algumas 

lições ficaram, não menos importante das quais, a de que o diálogo é 

sempre o melhor antídoto para qualquer problema que a humanidade 

possa enfrentar. E que por exclusão de partes, a arrogância e a indife-

rença são características desaconselháveis na busca do entendimento e 

do progresso.

O início do ano foi também marcado pelas cheias que atingiram várias 

partes do país e deixaram milhares de moçambicanos sem abrigo e sem 

os seus haveres. As cheias, que só podem ser comparadas com as de 

2000, constituiram um grande retrocesso para os avanços económicos e 

sociais que o país tinha atingido desde o fim da guerra em 1992 e todo 

o processo de recuperação que se tinha desenvolvido desde as últimas 

cheias. 

Mas mal o país tinha acabado de digerir os efeitos desta tragédia, 

quando surge uma nova crise. A Renamo afasta-se de todo o processo 

político nacional e exige negociações com o governo, tendo como um 

dos principais pontos, a revisão da Lei Eleitoral que acabava de ser 

aprovada pela Assembleia da República. É um triste comentário sobre 

a capacidade negocial de ambas as partes que ao cabo de 25 rondas, 

não se tenha avançado um único passo no sentido da normalização da 

situação política no país, ainda caracterizada por um conflito armado 

de baixa intensidade, mas que nem por isso tem conseguido poupar 

a vida de moçambicanos inocentes. E quando tudo tiver sido dito e 

feito, sentiremos a vergonha de quão estúpidos todos nós (políticos e 

não políticos) fomos em não conseguir evitar o resurgimento de um 

conflito que em mais de vinte anos fomos capazes de manter afastado 

do nosso próprio seio.

Dizemos isto, na esperança de que em 2014 seremos todos capazes 

de ouvir a voz da razão de um povo que sem recurso a metáforas já 

tornou claro que não deseja voltar a viver o espectro de uma guerra sem 

sentido, mas que tem uma enorme capacidade de destruir todo o nosso 

tecido social. Somos um povo que nos tornamos famosos pelas nossas 

lamentações e continuaremos a lamentar a nossa incapacidade de viver 

em paz connosco próprios. Haverá quem nos diga que devemo-nos 

contentar com a meia paz em que vivemos, mas nós continuaremos a 

exigir que nos dêem uma paz completa. Ou estaremos a incomodá-los 

demais?

Mas talvez a pior tragédia abateu-se sobre nós já quase no fim do ano. 

A queda do avião das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), no dia 

29 de Novembro, trouxe-nos um luto que se espalhou por cinco países.  

E com as primeiras revelações das investigações a indicarem que tenha 

tudo sido propositado, a dor é ainda maior. Acidentes daquela natureza, 

e em alguns casos até piores, acontecem em quase todos os cantos do 

mundo com uma certa regularidade. Mas nesses casos, os familiares 

das vítimas encontram consolação no facto de que se tenha tratado de 

acidentes inevitáveis. Mas que o desejo de suicídio de uma única pessoa 

arraste consigo mais de trinta outras, é algo intolerável e inaceitável. 

É com esta nota muito triste que fechamos o ano de 2013. Um treze, 

numa Sexta-Feira mesmo de azar. 

    

Um treze, numa sexta-
-feira mesmo de azar
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Logo a seguir à morte de 

Mandela, o arcebispo Des-

mond Tutu desdramatizou 

as inquietações de muitos 

sul-africanos. “Que nos vai acon-

tecer agora que o nosso pai mor-

reu? Vai ser o dia do juízo e a ca-

tástrofe? Alguns sugerem que o 

país vai incendiar-se. [Mas] o sol 

levantar-se-á amanhã, no dia se-

guinte e no outro. Pode não pare-

cer tão brilhante como ontem, mas 

a vida continua”.

O jornalista Richard Poplak con-

corda: “Diz-se que alguém só se 

torna verdadeiramente adulto de-

pois da morte do pai.” Agora, na 

“abjecta solidão da idade adulta”, 

os sul-africanos vão ter de fazer as 

perguntas certas sobre o seu futuro 

e dar-lhes resposta.

Nelson Mandela estava afastado 

do poder e da política há longos 

anos, mas a sua presença era vi-

vida como uma protecção contra 

“os demónios da África do Sul”. O 

primeiro desses demónios é uma 

cultura de frustração e violência. 

Graça Machel, que rarissimamen-

te se pronunciou sobre a situação 

do país, avisou em Março que se 

caminhava para uma situação ex-

plosiva: “A África do Sul é uma 

nação em cólera. Estamos à beira 

de um precipício. O nível da cólera 

e da agressão está a subir”. Lem-

brava o massacre dos mineiros de 

Marikana, no Verão anterior, e de-

nunciava “a crescente institucio-

nalização da violência” e a trans-

formação da polícia “numa força 

activamente agressiva perante um 

público indefeso”.

Depois de Mandela
Por Jorge Almeida Fernandes

A cultura de violência
A cultura de violência remonta 

ao apartheid mas reaparece hoje 

como forma de expressão da frus-

tração social contra o novo poder. 

A África do Sul está no topo da 

taxa de criminalidade violenta e 

dos confrontos sociais violentos. 

Explica o psicólogo Sath Cooper: 

“A violência tornou-se endémica 

porque todos nós a socializámos 

ao aceitar como correcto o uso da 

violência nas nossas vidas” e na 

nossa história. Há a ideia de que 

“a violência compensa”.

Depois, é uma das sociedades 

mais desiguais do mundo. A eco-

nomia cresceu aceleradamente 

desde 1994, nasceu uma classe 

média negra e uma classe de capi-

talistas negros. Mas 85% dos ne-

gros continuam pobres e um terço 

da população não tem trabalho, 

sobretudo os jovens. Dez por cen-

to da população recolhe 58% do 

rendimento nacional e os 50% de 

baixo cerca de 8%. “O desemprego 

é o calcanhar de Aquiles” do país, 

diz um estudo do banco Goldman 

Sachs. Os governos do Congres-

so Nacional Africano (ANC) fi-

zeram grandes investimentos na 

saúde e na educação, com bons 

resultados porque o ponto de 

partida era muito baixo. Mas os 

indicadores sociais continuam de-

sastrosos.

Para lá da conquista da liberdade 

e da dignidade, vive-se hoje me-

lhor na África do Sul. A grande 

diferença em relação ao passado 

é a percepção das novas desigual-

dades: hoje há brancos pobres e 

negros ricos. “Uma pequena elite 

negra, saída das fileiras do ANC 

e dos sindicatos, tornou-se fabu-

losamente rica através da partici-

pação nas antigas grandes compa-

nhias ‘brancas’, obtendo contratos 

do Estado e ocupando os lugares 

cimeiros da administração públi-

ca”, explica o politólogo William 

Gumede.

Os governos são forçados a dar 

garantias aos financeiros brancos, 

já que a economia sul-africana as-

senta em sectores “intensamente 

globalizados”, e ao mesmo tempo 

responder às aspirações dos mi-

lhões de jovens sem emprego. O 

fim do apartheid criou expectati-

vas altíssimas. As políticas foram 

cumpridas. As económico-sociais 

poderão demorar duas ou três ge-

rações a realizarem-se.

Orgulho e fantasmas
Alguns analistas temem que a 

morte de Mandela possa deixar 

a África do Sul sem o seu “centro 

de referência moral” e aprofundar 

a crise que atravessa tanto o país 

como o ANC, fazendo ressurgir 

os fantasmas de confrontos raciais 

ou contra os imigrantes estrangei-

ros (negros) ou ainda o regresso 

da rivalidade entre xhosas e zulus. 

A comunidade branca continua a 

interrogar-se sobre o seu futuro.

A “nação arco-íris”, inventada por 

Desmond Tutu e adoptada por 

Mandela, foi o mito fundador da 

nova África do Sul. Na realidade 

as várias comunidades — a come-

çar pelas negras — continuam a 

viver separadas mas sem grandes 

choques. Para o politólogo Adam 

Habib, as desigualdades sociais 

são mais importantes do que as 

fracturas raciais e, se o ANC não 

conseguir diminuir as desigualda-

des, tal poderá significar “o fracas-

so da reconciliação, já não entre 

brancos e negros mas entre ricos 

e pobres”.

No entanto os fantasmas resistem. 

O pessimismo de muitos brancos, 

sobretudo os fazendeiros, cresce 

quando ouvem demagogos popu-

listas como Julius Malema exigir 

a nacionalização das minas, ban-

cos e terras. Ou quando ouvem 

um jovem escritor, Eric Miyeni, 

proclamar: “Por causa de Man-

dela, sofremos a arrogância dos 

brancos (...) que hoje se recusam a 

abrir a economia aos sul-africanos 

negros”. Têm o acordo de Robert 

Mugabe, que acusou Mandela de 

ter sido “muito brando com os 

brancos”. Muitos dos nascidos de-

pois do apartheid, os born free, são 

sensíveis a estes discursos.

Mandela desistiu das nacionali-

zações maciças não apenas pela 

necessidade de compromisso com 

a comunidade branca. Percebeu, 

depois de sair da prisão, o risco de 

criar um “Estado falido”. O exem-

plo do Zimbabwe deu-lhe razão.

Mandela deu aos sul-africanos 

uma razão de orgulho nacional. E 

mudou a imagem internacional da 

nação: é o soft power da África do 

Sul, escreveu há dias um jornalista. 

“Mandela foi realmente amado de 

uma maneira que pode ser estra-

nha na idade pós-heroica da po-

lítica”, escreveu o correspondente 

do Guardian. Mas, na África do 

Sul, o fim do apartheid foi uma 

“era heroica” e, de certo modo, 

também assim entendido à escala 

planetária.

Efeitos políticos

O ANC sempre utilizou a ima-

gem de Mandela — retirado da 

política em 1999 — para ganhar 

votos e encobrir a sua incompe-

tência. Voltará a fazê-lo nas elei-

ções de 2014, desta vez manipu-

lando a emoção da sua morte. O 

ANC está em erosão e “em crise 

existencial, porque o partido da 

libertação passou a ser visto como 

arquitecto de um regime econó-

mico que se voltou contra o povo”, 

escreveu Adam Habib depois do 

massacre dos mineiros. Os estudos 

de opinião apontam uma elevada 

descrença no partido. Um dos seus 

pilares, a central sindical Cosatu, 

está em declínio. Há a percepção 

de um sistema crescentemente 

corrupto, a começar pelo Presi-

dente Zuma.

Mas, por razões históricas, o ANC 

continua a ser o partido dos ne-

gros. Está a apodrecer, mas conti-

nua a ser uma eficaz máquina de 

poder. Não tem competidor à altu-

ra. A sua votação está no entanto a 

descer. Entre 2004 e 2009 passou 

de 70% para 62. Que votação terá 

em 2014? É a incógnita. O vete-

rano analista Allister Sparks, que 

foi deputado do ANC em 1994, 

não prevê surpresas. “Não penso 
que a morte [de Mandela] tenha 

grandes implicações políticas”. O 

ANC continuará a governar.

No meio de todas as grandezas e 

misérias, a África do Sul é a maior 

democracia de África, com liber-

dades individuais, uma imprensa 

livre, uma justiça independente, 

uma oposição multipartidária e 

uma sociedade civil dinâmica. De-

pois de Mandela, a vida continua. 

Agora sem heróis.

Ante a síndrome de Mu-

xúnguè, multiplicam-se 

os apelos ao diálogo, su-

cedem-se os discursos 

sobre a inclusão. A ideia central 

consiste em evacuar o tribunal 

da emoção a favor do tribunal 

da razão.

Quem faz tais apelos? Políticos 

gestores do Estado e a ele aspi-

rantes, académicos, religiosos, etc.

É como se estivessemos perante 

ume enorme missa humanista. 

Esta é a parte diurna do conjun-

Parte nocturna das 
boas vontades

to de boas-vontades.

Porém, poucos parecem dispos-

tos a enunciar quais devem ser 

as regras e os conteúdos do di-

álogo, para além das piedosas e 

nefelibatas fórmulas do género 

“vamos sentar e conversar” e da 

festa dos seminários de reflexão 

em locais de luxo. A dificuldade 

para colocar de frente - na me-

dula do diálogo - o problema 

da redistribuição de recursos de 

vida, poder e prestígio é a parte 

nocturna das boas vontades. 

Estamos no fim do ano 

e tenho convivido 

muito com a palavra 

sonhos.

Vi o título de um artigo do 

jornal “O Académico” onde o 

professor Doutor Lourenço 

do Rosário disse: “Eu acredi-

to nos meus sonhos”.

Lembrei-me de outra frase 

de Nelson Mandela que di-

zia: “eu sonho com uma Áfri-

ca em paz consigo mesma”.

Lembrei-me também da fra-

se de Martin Luther King Jr. 

que disse: “Eu tive um sonho, 

a democracia”.      

Sonho logo vivo
Pertenço a uma geração que teve 

o privilégio de ter visto o desmo-

ronamento do império soviético, o 

derrube do muro de Berlim, ouvi 

a música de Jimi Hendrix, dos 

The Beatles, dos Pink Floyd, dos 

Rolling Stones, conheci o João 

Paulo, Chico Nhantumbo. Fui 

contemporâneo de Pablo Neruda, 

do Gabriel José García Márquez. 

Fui colega de Kok Nam e Joel 

Chiziane. Vivi o suicídio de Se-

bastião Alba, vivi a primeira via-

gem do homem à lua, conheci as 

mulheres mais lindas do mundo 

em Moçambique, na Namíbia, no 

Canadá e nos Estados Unidos da 

América e estou vivo.

Estou vivo, não posso dizer mal 

da vida.

Estou vivo.

É certo que sofro de arterios-

clerose; 

Sofro da vista;  

Oiço mal; 

Mal me aguento em cima de 

uma mulher;  

Mas continuo a sonhar. 

Sonhar é bom.

Significa saúde mental.

Eu sonho.

Mesmo acordo. 
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Os críticos do nosso 

Chefe de Estado, e 

eles são cada vez mais, 

costumam dizer que 

Armando Guebuza não aceita 

críticas e, muito menos, fazer 

autocrítica.

E, até agora, eu acreditei nisso.

Só que, no seu discurso sobre o 

Estado da Nação, o Presidente 

da República veio, claramente, 

desmentir essa ideia, de uma 

vez para sempre.

A dado passo ele afirmou, e eu 

cito: “As mentes e os braços que 

julgam que estão a armar-se 

para a guerra e para a criação da 

instabilidade devem sentir que 

são uma minoria, pouco repre-

sentativa do espírito nacional, 

um espírito nacional virado 

para a concórdia e para a Paz”. 

E, se isto não é uma autocrítica, 

é porque eu não sei o que é uma 

autocrítica.

Nos últimos tempos, o Go-

verno, dirigido por Armando 

Guebuza, outra coisa não tem 

feito senão comprar armas, 

blindados e aviões de comba-

te, instrumentos destinados à 

guerra. A uma guerra contra 

moçambicanos que pensam de 

forma diferente do pensamento 

oficial.

Mas, através das manifesta-

ções, que percorreram várias 

cidades do país, e através dos 

resultados das recentes eleições 

autárquicas, ficámos a perceber 

que Armando Guebuza, e o seu 

Governo, são uma clara mino-

ria que pensa dessa forma. A 

imensa maioria está, como ele 

próprio diz, virada para a con-

córdia e a Paz.

Felicitemos, portanto, esta mu-

dança de posição, esta admissão 

de um erro grave de governação, 

esta percepção de que o execu-

tivo está em minoria, agindo 

contra o conjunto da Nação.

A partir desta autocrítica o ca-

minho pode ser positivo. E ele 

passa por levar esse novo espíri-

to para as negociações, no Cen-

tro de Conferências Joaquim 

Chissano, onde se tem que 

encontrar uma nova fórmula 

para a composição dos órgãos 

eleitorais que, mais uma vez, 

nestas Autárquicas, mostraram 

que não tem nenhuma espécie 

de neutralidade e estão ali, me-

ramente, para garantir a vitória 

do partidão.

É por aí que passa a paz e a 

estabilidade do país e parece 

claro que, sem esse passo, vai 

continuar a correr sangue mo-

çambicano inutilmente. Vamos 

continuar a ter viuvas e órfãos 

onde deveria haver famílias 

moçambicanas felizes.

Há 21 anos que as festas da fa-

mília e do ano novo não eram 

passadas com tiros, mortos e 

feridos entre os nossos conci-

dadãos. A arrogância e a intran-

sigência, de ambos os lados da 

barricada, fez voltar tudo duas 

décadas atrás.

Que as coisas mudem, rapida-

mente, nos próximos dias.

Se tal não acontecer, que 100 

manifestações pacíficas flores-

çam, que milhares de Alices 

Mabota levantem os punhos 

fechados e que uma vaga de 

fundo eleitoral varra, de uma 

vez por todas, os que, para en-

riquecerem pessoalmente, estão 

dispostos a dar cabo do país.

Entretanto, desejo a todos, 

nacionais e estrangeiros, que 

vivem em Moçambique, e a 

todos os familiares e amigos, 

espalhados pelo vasto Mundo, 

boas festas do Dia da Família.

Autocrítica

O 
ano de 2013, que praticamente 

está no fim, pode ter produzido 

uma série de aspectos positivos 

circunscritos àquilo que são as 

actividades de pequenas colectividades ou 

em termos individuais, entretanto, para o 

povo moçambicano, no seu todo, foi um 

ano péssimo em termos político-militares 

e sociais. O povo não foi ouvido. A comu-

nicação social foi manietada no sentido de 

o cidadão não poder acompanhar a real si-

tuação do conflito político-militar em que 

o culpado é arranjado, legitimado e socia-

lizado. 

De Abril (quando a Renamo solicitou o 

diálogo com o Governo) até Dezembro 

não houve capacidade interna para, entre 

2013: um ano que finalmente terminou
moçambicanos, resolvermos as nossas diferen-

ças. Os pequenos ganhos políticos obtidos do 

diálogo entre os dois “contendores” tiveram, 

claramente, como “elemento absorvente” o rei-

nício da guerra em Moçambique. Quanto mais 

a imprensa dita tendenciosa culpabilizava a Re-

namo mais os moçambicanos pediam ao Go-

verno para que acabasse/resolvesse o problema. 

Muita suspeição popular cresceu relativamente 

a essa culpabilização; revelou que cria algum 

cansaço psicológico estar sempre a dar ouvidos 

a quem manipula a imprensa com esta e aquela 

inverdade para não dar o doce ao seu povo. O 

doce da paz. Era como se tivessem identificado 

o verdadeiro culpado e a morada da solução.

Sobre a região centro de Moçambique muito 

se conta. As peripécias militares dos supostos 

homens da Renamo continuam a criar bastante 

desconforto às forças governamentais gerando 

abandono/deserção das fileiras por parte destes 

últimos. São realidades ainda não ficcionadas. 

Mortes não contabilizadas. Hoje a conversa é 

“um tiro um homem”. Que descalabro! Tudo 

isto teria sido atempadamente evitado. Esta não 

tem sido a melhor forma de desmilitarizá-los 

para criar um exército único. É possível envere-

dar por outros rodopios. Mais seguros.

Se o executivo moçambicano considera que a 

paridade na composição dos órgãos eleitorais 

não é problema, tomando em conta os resulta-

dos das últimas eleições autárquicas, então, deve 

avançar no sentido de “refrescar” esta exigência 

da Renamo. A paridade na Comissão Nacio-

nal de Eleições e no Secretariado Técnico de 

Administração Eleitoral não pode continuar a 

produzir luta e mortes entre os moçambicanos. 

Há inteligência suficiente para política e 
tecnicamente acomodar este ponto toman-
do em conta o “factor profissionalização” 
desses órgãos.
Cá entre nós: a imprensa pública deve reto-
mar o seu papel de informar com isenção e 
imparcialidade sob pena de a manutenção 
da sua actual linha provocar lenta e segura-
mente um efeito perverso. Diz-se e repete-
-se por tudo quanto é canto que o povo 
moçambicano mudou, já “não é aquele”. 
Estas mudanças não foram acompanha-
das e/ou não se operaram no grande sector 
conservador que rodopia em torno de si 
próprio. Este desfasamento pode estar na 
origem da produção profícua de impasses. 
A todos os meus leitores festas felizes e um 

PRÓSPERO 2014.

Uns quantos imponderáveis podem obrigar Ber-
lim a rever posições que implicam mais do que 
a manutenção de políticas austeritárias de con-
solidação orçamental num quadro de ameaças de 

deflação.
 

A alta dos custos da energia e o aumento do desemprego 

são dois problemas previsíveis para o governo de coligação 

de Angela Merkel, mas diferendos na Europa baterão bem 

mais cedo à porta do que se espera em Berlim. 

Ao líder social-democrata, Sigmar Gabriel, com a pasta 

da Economia e Energia, cabe concretizar o objectivo de 

levar a produção de energia oriunda de fontes renováveis a 

passar dos actuais 25% para 40% a 45% até 2025 de forma 

a atingir os 55% a 60% uma década mais tarde.

Desde o anúncio por Merkel, em Maio de 2011, na se-

quência do desastre de Fukushima, de que as 17 centrais 

nucleares alemãs seriam encerradas até 2022 os custos de 

reconversão têm sido constantemente revistos.

O programa de governo, atendendo a eventuais objecções 

da Comissão Europeia quanto a práticas anticompetitivas, 

prevê que parte dos subsídios a projectos de energias re-

nováveis sejam pagos directamente pelos contribuintes e o 

pacote legislativo a aprovar no próximo Verão será neces-

sariamente polémico.

A moratória sobre a exploração do gás de xisto contribui-

rá, igualmente, para uma alta dos custos energéticos.

Competitividade em queda 
O aumento do desemprego, sobretudo nas profissões me-

nos qualificadas e nos estados do Leste, com a introdução 

de um salário mínimo de 8,50 €/hora a partir de 2015 e 

com cobertura nacional em 2017 e a limitação de contra-

tos a prazo a um máximo de 18 meses poderão contribuir, 

ainda, para deteriorar a capacidade competitiva alemã.

O aumento de produtividade anual por trabalhador entre 

2005 e 2012 quedou-se em 0,5% e na falta de financia-

mentos de vulto para as áreas de pesquisa e desenvolvi-

mento (que deverá cifrar-se em 3% do PIB, de acordo 

com o programa da coligação) inovações tecnológicas 

ou de gestão não têm dinamizado a economia alemã que 

apresenta um baixo nível de investimento privado e públi-

co (17% do PIB).

As concessões dos conservadores aos sociais-democratas 

deixaram de lado aumentos da carga fiscal para particula-

res e empresas, mas, também tiveram como contrapartida 

um fruste aumento a quatro anos de 23 mil milhões € em 

investimentos que mal cobrem as necessidades de restauro 

de infra-estruturas.

A redução da idade de reforma de 67 para 63 anos para 

quem tenha 45 anos de carreira contributiva vai, por seu 

turno, ao arrepio das projecções demográficas, tendo em 

conta que os maiores de 65 anos representarão 29% da po-

pulação em 2030 e 34% em 2060 e o segmento em idade 

laboral, rondando presentemente os 50 milhões, está em 

declínio acelerado.

A via teutónica 
O social-democrata, Frank-Walter Steinmeier, com a 

pasta dos Negócios Estrangeiros tal como no governo de 

“Grande Coligação” de 2005-2009, e Wolfgang Schäuble, 

nas Finanças, manterão a recusa de mutualização de dívida 

pública, emissão solidária de obrigações ou transferências 

de poderes para entidades federais numa união bancária 

que possa acarretar maiores compromissos financeiros por 

parte da Alemanha.

Uns quantos imponderáveis podem, contudo, obrigar Ber-

lim a rever posições que implicam mais do que a manu-

tenção de políticas austeritárias de consolidação orçamen-

tal num quadro de ameaças de deflação. 

A Ocidente um referendo sobre a manutenção do Rei-

no Unido na União Europeia condicionará os equilíbrios 

entre as principais capitais se bem que o primeiro choque 

deva ocorrer logo em Maio com a esperada alta do voto de 

protesto em partidos contestários dos tratados da União 

nas eleições para o Parlamento Europeu.

Os desequilíbrios estruturais no bloco do euro, mitigados 

conjunturalmente pelas reduções de défices orçamentais 

e das balanças de transacções correntes, além do retorno 

ao crescimento económico, à excepção de Chipre, tornam 

patente uma dificuldade crescente de articulação institu-

cional.

Governos, Comissão Europeia, BCE e o Parlamento Eu-

ropeu não têm condições de definir estratégias estratégias 

de integração política, financeira e económica por via de 

reformas institucionais, englobando, além disso estados 

fora da zona euro, por carência de apoio da parte dos elei-

torados nacionais. 

A capacidade de iniciativa 
O fracasso da política de parceira estratégica com países 

do Leste europeu, muito em particular a Ucrânia, implica 

que Berlim tenha de assumir a curto prazo, sob pena de 

irrelevância estratégica, iniciativas de política energética, 

económica e comercial a contento dos países mais sujeitos 

a pressões de Moscovo. 

A coligação de Berlim terá ainda de superar notórias di-

vergências quando for necessário em encetar acções que 

impliquem a projecção de poder militar com empenha-

mento real em acções de combate em articulação com es-

tados aliados, essencialmente a França e o Reino Unido, 

além dos Estados Unidos, a que Merkel tal como os ante-

cessores se tem escusado. 

Até hoje Angela Merkel geriu crises, actuando de forma 

reactiva e evitando rupturas, sem que tenha levado a bom 

porto qualquer reforma de fundo na Alemanha e na União 

Europeia. Nos próximos quatro anos cumpre mostrar se 

tem estofo de estadista.

*Jornalista

A coligação de Merkel
Por João Carlos Barradas
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EQUIPAS DO ANO:

Liga Muçulmana 
(futebol)
Os muçulmanos mostram ser 

a melhor equipa do país des-

te ano, facto elucidado não só 

pela boa prestação nas afro-

taças, chegou a golear o Lobi 

Star da Nigéria por 7-1, para 

não falar do Gaberone Uni-

ted do Botwsana, tendo caído 

já na entrada da ponta final 

diante de um dos colossos 

africanos, o TP Mazembe, da 

RDC.

Ao nível interno fez uma 

campanha brilhante tendo 

conquistado o Moçambola, 

a maior prova futebolísti-

ca do país com todo o méri-

to(52-45), ou seja, uma van-

tagem de sete pontos sobre o 

segundo classificado, o Ferro-

viário da Beira.

Trata-se de uma formação 

aguerrida, determinada e que 

reúne no seu plantel os me-

lhores jogadores do país.

Esperamos que tal como este 

ano que teve uma presença 

meritória nas afrotaças con-

siga chegar muito mais longe 

em 2014. Para já, inicia a cam-

panha das afrotaças defron-

tando em casa o CNAPS do 

Madagáscar.

Ferroviário da Beira 
(futebol)
Os putos de Chiveve acabam 

de mostrar que são uma equi-

pa com intenções claras no 

contexto futebolístico nacio-

nal. O ano passado foram vi-

ce-campeões nacionais, proeza 

que vieram a repetir este ano. 

Com todo o mérito sagraram-

-se ainda vencedores da Taça 

de Moçambique, o que lhes 

dá direito de representar o país 

nas afrotaças.

O seu primeiro adversário será 

o AZAMN da Tanzânia, sen-

do que o jogo da primeira mão 

está agendado para entre 7 a 9 

de Fevereiro. Lucas Barrarijo, 

técnico locomotiva está ciente 

das dificuldades que os seus 

pupilos irão encontrar, mas 

com determinação e força de 

vontade que lhes são carac-

terísticos podem muito bem 

chegar o mais longe possível.

SELECÇÕES DO ANO:

Selecção feminina de 
basquetebol
O basquetebol feminino mo-

çambicano é, inegavelmente, 

daquelas raras modalidades 

que tem vindo a engrandecer o 

nome do país, embora tal não 

tenha acontecido na última 

edição dos Jogos Africanos, 

evento realizado em Maputo.

Formações como o Desporti-

vo, Maxaquene, Académica e 

Liga Muçulmana já sagraram-

-se campeãs africanas, o que é 

realmente uma obra.

Vem daí o segundo lugar con-

seguido no Afrobásquete fe-

minino pelas samorais, uma 

clara demonstração de que as 

nossas guerreiras são verdadei-

ramente dignas merecedoras 

desta homenagem. 

A derrota na final diante de 

Angola por 61–64, longe de 

lhes beliscar catapultou-as 

para um dos lugares de desta-

que no contexto basquetebo-

lístico africano e não só.

O dealbar do ano e consequentemente o limiar do outro consti-
tuem uma rara oportunidade para se fazer o mapeamento dos 
principais acontecimentos e protagonistas que fizeram história 
ao longo desse período. E o desporto não é excepção. O desem-
penho das nossas equipas e selecções, sobretudo nas competições 
africanas, salvo raras excepções, foi para esquecer. Para não 
variar, o ano começou com o afastamento precoce do Maxaque-
ne, contrariamente à Liga Muçulmana que lutou até à exaus-
tão, isto nas afrotaças . Seguiram-se outros desaires, ainda que 
disfarçados pelo brilharete da selecção feminina de basquetebol. 

putos samorais
Por Paulo Mubalo

Selecção nacional de basquetebol (femininos) 

Mambas

Alberto Simango Jr. João Chissano Nazir Salé
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Mambas
A qualificação ao CAN inter-

no agendado para Janeiro do 

próximo ano, facto que acon-

tece pela primeira vez, veio 

mostrar que internamente o 

país tem jogadores capazes de 

ombrear em pé de igualdade 

com os de outros países.

Mas terão pela frente adversá-

rios de países com larga tradi-

ção no futebol, no caso, a Áfri-

ca do Sul, Nigéria e Mali. João 

Chissano colocou como meta 

a qualificação à outra fase. E 

há que esperar para ver.

DIRIGENTES DO ANO:

Alberto Simango Jr.
Desde que Alberto Simango 

Júnior passou a dirigir os des-

tinos da Liga Moçambicana 

de Futebol, este organismo 

deu passos muito acelerados 

e que infelizmente não estão 

sendo acompanhados por al-

guns clubes do Moçambola, 

que ainda privilegiam uma 

gestação caseira.

Mesmo com as facilidades que 

os patrocinadores - via LMF 

dão aos clubes, como o paga-

mento de transporte e aloja-

mento, ainda existem muitos 

que, por falta de visão empre-

sarial dos seus dirigentes, con-

tinuam na situação de eternos 

pedintes. 

Não têm agressividade no ma-

rketing e muitos deles servem-

-se do clube para satisfazerem 

os seus interesses pessoais.

Ra que Sidat
O presidente da Liga Muçul-

mana tem sabido aliar a sua 

inteligência e pragmatismo à 

uma leitura profícua da reali-

dade.

É certo que do ponto de vista 

financeiro a Liga está melhor 

que muitas outras colectivi-

dades, mas o facto de possuir 

uma direcção coesa, trabalha-

dora acrescenta mais-valia.

Sidat é o tipo de dirigente que 

está no clube não para se be-

neficiar dele, mas antes pelo 

contrário ajudá-lo a crescer. É 

o rosto visível do sucesso da 

Liga, o cérebro da máquina 

directiva.

TREINADORES DO ANO:
Nazir Salé
Algumas vozes o atribuem 

culpas pelo facto de as samu-

rais terem falhado a conquista 

do africano quando tudo pare-

cia possível, sobretudo na der-

radeira partida diante de An-

gola, mas não restam dúvidas 

de que Nazir Salé é um técni-

co de consumo internacional.

Ele tem a sua marca indivi-

dual, uma forma peculiar de 

abordar a modalidade e o jogo, 

é uma verdadeira velha raposa, 

fruto de muitos anos ligados à 

bola ao cesto, sendo que con-

quistou vários títulos nacio-

nais, incluindo um africano de 

clubes pela Liga Muçulmana 

num passado não muito dis-

tante. 

A sua equipa detém a hege-

monia da bola ao cesto nacio-

nal, tal como antes o fizeram 

o Maxaquene, Costa do Sol, 

Desportivo, Académica em 

tempos variados.

João Chissano
Considerado à priori por al-

guns cépticos como tapa-fu-

ros, a verdade cristalina é que 

João Chissano mostrou ser um 

técnico de grandes desafios. 

Com o seu trabalho e querer 

suplantou todas as adversida-

des incutindo aos jogadores 

a necessidade de ganharem  

como forma de poderem se 

expor individualmente ao ní-

vel do continente.

Chissano passou como selec-

cionador interino numa altura 

em que se vivia um momen-

to de forte crispação no seio 

dos próprios Mambas. Ele 

soube separar o alho do bu-

galho. Com alguma experiên-

cia como técnico conseguiu 

conciliar esses conhecimentos 

com os que adquiriu como jo-

gador. E tem ainda muitos so-

nhos e desafios.
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Abdul Sulemane

O 
Grupo de Teatro do Opri-

mido inaugurou recente-

mente as suas infra-estru-

turas artísticas culturais, 

edificadas na feira de Hulene. A 

construção do referido complexo 

cultural custou cerca de quatro mi-

lhões de meticais amealhados pela 

organização ao longo de 10 anos.

A iniciativa dá prosseguimento aos 

trabalhos realizados pela GTO, em 

relação à comunidade artística no 

geral. “Pretendendo criar condições 

melhores de trabalho para os seus 

membros e associados, dando-lhes 

condições para uma criação artísti-

ca cada vez de qualidade e de in-

tervenção social activa, bem como 

oferecer à comunidade uma infra-

-estrutura cultural acessível, dinâ-

mica e funcional que contribua para 

o desenvolvimento das habilidades 

artísticas e criativas do cidadão, a 

agremiação investiu na construção 

de seu espaço próprio de trabalho 

administrativo e artístico”, refere 

Alvim Cossa.

Além do mais, a organização visa 

a difusão das Técnicas Alternativas 

de Comunicação em Moçambique 

e a dinamização da cultura, tornan-

do-a um instrumento eficaz para a 

Grupo de Teatro do 
Oprimido inaugura sede

formação e educação comunitária 

com base na apresentação e deba-

te público de ideias, promovendo a 

Cultura de Paz e busca colectiva de 

soluções para problemas que afec-

tam o desenvolvimento da comu-

nidade.

A edificação de um bloco de escri-

tórios com três salas de trabalho 

burocrático, um estúdio áudio e Ví-

deo em montagem e sala de gran-

des actos foi executada na totalida-

de com recurso a fundos próprios 

da associação. 

O Grupo de Teatro do Oprimido, 

constituído em Julho de 2001, está 

em actividade em 87 distritos de 

todas as províncias moçambicanas, 

contribuindo para a partilha de in-

formação e saberes nas comunida-

des com maior ênfase para a pro-

blemática da saúde: HIV-SIDA, 

Malária, Tuberculose e Cólera, Di-

reitos Humanos em especial os da 

Mulher e Criança, meio ambiente, 

sociedade civil, transparência e go-

vernação de entre outros temas de 

interesse comunitário. A.S 

A 
quinta edição do pré-

mio literário 10 de 

Novembro, dia da 

cidade de Maputo, 

foi entregue no dia 20 de De-

zembro ao jovem escritor José 

Carquete. Carquete, que usa 

o pseudónimo de Mutomane, 

entrou com a obra intitulada 

Regina, um romance que narra 

a estória de um jovem que foi 

destacado para fazer um tra-

balho na região norte, concre-

tamente em Nampula, e acaba  

se apaixonado por uma jovem 

cujo nome intitula a obra. 

As duas personagens consti-

tuem as maiores protagonistas 

da diegese em torno da qual 

gravita o enredo da estória, ga-

nhando vários contornos. No 

seu romance, com 250 páginas, 

Mutomane tirou um excerto 

de 33 páginas uma vez que o 

critério de participação exigia 

um volume não superior a 50 

páginas.

O concurso, cujo género consa-

grado é a prosa, é feito em ho-

menagem à cidade de Maputo, 

numa parceria entre o CMCM 

e a Associação de Escritores 

Moçambicanos (AEMO). En-

José Carquete vencedor 

do Prémio literário 2013

A 
Supakids e a Khu-

zula Produções rea-

lizaram nos dias 21 

e 22 de Dezembro, 

do corrente ano, a festa de 

Natal, no Parque dos Conti-

nuadores. Para animar a festa 

do Natal da criança, os orga-

nizadores disponibilizaram 

brinquedos e instrumentos 

animadores como pula-pulas, 

castelos, personagens infantis, 

palhaços e brincadeiras onde 

as crianças foram o centro da 

festa com a animação do Ti-

tio Didinho Caetano. Com 

cânticos de Natal e brinca-

deiras que celebram essa épo-

Parque dos Continuadores 
acolhe natal das crianças

ca, as crianças, as principais 

convidadas, tiveram algumas 

fantasias de um herói infan-

til o que lhes possibilitou 

ganhar brindes oferecidos 

pela Supakids e a Khuzula 

Produções (organizadores 

do evento) e Mulahuze Pró-

-Gelo e Pingo do Monte e 

Televisão de Moçambique 

(parceiros do evento).

O Natal da criança no Par-

que dos Continuadores, por 

se evidenciar como uma 

festa, teve, para os dois dias, 

uma transmissão em directo 

na Televisão de Moçambi-

que. A.S  

O 
amor por contar histórias, a 

escrita e a poesia têm esta-

do sempre com Rafo Díaz, 

um homem que se tornou 

conhecido por sua habilidade para 

comover as pessoas de todas as ida-

des com a arte de contar histórias. 

Questionado porque tinha decidi-

do pôr as suas palavras nestas três 

curtas histórias, o autor afirma que 

não foi a sua ideia. “O projecto para 

criar estas histórias vem do públi-

co. Todos aqueles que se voltaram 

seguidores dos meus contos e que 

me tinham visto contar contos nos 

shows ao redor da cidade de Mapu-

to, directamente, pediram-me para 

fazer estes livros. Depois dos shows 

é frequente que as pessoas pergun-

tem onde é que podem comprar a 

história contada. Então, este foi um 

projecto pessoal, iniciado por aque-

las pessoas que queriam ver estas 

histórias terem vida num livro. Não 

tinha editor e os livros não estavam 

dirigidos a nenhum mercado senão 

ao meu próprio mercado. São re-

sultado de um interesse mostrado 

pelos fãs”, explica Rafo Díaz. 

A criação destes livros foi um pro-

cesso colectivo, que envolveu os 

músicos Kathleen Boon, Álvaro 

Benedito, Nicolás M’Sagarra e 

Anna Zarberg. Sem o apoio deles, 

diz Rafo, estes livros não seriam 

uma realidade. Tão perto de casa, 

este projecto tem envolvido tam-

bém os filhos de Rafo, Maya e Ca-

milo Díaz, como ilustradores das 

Lançado livro de contos infantis  

fantasias do seu pai, assim como 

a Escola Francesa Internacional 

de Maputo que produz a tradu-

ção para o Francês. Rafo diz que 

Maputo ainda precisa de aprender 

a arte de contar histórias que têm 

encantado muitas culturas, até ao 

ponto de criar Festivais de Conta-

dores de Contos em muitos lugares 

do mundo. “É algo comum e erra-

do ligar o contador de histórias só 

com as crianças. Mas diz-me, quem 

achas que escuta com mais atenção 

as minhas histórias, os filhos ou os 

pais? As minhas histórias são para 

as famílias. Há 

uma frase mui-

to popular que 

diz que os con-

tos não estão cá 

para adormecer 

as crianças senão 

para acordar aos 

adultos. Todos 

acreditamos nas 

histórias que nos 

fazem sentir algo. 

Às vezes, há pes-

soas que encontro 

nas ruas e que 

me contam que 

a mensagem de 

uma das minhas 

histórias tinha-

-lhes feito pen-

sando em algo 

que tinham expe-

rimentado ou que 

tinham esqueci-
do. Num mundo onde frequente-

mente não estamos presentes por 

causa da tecnologia, o contador de 

histórias traz-nos de regresso o ca-

lor humano. Através das histórias 

discutimos feitos sociais, económi-

cos e temas políticos, que preser-

vam o facto Ser humano”, destaca. 

Se dantes você só tem experimen-

tado as palavras sábias de Rafo, ao 

contar um dos seus maravilhosos 

contos, faz com que se possa levar 

as suas histórias para casa e com-

partilhar com os amigos e a família, 

a arte da narração de contos. A.S

tre as 15 obras submetidas, ape-

nas uma arrebatou o prémio de 

100 mil meticais (cerca de três 

mil dólares americanos).

O secretário-geral da AEMO, 

Ungulane Ba ka Khosa, defen-

de que a cultura tem a nível da 

cidade um papel de proa por-

que constitui o denominador 

comum que irá espelhar, de for-

ma insuspeita, a grande porta 

de entrada ao universo literário 

que é Maputo. “Queremos rei-

terar a nossa intenção, de agora 

em diante e em estreita colabo-

ração com o município, de tor-

nar este prémio uma referência 

que faça jus a cidade capital. 

Sabemos que muitos dos pré-

mios literários irradiam dessa 

cidade mas é nosso desejo que 

o município tome a dianteira e 

transforme este prémio numa 

grande festa“, disse o escritor.

O vencedor, por sua vez, disse 

estar feliz porque o prémio é 

um incentivo para que conti-

nue a trabalhar e continuará a 

escrever já com maior seguran-

ça por saber que há quem valo-

riza aquilo que ele escreve e, de 

agora em diante, é só continuar. 

A.S
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Fernando Manuel (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Em Janeiro do próximo ano, Guebuza vai completar 71 anos. Eu sei que Guebuza 

foi visitar a mãe no mês passado e a mãe perguntou. “É você Armando”?

Ele disse: “Sim sou eu mamã”.

Ela perguntou: “Você ainda manda”.

Ele respondeu: “Sim. Porque é que me pergunta isso”.

Ela disse: “Dizem que você rouba”.

Tudo o que tem princípio tem fim.

Mesmo assim, há empresas onde não se rouba, se roubam, roubam pouco. Essas 

empresas por estas alturas do ano dão festas e premeiam os seus melhores trabal-

hadores.

A mediacoop SA também deu a sua festa e premiou seus melhores trabalhadores.

Contrariamente ao que muita gente pode pensar, o que dá dinheiro aos jornais não 

são as vendas. É a publicidade.

O jornal SAVANA e Mediafax como todos outros jornais vivem de publicidade.

Quem está atrás dessa publicidade é uma cara linda, alta e bonita chamada Benvida 

Tamele.

Está aí a entregar o prémio ao Danilo Matsimbe que subiu ao pódio em represen-

tação do sector da Distribuição e Expansão para receber o prémio por se ter desta-

cado pela positiva no ano 2013.

E depois houve discursos….comeretes e beberetes…comícios e bebícios.

Foi uma grande festa onde se demonstrou que é possível dançar em cima da relva.

Aí estão as pessoas que fazem este jornal.

São eles Hermenegildo Timana, Ilec Vilanculos, Auscêncio Machavana e Eduardo 

Conzo.

Os nossos convidados: Mahomed Farat da Agência de Informação de Moçam-

bique, Inácio Pereira do jornal Domingo e Sérgio Costa, o nosso freelancer.

A família da Mediacoop também esteve presente: Nídia Chiziane, filha do nosso 

saudoso colega Joel Chiziane. Nídia está na companhia mãe, Bella e da nossa colega 

Sara Gani.

Por fim a condecorada equipa de Distribuição e Expansão da Mediacoop.                     

Nossa festa  



IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1042

Diz-
se.

.. 
Diz-

se

O 
acidente aéreo envolvendo a 

-

terá sido provocado “inten-

cionalmente” pelo comandante Her-

mínio dos Santos Fernandes, revelou 

o inquérito preliminar. 

dos radares às 13h30 do dia 29 de 

-

ava a uma altitude de 36.000 pés e 

numa estreita língua de terra a nor-

-

la, conhecida como Faixa de Caprivi, 

região de Zambezi, num esforço para 

eliminar os vestígios da colonização 

alemã naquele território. Morreram 

todas as 33 pessoas que nele viajavam 

- 27 passageiros e seis tripulantes. 

estava em condições, mas informa-

ções não oficiais dão conta do con-

trário. Fontes a ter em conta indicam 

que o piloto em causa estaria pertur-

bado emocionalmente devido a pro-

blemas pessoais. 

psicológico do comandante, que teria 

em mãos um pedido de divórcio, está 

a ser investigado pelas autoridades 

-

lho de Hermínio dos Santos Fernan-

des suicidou-se há um ano e vários 

ele havia manifestado interesse de 

não voltar a voar “por estar a passar 

por problemas pessoais muito sérios”.

Hermínio dos Santos Fernandes era 

um piloto experiente que completou 

Estado psicológico do comandante 
sob investigação

9053 horas das quais 1395 como co-

mandante de aeronaves e havia reva-

2012. Havia igualmente passado por 

uma inspecção médica feita a 02 de 

Setembro de 2013.

Caixas negras
Quando o avião caiu especialistas 

em aviação civil consideraram inex-

plicável o acidente, do ponto de vista 

-

brarer 190 é muito seguro, que a ma-

nutenção estava em dia, que o estado 

do tempo era bom na altura, e que a 

equipa que pilotava o avião era expe-

riente e competente.

comprovam que o comandante tinha 

a “intenção clara” de fazer despenhar 

o avião que pilotava.

-

conhecidas e as investigações vão 

conferência de imprensa.

Momentos após a divulgação do re-

latório preliminar do acidente, os res-

ficado chocados e profundamente 

preocupados com a tese de suicídio 

do comandante do voo TM-470.

-

da preocupação e choque quanto ao 

conteúdo da declaração divulgada 

pelas autoridades de investigação em 

relação ao inquérito em curso, alusivo 

à perda do voo TM-470, ocorrida a 

29 de novembro”, lê-se num comuni-

-

bandeira moçambicana já tinham 
descartado a possibilidade de falhas 
mecânicas terem originado o desas-
tre. 

caixa negra que regista as comuni-
cações do voo permitiram perceber 
que, no momento da queda, o seu co-
mandante, considerado experimente 
com mais de 9.000 horas de voo ao 
longo da sua carreira, estaria sozinho 
no interior da cabine ao comando da 
aeronave. 

accionados automaticamente pelo 
avião, o responsável disse que se “ou-
vem insistentes batidas na porta da 
cabine, batidas essas” que terão “sido 
ignoradas” por Hermínio Fernandes.

-
lado que a altitude do voo foi alte-
rada manualmente três vezes, de 38 

do embate do aparelho com o solo.

vai solicitar o relatório detalhado que 
evidencia e prova os factos condu-
centes e as conclusões preliminares 
e continuará a cooperar inteiramente 
com as autoridades de investigação. 

Indemnizações 

sobre a questão das indemnizações às 
vítimas do desastre, que, dada a tese 
de suicídio, poderão não ser ressarci-
das pelas seguradoras da empresa.

possibilidade de as seguradoras po-
derem indemnizar as vítimas se for 
confirmada a teoria avançada pelo 
relatório preliminar divulgado pelo 

(Redacção)

Foto  Urgel Matula

chegarem a contas-gotas e não há garantias do terceiro salá-

partidão nas autárquicas…

pessoal anda numa de email e facebook e resolveu mandar os 

seus postais de boas festas pela via mais barata.

 

-

sou despercebida a presença de Morgan Tsvangirai, onde a 

Frelimo e o seu governo pautaram pela ausência. Haverá al-

guma ligação com um artigo publicado recentemente num 

semanário de domingo, da autoria de um sargento aposenta-

do mas que nunca foi à tropa, e que em jeito de resposta a um 

economista que ousou desafiar o líder, acabou por entulhar 

impropérios à mamã, numa de matar dois coelhos com uma 

cajadada?

morte de Mandela foram o único Monarca mais absoluto 

que ainda resta na face da terra e o Kamba lá da costa afri-

não quer ouvir falar da palavra democracia que iluminava o 

pensamento de Mandela, e o segundo, pelas mesmas razões 

mas que a elas se acrescem as pretensões mal sucedidas de 

potência regional. 

Mas depois das tréguas em torno da saga que vem protagoni-

zando à volta dos bens do falecido cunhado, a disputa está de 

volta, agora com as baterias apontadas para a mamã Graça. 

operação. 

Há um Zé da rua 6, delfim de cachimbo, irmão de um made-

são utópicas e inverídicas. Mas um grupo de jovens da maça-

roca foi, a custa do erário público, representar o país no Fes-

nome da juventude moçambicana. Mas, todos nós sabemos 

que a juventude moçambicana é representada pelo Conselho 

-

-

-

trazer soluções e não lamentações. 

Em voz baixa 

Com a nova lei de probidade pública seria interessante (como 

pública nos informassem sobre quem pontapeou a lei e rece-

beu mordomias e presentes que os chefes não devem receber.
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todas as sextas-feiras às 20h:30min com 
Fernando Lima e Leonardo Chaúque

Em jeito de celebração 

de mais um ano de 

muito trabalho, bata-

lha, sucessos e insu-

cessos, a Mediacoop realizou 

na última sexta-feira, 21 de 

Dezembro, a sua comemora-

ção de final de ano.

Este evento que contou na 

sua maioria com a presença  

dos trabalhadores e colabora-

dores da instituição foi igual-

mente extensivo a alguns 

amigos da casa, que desde 

sempre acompanharam e fi-

zeram parte directa ou indi-

rectamente do percurso do 

Mediacoop em festa

jornal Savana. 

Assim como o disse o Presi-

dente do Concelho de Ad-

ministração da Mediacoop, 

Fernando Lima, “este foi um 

ano positivo para a Mediaco-

op apesar das instabilidades 

sócio-políticas que se fazem 

sentir no país. O jornal Sava-

na superou e entrou para uma 

nova fase da sua imagem, 

passando a ser um jornal a 

cores, um grande avanço para 

a empresa que já ambiciona-

va esta nova roupagem há al-

gum tempo”.

Junto com a sua nova ima-

gem, o PCA da Mediacoop 

confessou que este foi um 

grande passo para empresa, 

e em frente aos convidados 

confirmou que os números 

das vendas aumentaram con-

sideravelmente em relação 

aos anos passados, especial-

mente a venda pelos ardinas.

Na mesma ocasião, Fernando 

Lima não deixou de chamar 

atenção dos presentes na sua 

maioria jornalistas, trabalha-

dores da imprensa, e infor-

madores  sobre a posição de 

um jornalista na sociedade, o 

seu papel, e que este mesmo 

não pode perder o seu foco 

na busca da verdade. Está 

afirmação veio ao de frente 

pela tentativa de intimidação 

a esta classe que tem corrido 

atrás da verdade e da infor-

mação adequada, para que 

possa exercer o seu dever. 

“Estes actos foram registados 

e continuam a fazer-se sentir 

no país”, terminou Lima.

 Em outro foro, a celebração 

do ano da Mediacoop serviu 

igualmente para identificar o 

sector que esteve mais empe-

nhado, e se destacou no ano 

em curso, pela sua perseve-

rança e dedicação pelo seu 

trabalho. Este ano o diploma 

de mérito  foi para o sector 

de distribuição e expansão. 

Em representação do seu 

sector, Danilo Matsinhe re-

cebeu o diploma de mérito, 

agradecendo a distinção de 

um sector que é tão impor-

tante, por complementar o 

trabalho da redacção.

Como em todos anos, a Me-

diacoop brinda e celebra em 

ambiente festivo, o que não 

faltou foi música, gracejos e 

euforia dos convidados. Bem 

haja a Mediacoop, que ce-

lebra no próximo dia 21 de 

Janeiro, os 20 anos da sua 

existência.

Edson Bernardo
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Nos termos das disposições dos artigos 
16º e 17º dos estatutos, convoco os mem-
bros do GDI a se reunirem em sessão da 
Assembleia Geral a ter lugar as 09.00ho-
ras do dia 25 de Janeiro de 2014, na sede 
da associação, com a seguinte ordem de 
trabalhos:
1º. Apreciação e votação do relatório, ba-
lanço e contas da Gestão de 2013;
2º. Apreciação do Plano de Actividades 
do ano 2014;
3º. Diversos.

Maputo, 18 de Dezembro de 2013

Dr. Alberto Razul
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

AVISO CONVOCATÓRIO

Teve lugar, no último dia 19 

de Dezembro, em Mapu-

to, o lançamento da pri-

meira pedra do futuro edi-

fício-sede do BCI. A fazer parte 

da nova imagem da capital mo-

çambicana, com as suas numero-

sas construções de edifícios no-

vos e modernos, o futuro edifício 

sede do BCI, orçado em cerca de 

43,6 milhões de dólares ameri-

canos, pretende ser um ponto de 

referência para os moçambicanos 

assim como para todo o cliente 

deste banco. A cerimónia que 

foi presidida pelo  Presidente do 

Conselho Municipal da Cida-

de de Maputo, David Simango, 

contou com a presença de altas 

individualidades representativas 

do Governo Central e Local, 

para além de Empresários, Ins-

tituições, Parceiros e Clientes 

do Banco, que não disfarçaram 

a sua curiosidade em saber mais 

do empreendimento que será er-

guido.

Planeado para ser um verdadeiro 

marco arquitectónico da Cidade 

de Maputo, estarão incorporados 

neste edifício de 10 andares, Es-

critórios, Centro de Formação, 

Centro Social e áreas técnicas, 

com área bruta coberta de cerca 

de 1.500 m2 por piso (um total 

de mais de 8.000 m2 de área de 

escritório), o que permitirá aco-

lher mais de 600 Colaborado-

BCI lança 1ª Pedra da sua 
grande casa

res – um Corpo Frontal com 1 

piso (onde deverá funcionar uma 

Agência, Auditório e Centro de 

Reuniões e um Corpo de Esta-

cionamento com 3 pisos cober-

tos + 1 piso sem cobertura, com 

capacidade total para acomodar 

286 lugares, para além de áreas 

técnicas (8.700 m2 de estacio-

namento coberto e 1.400 m2 de 

estacionamento exterior).

Seguindo os padrões modernos e 

as novas tecnologias, este edifício 

será inteligente, por isso com a 

capacidade para integrar siste-

mas automatizados de controlo 

e gestão de acessos, prevenção 

de risco de incêndios, eficiência 

energética, consumo de água e 

climatização. Estas característi-

cas proporcionarão uma elevada 

eficiência operacional aos ser-

viços centrais do BCI e cons-

tituirão, no seu conjunto, uma 

referência de modernidade para 

a Cidade de Maputo do século 

XXI.

Com um prazo de construção de 

dois anos, este projecto foi assi-

nado pelo arquitecto moçambi-

cano, José Forjaz, estando a em-

preitada de execução adjudicada 

à construtora Casais Moçambi-

que.

O BCI, com 131 agências, é um 

banco de referência em Moçam-

bique, só em 2012 conquistou 

várias distinções das quais; o 

“Diamond Arrow - PMR Áfri-

ca”, o mais prestigiado prémio 

atribuído pelos Empresários, 

Administradores e Directores 

das Grandes e Médias Empresas 

moçambicanas, “O Melhor Ban-

co Comercial” em Moçambique 

e, pela primeira vez, “O Banco 

Mais Sustentável” do país, reco-

nhecido pela revista financeira 

“WorldFinance”.
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EXPRESSION OF INTEREST

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) 
invites Civil Construction Companies to submit 
Expression of Interest (EOI).

Summary of Services
AMA1 intends to solicit tenders for the provision 
of civil construction for the rehabilitation of 1.4 
Kilometers of paved road in Pemba, Cabo Delga-
do. The purpose of the project is to improve the 
pavement and safety conditions of the road. De-
tailed scope of work will be divulged in tender.

Interested companies must have capacity to ex-
ecute works in Pemba, Cabo Delgado Province.

EOI Submission Requirements
For the purposes of the EOI the following docu-
ments must be included:

 Updated Articles of Association (as pub-
lished in the O cial Gazette)

 Updated Certi cate of Commercial Registra-
tion

 Updated Operational License or equivalent 
document issued by the relevant authority

 Tax registration and commencement of ac-
tivity declaration (M6 e M1)

 Company pro le
 Portfolio of projects rendered

Additionally, if the EOIs are submitted by a con-
sortium, they shall be accompanied by the con-
sortium agreement, which shall de ne the respec-
tive terms and conditions, the duration and the 
form of participation of its members.

Invitation to Tender
Upon completion of analysis of submitted EOI s, 
AMA1 will send an Invitation to Tender to pre-
quali ed companies. 

Responding to this EOI does not guarantee that 
the company will receive an Invitation to Tender.
The EOI shall be submitted to ANADARKO 
MO AMBIQUE ÁREA 1, LDA., at Avenida Ju-
lius Nyerere, n.º 3412, Attn: Mr. Lázaro Alves, no 
later than 17:00 on 2nd January, 2013.  

Companies that do not submit all the documents 
and/or information required in terms of this no-
tice will be immediately disquali ed.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) con-
vida Empresas de Construção Civil a apresentarem 
Manifestações de Interesse (MdI).

Resumo dos Serviços
A AMA1 pretende convidar à apresentação de 
propostas de construção civil para a reabilitação de 
1,4 quilómetros de estrada pavimentada em Pemba, 
Cabo Delgado. O objetivo do projecto consiste na 
melhoria do pavimento e das condições de seguran-
ça da via. O âmbito especí co dos trabalhos serãodi-
vulgados durante o processo de concurso.

As empresas interessadas deverão ter capacidade 
para executar os trabalhos em Pemba, Província de 
Cabo Delgado.

Requisitos para a Submissão de MdI
Para efeitos da MdI os seguintes documentos devem 
ser incluídos:
 

 Estatutos actualizados (conforme publicados 
no Boletim da República)

 Certidão do Registo Comercial actualizada
 Alvará ou documento equivalente actualizado 

emitido pela autoridade competente
 Comprovativo do registo scal e declaração de 

início de actividade (M6 e M1)
 Per l da empresa
 Portfólio dos projectos executados

Adicionalmente, se as MdIs forem apresentadas por 
um consórcio deverão ser acompanhadas do contra-
to do consórcio, o qual deverá de nir os respectivos 
termos e condições, o período de duração e a forma 
de participação dos seus membros.

Convite Para Apresentação de Propostas
Após a conclusão da avaliação das MdIs submeti-
das, a AMA1 enviará um Convite à Apresentação de 
Propostas às empresas pré-quali cadas. 

A resposta a esta MdI não constitui garantia de que 
a empresa receberá um Convite para a Apresentação 
de Proposta.

A MdI deverá ser entregue na ANADARKO 
MO AMBIQUE ÁREA 1, LDA., na Avenida Julius 
Nyerere, n.º 3412, Att: Sr. Lázaro Alves, até às 17:00 
horas do dia 2 de Janeiro de 2013.

As entidades que não apresentarem os documentos 
e/ou a informação requerida nos termos do pre-
sente anúncio serão imediatamente desquali cadas.
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