Moçambique

Cabo Delgado,
Nampula, Niassa,
Zambézia e Sofala

0DSXWRGH)HYHUHLURGH$12;;,1o3UHoo0W0ooDPELTXH

Pemba, Caixa Postal, 260
E-mail: emclpemba@teledata.mz

A sombria situação do CC da Frelimo

Pág. 3 e 4
Pág. 2

Sondagem dá vantagem a Luísa Diogo

Urgel Matula

Camaradas contam
espingardas

TEMA DA SEMANA

2

Savana 21-02-2014

Para as eleições presidenciais

Luísa Diogo lidera opção de voto

R

esultados de uma recente sondagem realizada a
nível nacional indicam a
antiga Primeira-Ministra, Luísa Diogo, como líder das
opções de voto, caso as eleições
presidenciais se realizassem hoje.
A sondagem foi realizada entre
os dias 10 e 18 de Fevereiro de
2014 por uma equipa moçambicana, tendo como suporte técnico a
Nova Global Pesquisas, uma empresa especializada brasileira, com
sede em São Paulo, e no mercado
há 15 anos.
A recolha da informação foi feita
através de entrevistas telefónicas
com uma duração média de seis
minutos, e realizada por uma equipa de vários entrevistadores devidamente preparados para o efeito.
A selecção dos números foi aleatória, e todas as entrevistas foram supervisionadas de forma a garantir
melhor controlo de qualidade.
A pesquisa teve duas componentes.
A primeira, apenas entre possíveis
candidatos da Frelimo, e a segunda,
alargada para incluir os Presidentes da Renamo, Afonso Dhlakama,
e do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), Daviz Simango.
O universo da pesquisa é constituído por cidadãos moçambicanos
com a idade mínima de 18 anos,
residentes nas províncias de Cabo
Delgado, Maputo, Nampula, Sofala, Tete, Zambézia, e ainda a cidade
de Maputo. Não foram incluídas
as províncias de Gaza, Inhambane,
Manica e Niassa.
A pesquisa teve como base as projecções de população do Instituto
nacional de Estatísticas (INE) para
o ano de 2014, tendo uma amostra
constituída por 1 348 entrevistas
válidas.
Na pergunta sobre a preferência de
voto só entre possíveis candidatos
da Frelimo, 41 por cento dos inquiridos indicaram Luísa Diogo como
a sua primeira escolha.
Este número é mais de metade dos
resultados do segundo escolhido,
Aires Ali, que também foi Primeiro Ministro, com 19 por cento.
Aos inquiridos foi dada uma segunda opção, na eventualidade de
o seu candidato de preferência não
concorrer. Em acumulado, Luísa
Diogo mantém-se sempre em primeiro lugar, com 57 por cento de
preferência de voto entre os candidatos da Frelimo.
Aires Ali obteve 18 por cento na
segunda opção, totalizando um
acumulado de 37 por cento.
Em termos cumulativos, Eduardo
Mulémbwè, antigo Presidente da
Assembleia da República, posiciona-se em terceiro lugar, com 29 por
cento, seguido por Alberto Vaquina, actual Primeiro Ministro, com
acumulado de 25 por cento.
Manuel Tomé, antigo Secretário
Geral da Frelimo, tem um acumulado de 16 por cento (10+6);
José Pacheco, actual Ministro da
Agricultura e membro da Comissão Política da Frelimo, (3+4

GRÁFICO 1: QUAL É O MELHOR CANDIDATO ENTRE OS MEMBROS DA FRELIMO.

GRÁFICO 2: INTENÇÃO DE VOTO A NÍVEL NACIONAL CASO AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE COM TODOS OS CANDIDATOS
DA FRELIMO E DA OPOSIÇÃO A CONCORREREM.

TABELA 3

46,8 %

por cento); e Filipe Nyussi, actual
Ministro da Defesa e membro do
Comité Central da Frelimo, (1+1
por cento).
Dos inquiridos, 13 por cento apresentaram apenas uma primeira opção como o melhor candidato da
Frelimo. Estes são aqueles que na
ausência do seu candidato de preferência não fariam uma segunda
opção de alternativa, o que sugere
um certo nível de lealdade na escolha dos candidatos.

Daviz Simango em segundo
lugar a nível nacional
Após a escolha de entre os candidatos da Frelimo, os inquiridos fo-

ram solicitados a pronunciarem-se
quanto à sua preferência, com a inclusão dos candidatos da oposição.
Nesta situação, Luísa Diogo volta a
liderar, desta vez com 33 por cento,
e ainda a concorrer com todos os
outros candidatos da Frelimo.
A pesquisa mostra que se os outros
candidatos da Frelimo se retirassem, Luísa Diogo ﬁcaria com 62,2
por cento do total de votos para as
presidenciais.
É importante notar que nem todos
os inquiridos que referem Luísa
Diogo como a melhor candidata da Frelimo votariam nela, mas
a pesquisa mostra que ela é, sem
dúvida, a melhor garantia para um

bom resultado da Frelimo, principalmente entre as mulheres.
Quando se analisam apenas os votos das mulheres, veriﬁca-se que
46,8 por cento escolheriam Luísa
Diogo como primeira opção. Esta
cifra do voto feminino subiria para
73,8 por cento na ausência dos
outros candidatos da Frelimo (ver
tabela 3).
Daviz Simango seria, de todo o
universo, o segundo candidato
mais votado, com 13,8 por cento,
como primeira opção.
Contudo, Daviz Simango teria um
melhor resultado, caso Luísa Diogo não se candidatasse.
Com um acumulado de 5 por

cento (2 na primeira opção e 3 na
segunda), Afonso Dhlakama está
numa posição extremamente baixa, o que pode ser explicado pela
sua pouca visibilidade nos últimos tempos, devido à actual crise
político-militar entre o governo e
a Renamo, levando um grande número de inquiridos possivelmente
a acreditarem que ele não venha a
candidatar-se.
Dhlakama está mesmo abaixo dos
candidatos da Frelimo menos votados em acumulado, com a excepção de Filipe Nyussi, que tem um
acumulado de apenas 3 por cento.
Redacção
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A difícil sucessão de Guebuza

/XEULÀFDPVHDUPDVSDUDXPDORQJD
QRLWHGHIDFDVORQJDV
-Manuel Tomé e Aires Ali também podem ser candidatos
Por Francisco Carmona

A

uma semana da tão
aguardada reunião do
Comité Central da Frelimo que irá eleger o candidato deste partido à sucessão de
Armando Guebuza na Presidência
da República, está em ritmo acelerado o processo de lubriﬁcação
das armas para mais uma “noite
das facas longas”, no caso vertente
traduzido em vários dias, num partido em que o unanimismo era - no
pós-independência - uma imagem
de marca. Não é para menos. É
que para além dos pré-candidatos
chancelados pela Comissão Política (CP), o chamado órgão pensador, que de facto dirige o partido e
comanda as operações do governo,
vários nomes sonantes do partido estão dispostos a avançar para
a luta, e um deles pode servir de
ﬁel da balança na esperada guerra
entre facções do partido. Outros
factos recentes mostram que há
desnorte, nervosismo por parte da
CP e o Secretário-Geral do partido, Filipe Paúnde, está cada vez
mais isolado. Aliás, em alguns círculos há indicações de que na III
Sessão ordinária da Associação
dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), que
arranca esta sexta-feira, na Matola,
será pedida a cabeça de Paúnde.
Nesta edição, o SAVANA tenta
escalpelizar alguns pontos fortes
e fracos dos três pré-candidatos e
avança alguns nomes que podem
ser lançados no decorrer da reunião
do CC.
A CP da Frelimo seleccionou três
pré-candidatos para a sucessão de
Guebuza, nomeadamente, o Primeiro-Ministro Alberto Vaquina,
e os Ministros da Agricultura, José
Pacheco, e da Defesa, Filipe Nyussi.
Estas três individualidades são as
preferências da Comissão Política que deverão ser submetidas à
votação pelo Comité Central. O
vencedor deverá ser, em princípio,
o candidato da Frelimo às eleições
presidenciais do dia 15 de Outubro.
Mas logo depois da tomada da decisão da Comissão Política, surgiram protestos internos motivados
pelos pronunciamentos de Filipe
Paúnde, que praticamente defendia que não havia espaço para mais
concorrentes ao tão almejado cargo.
Os protestos centraram-se no facto
de que de acordo com os estatutos
da Frelimo, compete ao Comité
Central decidir sobre o candidato
presidencial desta formação política, embora seja prerrogativa da
Comissão Política propor a candidatura.

$XPDVHPDQDGDUHXQLmRGR&RPLWp&HQWUDOGD)UHOLPRHVWiHPULWPRDFHOHUDGRRSURFHVVRGHOXEULÀFDomRGHHVSLQJDUGDV

Nesta perspectiva, os pronunciamentos de Paúnde foram interpretados como se tratando de um
golpe contra o Comité Central,
órgão decisório sobre a matéria em
última instância.
Os pré-candidatos fazem parte de
uma geração mais nova, com idades que variam entre os 52 e 55
anos, e pela primeira vez nenhum
dos membros do grupo é um histórico da luta armada de libertação
nacional. Os três são originários
do centro e norte do país, contrastando com o passado em que os
presidentes da Frelimo, tanto antes
como após a independência, foram
sempre do sul, situação que criou
sempre algum mal-estar.
Candidatos de Guebuza
Os três pré-candidatos são todos
afectos a Armando Guebuza e gozam da sua conﬁança política. José
Pacheco é o mais próximo, mas
Filipe Nyussi, tido no início como
dos mais fracos, foi o que mais
impressionou nas campanhas que
os três ﬁzeram pelas províncias,
segundo vários comentários dos
membros do Comité Central que
participaram nas referidas reuniões.
A excessiva colagem ao actual
Presidente e o “desgaste governamental” a que têm sido sujeitos os
candidatos e a possibilidade real de
se “perder para a oposição”, levou a
um movimento de revolta e à ausência de consenso entre os camaradas. É neste quadro que outras
candidaturas foram surgindo, não
se sabendo, contudo, se o Comité
Central irá anuir a sua entrada na
corrida.
Ao que o SAVANA apurou, logo
após o anúncio das pré-candida-

turas, o Presidente da Frelimo recebeu uma delegação de antigos
combatentes que lhe tentaram
fazer entender que era importante haver mais “candidatos ganhadores” na lista de opções. Nessa
altura, terão sido postos “em cima
da mesa” os nomes de dois antigos
Primeiros-Ministros, nomeadamente Aires Ali e Luísa Diogo,
e ainda de Eduardo Mulémbwè,
antigo Presidente da Assembleia
da República. Estes dois últimos
nomes terão sido recebidos com
alguma hostilidade, ﬁcando apenas
por considerar a inclusão de Aires Ali, que foi considerado como
“aberto, dialogante e que deixa os
outros fazer coisas”. Nesse diálogo
de bastidores foi particularmente
vergastada a ﬁgura do SG Paúnde,
para além de Margarida Talapa e
Edson Macuácua, este último visto
como o líder sombra dos ataques
na imprensa contra todos os sectores da Frelimo (e não só) que discordam da linha dominante afecta
a Guebuza.
De facto, é este “trio de ataque” que
terá de certo modo ensombrado os
dois mandatos de Guebuza nestes
últimos dez anos, devido à sua arrogância, intolerância e ausência de
um espírito de diálogo inclusivo.
Nos bastidores, acredita-se que foi
devido à actuação deste grupo que
Guebuza se viu obrigado a sacriﬁcar alguns dos melhores quadros
do partido durante o congresso de
Pemba, em 2012, alguns dos quais
só conseguiram manter-se no Comité Central como resultado do
respeito que nutrem entre o grosso
dos membros do partido.
Já com a carta de impugnação aos
pré-seleccionados em marcha, ao
que apurámos, animada por Pas-

coal Mocumbi, Graça Machel e
Hama Thai, surge um segundo
nome “consensual”, outra das cabeças tombadas em Pemba. Trata-se
de Manuel Tomé, que se acredita
que poderá servir como o ﬁel da
balança das facções mais proeminentes, nomeadamente, a ala
Guebuza e Chissano. A ﬁgura de
Tomé é vista com bons olhos pela
ala guebuziana para afastar o risco
de uma desintegração do partido,
com 50 anos de tradição de unidade iniciada quando a força política
no poder se constituiu primeiro
como frente.
Tomé, antigo Secretário Geral
do partido, é visto com capacidades para captar os eleitorados do
Centro e Norte, onde se situam
grandes círculos eleitorais perdidos
para o Movimento Democrático
de Moçambique (MDM), nomeadamente, Beira, Quelimane, Gurué e Nampula. Os signiﬁcativos
avanços da oposição nas últimas
eleições autárquicas são interpretados, no seio do partido, como a
consequência directa da actuação
do “trio de ataque”, para além das
opções de Guebuza de substituir
os anteriores chefes de brigada
do partido nomeadamente para as
províncias de Nampula e da Zambézia, dirigidas anteriormente por
Manuel Tomé e Luísa Diogo, que
antes conseguiram melhores resultados para a Frelimo.
Em Nampula, tradicionalmente
o maior círculo eleitoral do país,
Manuel Tomé foi substituído por
Aires Ali, enquanto que a Zambézia passou a ser dirigida por Verónica Macamo, que acumula as
funções com as de Presidente da
Assembleia da República.
Tomé junta-se a Aires Ali, antigo

Primeiro-Ministro, e também uma
das vítimas de Muxara (Pemba) e
Eduardo Mulémbwè, antigo presidente da Assembleia da República.
Entretanto, não se sabe ainda se
irão avançar com as suas candidaturas. Entre as razões principais
de tais reservas considera-se, em
alguns sectores, que temem consequências pessoais de quebra de lealdade partidária, actos de ousadia
que geralmente acarretam custos
extraordinários na cultura frelimista de “centralismo democrático”.
Mas em ambientes recatados, Mulémbwè e Ali têm feito discretas
manifestações de que irão avançar
em sede da reunião do CC na próxima semana.
Apesar de uma enorme simpatia
popular (veja sondagem publicada
nesta edição), e com capacidade
para produzir os melhores resultados eleitorais para a Frelimo, a
antiga Primeira Ministra, Luísa Diogo, é uma ﬁgura bastante
hostilizada entre os círculos mais
próximos do Presidente Guebuza,
incluindo ele próprio.
Dona do seu nariz sobre as questões económicas do país, foi a negociadora chefe para o perdão da
dívida externa de Moçambique, e
acredita-se que com a sua liderança
daria um cunho mais prudente na
gestão da economia nacional, contendo a actual tendência de endividamento desregrado do país.
Contudo, e apesar de todos estes
atributos, Luísa Diogo não foi poupada no congresso de Pemba, onde
os seus opositores tudo ﬁzeram
para que ela até fosse expurgada do
Comité Central.
A agenda de consenso sobre “o
candidato” incluiu a secundarização do conﬂito com a Renamo
que tem afectado negativamente
Guebuza. No topo das prioridades está colocada a necessidade de
garantir que o candidato escolhido
não seja abertamente hostil ao actual presidente, a “garantia” de que
não haverá perseguições futuras aos
bens da família Guebuza (síndrome Zâmbia/Malawi), a escolha de
um Primeiro-Ministro “sulista” que
poderia ser Tomaz Salomão e uma
abertura aos doadores, agastados
com o “dossier Ematum”, o “deixa-andar” no “dossier corrupção” e
a “mão leve” sobre a circulação e
negócios de drogas em Moçambique. Uma das hipóteses avançadas
é a constituição de um governo
pós-eleições de Outubro em que,
sem que seja mencionada a palavra
“unidade nacional”, existam várias
tendências políticas decorrentes
dos indivíduos escolhidos, dando
corpo, indirectamente, ao ponto
cinco da agenda de conversações
com a Renamo.
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Alberto Vaquina
Alberto Vaquina, Primeiro-Ministro desde Outubro do ano
transacto, surgiu praticamente do
nada para este posto, sucedendo
a Aires Ali, uma das vítimas mais
visíveis de Muxara.
Vaquina deu um salto gigantesco ao ser eleito para a Comissão Política do Partido, daí a
natural entrada para o lugar de
coordenador do executivo, uma
vez que o Chefe do Governo,
na Constituição moçambicana, é o Presidente da República.
Natural de Nampula e médi-

co de proﬁssão, Vaquina foi, no
primeiro mandato de Guebuza,
Governador da Província de Sofala, para, no segundo, exercer as
mesmas funções em Tete, antes
de interromper o consulado para
assumir o cargo de Primeiro-Ministro. Aliás, a nomeação
de Vaquina para Sofala foi vista
como uma recompensa de Guebuza por ter ganho Nampula, em
2004, um bastião da Renamo.
Helena Taipo, Aiuba Cuereneia
e Francisco Mucanheia foram
outras das ﬁguras do “task force” que em Nampula garantiram
a vitória de Guebuza em 2004.
Também foram recompensados.
Na hora da eleição interna, deverá contar com o fortíssimo apoio
da também fortíssima etnia macua, liderada por Margarida Talapa, a dama-de-ferro que cheﬁa
a bancada da Frelimo na Assembleia da República. A colagem ao
actual SG, Filipe Paúnde, pode
não jogar a favor de Vaquina, que
também ainda não se conseguiu
impor dentro do Conselho de
Ministros. Vaquina também vai
sofrer os efeitos da actual contestação interna a Talapa, vista como
a vencedora de Muxara.

José Pacheco
José Pacheco possui um perﬁl polémico. Mas em relação aos três
pré-candidatos parece ser o que
consegue conciliar a experiência
política e de governação. Contudo, é associado a negócios ilícitos
de madeira, e para o seu azar, as

autoridades moçambicanas nunca se mostraram interessadas em
investigar tais acusações para
limpar o seu nome. É também
tido como o responsável moral
pela morte por asﬁxia de 150 elementos da Renamo na cadeia de
Montepuez, quando era governador de Cabo Delgado, apesar de

na altura estar ausente do país em
visita de trabalho à China. Como
ministro do Interior, apesar da
tentativa corajosa de “limpeza da
casa” tentando afastar os “generais
corruptos da polícia”, ﬁcou mal na
fotograﬁa ao ser associado com a
repressão das manifestações de 1
e 2 de Setembro de 2010.
Ao representar Guebuza nas negociações com a Renamo, Pacheco tem sido igualmente apontado
como fazendo parte da “linha
dura” do partido nos impasses nas
negociações com a Renamo.
Membro da Comissão Política
não por eleição, mas por se tratar
de Chefe do Comité de Veriﬁcação do Partido, Pacheco é um
nome há muito falado para a sucessão de Guebuza, daí não constituir surpresa a sua nomeação.
Engenheiro-agrónomo de proﬁssão, Pacheco, 55 anos, natural de Ampara, distrito de Búzi,
província de Sofala, tem vasta
experiência governativa e boas
qualiﬁcações académicas e políticas. Entrou no Governo em 1995,
como vice-ministro da Agricultura.

Filipe Nyussi
Dos três pré-candidatos, Filipe
Nyussi era tido como dos mais
fracos, mas terá sido o que mais
impressionou nas campanhas
eleitorais que os três ﬁzeram pelas
provinciais. Nyussi é visto como
uma das poucas ﬁguras limpas na

governação de Armando Guebuza, mas é associado a ala belicista
que defende a aniquilação da Renamo pela força das armas, o que
pode jogar a seu desfavor. Nyussi
foi visto como “o rebuçado” de
Guebuza para Chipande, o seu
mais acérrimo opositor na CP.
Quadro dos Caminhos-de-Ferro de Moçambique (CFM),
onde foi administrador executivo entre 2007-08, antes de ser
chamado para o Governo, Filipe
Nyussi, Ministro da Defesa, embora não faça parte da Comissão
Política(CP), é outro nome que
sempre esteve nos prognósticos e conjecturas dos analistas
políticos, tendo, inclusive, disputado o lugar de Primeiro-Ministro com Alberto Vaquina.
Na sua candidatura, tem o apoio
da etnia que constituiu o elo mais
forte entre os guerrilheiros da
Frelimo na luta contra o colonialismo português: a etnia maconde, da qual emergem destacadas
ﬁguras como Alberto Chipande,
Raimundo e Marina Pachinuapa,
e ainda o antigo Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas, general Lagos Lidimo. Consta que
em caso de não surgir um outro
candidato, Joaquim Chissano terá
manifestado em meios reservados
o seu apoio a Filipe Nyussi. A
esposa de Chissano é da etnia de
Nyussi, o que pode ter sido determinante para este apoio de peso.
A sua origem étnica maconde
incentiva apoios provenientes de
veteranos da Frelimo. Os seus
progenitores aderiram de longa
data à Frelimo.
Nyussi, que nasceu a 9 de Fevereiro de 1959, em Namua, distrito
de Mueda, Cabo Delgado, é engenheiro-mecânico formado pela
Academia Militar-VAAZ, na
República Checa, tendo-lhe sido
conferido o título de mestre em
Engenharia em 1990. Obteve em
1999 em Inglaterra a pós-graduação em gestão pela Universidade
de Victoria, em Manchester.

Necrologia t Necrologia t Necrologia tt Necrologia
EDÉRITO ARMINDO
BELMIRO MANUEL

FALECEU
Seus amigos Fernando Manuel,
Bartolomeu Tomé, Lina Manuela, Joaninha Zambeze, Naita Ussene, Martinho Fernando e Ídasse
Tembe comunicam com profunda
dor e consternação o desamparecimento físico do seu amigo EDÉRITO ARMINDO
BELMIRO MANUEL, ocorrido no dia 13/02/2014,
cujo funeral se realizou no dia 15/02/2014. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz a
sua alma.
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Por Argunaldo Nhampossa

A

rranca esta sexta-feira, na
Assembleia da República
(AR), o debate em torno
da proposta da revisão da
legislação eleitoral, depositada esta
segunda-feira, pela bancada parlamentar da Renamo, como fruto dos
consensos alcançados no âmbito do
diálogo político entre as delegações
desta formação política e do governo.
A bancada parlamentar da Renamo depositou esta segunda-feira,
em sede do parlamento, a sua proposta de revisão do pacote eleitoral
que integra cinco leis. Trata-se da
lei 6/2013 sobre a Comissão Nacional de Eleições (CNE); lei 8/
2013 relativa à eleição do Presidente da República e dos deputados da
AR; lei 5/2013 que versa sobre o
recenseamento eleitoral; lei 4/2013
atinente à eleição dos membros das
assembleias provinciais e por ﬁm a
lei 7/2013 sobre as eleições autárquicas.
De acordo com o documento na
posse do SAVANA, a Renamo pretende que a Comissão Nacional de
Eleições (CNE) seja designada em
respeito aos princípios de igualdade
e equilíbrio entre os partidos políticos com assento da AR. Uma CNE
com poder regulamentar apenas no
âmbito das competências atribuídas por lei é a réplica do formato da
CNE nos órgãos de apoio ao nível
provincial, distrital e da cidade.
Deste modo, a Renamo propõe que
a CNE seja composta por 17 membros, sendo um presidente, dois vice-presidentes e 14 vogais.
O presidente da CNE será coadjuvado pelos dois vice-presidentes,
que serão indicados pelos dois partidos com maior número de assentos na AR.
Tal como indicou o SAVANA, a
semana passada, a Frelimo terá cinco representantes, Renamo quatro,
MDM um representante apenas e
a sociedade civil deverá indicar sete
membros.
O documento não traz nenhuma
alteração quanto aos moldes de
eleição dos sete membros provenientes da sociedade civil, ou seja,
estes continuarão a ser eleitos pela
Assembleia da República. O processo de eleição dos membros da
sociedade civil para integrarem a
CNE tem gerado muita polémica,
pois é considerado uma bóia de salvação da Frelimo que gozando da
maioria parlamentar elege pessoas
próximas a si.
Foi assim ano passado aquando da
eleição dos representantes da sociedade civil em que claramente foram
marginalizados os membros mais
votados para representar a sociedade civil, nomeadamente o jornalista
Salomão Moyana, o juiz João Carlos Trindade e o constitucionalista
Gilles Cistac. A própria indicação
do sheik Abdul Carimo foi alvo de
uma “manobra de bastidores”, depois da escandalosa manipulação
visando a reeleição do militante da
Frelimo, João Leopoldo da Costa
como presidente da CNE.
A proposta da Renamo introduz
neste documento a criação da mesa

da CNE que será composta pelo
presidente e pelos vice-presidentes.
Estes têm como competências propor a agenda de sessões plenárias,
coordenar e dirigir as actividades
do órgão e reunir regularmente
com os coordenadores das comissões de trabalho, colectivo da direcção do STAE, dirigentes do Estado, partidos políticos, comunicação
social entre outros.
STAE
No Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), a
Renamo propõe que este órgão seja
dirigido por um director geral coadjuvado por dois directores gerais-adjuntos, que deverão ser designados pelos dois partidos com maior
número de assentos na AR.
Quanto a estrutura do STAE a nível central, o documento refere que
este deverá ser composto por um
director geral, dois adjuntos, directores nacionais e seis directores
nacionais adjuntos indicados pelos partidos políticos com assento
parlamentar. Estes últimos deverão
ser indicados apenas nos períodos
eleitorais, onde a Frelimo terá três,
Renamo dois e um para o MDM.
Durante os períodos eleitorais,
o STAE deverá integrar dezoito
técnicos provenientes dos partidos
políticos com representação parlamentar distribuídos da seguinte
maneira: nove indicados pela Frelimo, oito pela Renamo e MDM
com um técnico apenas. Esta estrutura do STAE deverá ser replicada
nos restantes níveis, provincial, da
cidade e distrital.
Para Renamo a CNE deverá entregar aos concorrentes os cadernos de
recenseamento eleitoral no formato electrónico até quarenta e cinco
dias antes das eleições. Em caso do

tada no seio do seu próprio partido.
Os “consensos” alcançados nas duas
últimas semanas – de facto uma
vitória da Renamo - não são mais
que “o dito pelo não dito”, uma embaraçosa derrota para a ala da Frelimo acantonada em torno de Guebuza que durante meses se mostrou
intransigente em ceder a qualquer
alteração ao pacote eleitoral.

Que o bom senso se
mantenha
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delegado de candidatura cometer
um crime cuja tramitação processual implique sua prisão, esta só
poderá ser executada após a entrega
dos materiais de votação da assembleia do voto à comissão de eleições
mediante a exibição do mandato de
prisão assinado pelo juiz do tribunal.
A “perdiz” propõe ainda que em
períodos eleitorais, os tribunais
judiciais de distritos devem providenciar um serviço de urgência
ou de piquete para atender e julgar
os recursos decorrentes dos contenciosos eleitorais. Este processo
deverá ser isento de custos e quaisquer encargos e tem prioridade sobre o restante expediente judicial
do distrito. Caso haja indícios de
matéria criminal, o juiz deverá ordenar a submissão do processo ao

Ministério Público.
A aceitação das propostas da Renamo, uma clara politização dos órgãos eleitorais, tem como pano de
fundo a incapacidade das Forças de
Defesa e Segurança governamentais em pôr cobro aos ataques atribuídos à Renamo na estrada nacional N1 e as escandalosas tentativas
de fraude e outras irregularidades
veriﬁcadas nas eleições autárquicas de Novembro, invariavelmente
atribuídas a membros da Frelimo.
A Renamo sempre argumentou
que quer a CNE, quer o STAE são
instrumentos da Frelimo para manipular a vontade popular nos actos
eleitorais. A continuação da violência agudizou a impopularidade da
administração Guebuza que, complementarmente, se vê confrontado
com uma “sucessão difícil”, contes-

Esta quarta-feira durante abertura da IX sessão ordinária da Assembleia da República, a chefe da
bancada parlamentar da Renamo,
Angelina Enoque, apelou para que
o mesmo bom senso que prevaleceu na mesa do diálogo continue
no seio da casa do povo para que a
proposta sobre a legislação eleitoral
seja aprovada por consenso e em
tempo útil, para que todos possam
participar nos pleitos eleitorais de
Outubro próximo.
Por seu turno, a chefe da Bancada
da Frelimo, Margarida Talapa, referiu que com o depósito da proposta da revisão da lei eleitoral por
parte da Renamo estão criadas as
condições para a AR que é o fórum
apropriado para tratar destas matérias se debruçar sobre a mesma, respeitando os interesses dos moçambicanos e em estrita observância da
constituição.
Segundo Talapa, a sua bancada está
pronta e aberta para com celeridade
que se impõe, trabalhe para a revisão da legislação eleitoral. Segundo
apurou o SAVANA, há indicações
que a Renamo entregou à AR uma
proposta que vai para além dos
“consensos” alcançados nas reuniões com o governo..

Futuro do país na berlinda
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Por Raul Senda

O

antigo ministro de
Plano e Finanças e de
Transportes e Comunicações, Tomaz Salomão, lançou um aviso à navegação e disse que Moçambique
precisa de gestores competentes
e capazes de evitar que o país
caia num abismo e consequentemente pôr em causa o futuro das
gerações vindouras.
No entender de Salomão, o
país encontra-se numa situação
complicada, caracterizada pela
falta de capacidade técnica e de
planiﬁcação estratégica, de habilidades para gestão de recursos
naturais bem como de políticas
públicas.
Tomaz Salomão, que até 2013
exercia as funções de secretário-executivo da SADC, referiu
que espera que os futuros gestores adquiram competências de
modo que possam dar um contributo para o melhoramento da
imagem das contas públicas do
país ao nível do deﬁcit ﬁscal.

Tomaz Salomão disse que um gestor
técnico ou académico nunca se pode
confundir com políticos porque, a
partir do momento que se misturam
as duas coisas tudo ﬁca baralhado.
Para Salomão, um político tem sonhos que por vezes não têm a ver
com o que é possível e real, por vezes
sonha coisas que são irrealizáveis,
mas mesmo assim continua a sonhar.
O mesmo não se pode veriﬁcar com
um gestor técnico ou académico.

Este também sonha, mas antes precisa de testar os seus sonhos como
hipóteses do que pode ser possível
em contraposição do que deve ser
deﬁnitivamente afastado.
Tomaz Salomão referiu que sem
habilidades técnicas e proﬁssionais,
mesmo os esperados rendimentos
dos chamados grandes projectos
como carvão e gás, em nada contribuirão para o melhoramento do bem
estar dos moçambicanos.
O que na realidade vai acontecer é
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Tomaz Salomão

que, em vez de reforçarem a capacidade dos orçamentos dos sectores de educação, saúde, abastecimento de água e manutenção de
infra-estruturas, áreas vitais para o
desenvolvimento de qualquer sociedade, esses recursos continuarão amarrados a responsabilidades
externas.
Segundo o orador, uma boa planiﬁcação impediria que o país assistisse, com tamanha persistência,
situações de apagões nas grandes
cidades e vilas.
Para Salomão, uma boa política de
gestão e aproveitamento de energia eléctrica com compreensão
clara de que a energia compreende
a geração, transmissão e distribuição evitaria os constantes apagões
que muitas vezes deixam os clientes da empresa Electricidade de
Moçambique num estado de ansiedade e incertezas permanentes.
A título de exemplo, Salomão
referiu que o facto de a cidade
da Beira ter ﬁcado 15 dias sem
corrente eléctrica, dentre várias
consequências graves para a
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economia bem como para a vida
social, limitou operações no Porto da Beira bem como a consequente suspensão do movimento
ferroviário, facto que fez com que
cerca de 5.5 comboios deixassem
de fazer o movimento diário
entre a vila mineira de Moatize
(Tete) e o porto da Beira.
Perante esta situação, nos cálculos do orador, o corte da corrente eléctrica na cidade da Beira
provocou prejuízos da ordem de
USD21.7 milhões só em operações ferro-portuários.
“Queremos engenheiros planiﬁcadores do nosso desenvolvimento energético que ao
saberem que o novo edifício do
Banco de Moçambique, na baixa
de Maputo, vai consumir tanta
energia como a cidade de Pemba,
recomendam os investimentos
necessários porque, caso contrário continuaremos a assistir
o cenário de apagões devido à
pressão”, alertou.
Entende o economista que
mesmo que as Hidroeléctricas
de Cahora Bassa, Mavuzi, Chicamba ou mesmo Mpanda Nkua
funcionem em pleno, se não
houver uma planiﬁcação séria na
transmissão bem como na distribuição a situação continuará
precária.
Apontou como exemplo a seguir
o Zimbabwe que depende de
energia de Moçambique e nalgumas vezes com diﬁculdades de
cumprir as suas responsabilidades passou a exportador de energia para Moçambique.

Perigo da cooperação
com as superpotências
Tomaz Salomão referiu que as
grandes potências do mundo
estão numa nova expedição pelo
mundo à busca de recursos com
vista a alimentar as suas indústrias.
Referiu que a recente visita do
primeiro-ministro do Japão a
três países africanos, incluindo
Moçambique, onde foram identiﬁcados enormes reservas de gás
natural é um exemplo concreto
dos lobbies que essas potências
estão a fazer.
Sublinhou que é bom ﬁcar claro
que o primeiro-ministro japonês não estava aqui para defender interesses moçambicanos ou
africanos mas sim para defender
interesses dos japoneses. Ele estava a defender interesses dos
seus contribuintes.
Compete a nós como africanos
ter clareza sobre os nossos interesses e saber como defender
melhor forma de assegurar os
nossos interesses.
“Nestas expedições das grandes
potências através das suas multinacionais, é importante que
como donos asseguremos que
nas negociações dos contratos
que assinamos para a exploração
de recursos minerais ou energéticos os nossos países também
ﬁquem a ganhar”, elucidou para
depois acrescentar que chegou o
momento dos africanos transmitirem a mensagem de que, para
além de elogios formais de cooperação, se países como Japão
pretendem ser actores de facto
no apoio ao desenvolvimento, o
seu instrumento actual de coo-

peração precisa de ser revisitado
de modo a torná-lo mais eﬁcaz e
também providenciar ganhos aos
países em desenvolvimento.
Na sua longa explanação, Tomaz
Salomão chamou a si a necessidade de visitar os projectos de
investimento a serem implementados em Moçambique e que são
ﬁnanciados pela China.
Estes ﬁnanciamentos, embora
em forma de crédito, são dados
a entender que são um apoio ao
desenvolvimento de Moçambique.
No pacote desses biliões de dólares que saem da China para
Moçambique inclui-se água
mineral, ferro de construção, cimento, transportes, uniforme de
operários, tampas de saneamento, mão-de-obra entre outros
bens tudo importado da China.
Nestas operações, a indústria local ﬁca sem nada. “Será isso contribuir para o desenvolvimento”,
questionou Salomão.

Recursos naturais pouco
contribuem no desenvolvimento do país
Debruçando-se sobre o tema:
“Preparando as mulheres e homens para os desaﬁos do amanhã”, Tomaz Salomão disse que
quando falamos dos recursos minerais e energéticos, muito facilmente referimo-nos a biliões de
dólares americanos como o custo
dos grandes projectos de investimento, mas esquecemo-nos
de referir que menos de 1% das
transacções dos mesmos passam
pelo nosso sistema ﬁnanceiro.
Trata-se de transacções ou pagamentos feitos do exterior para o
exterior.
Como consequência directa dessa situação, segundo o antigo
governante, é que grande parte
dos moçambicanos vive ainda na
pobreza ou mesmo na pobreza
absoluta.
Entende Salomão que por se tratar de recursos naturais não renováveis, há necessidade de uma
maior prudência no processo das
negociações.

Estrangeiros
Tomaz Salomão referiu que o
país está a ser pressionado por
um movimento anormal de imigrantes estrangeiros desde somalis, nigerianos, ruandeses, congoleses, etíopes, paquistaneses,
bengalis, portugueses, chineses
entre outros que estão tomando
espaço das cidades moçambicanas e competindo com nacionais.
No entender de Tomaz Salomão,
a abundância de imigrantes estrangeiros no país poderá, num
futuro breve, agravar a precária
situação social que os moçambicanos vivem nas zonas peri-urbanas onde não há emprego, não
há infra-estruturas preparadas
para a demanda, não há planeamento físico adequando e muito
menos o saneamento.
Vão ainda contribuir para agravar o caos e a confusão que já
tomou conta das cidades, onde
o negócio de terrenos e espaço
por parte dos elementos da autoridade municipal está na ordem
do dia estimulando a corrupção
e a marginalização dos indefesos
e pobres.
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África do Sul

Jacob Zuma “cansado e gasto” e em curva descendente

1

. Previsões de evolução da situação política na África do
Sul consideradas “abalizadas”
admitem uma retirada do actual Presidente, Jacob Zuma, eventualmente na primeira metade do seu
segundo mandato, a iniciar em breve;
o Vice-Presidente, Cyril Ramaphosa,
ascenderá então ao cargo.
O cenário de uma retirada de J. Zuma
é atribuído a uma vontade do próprio,
determinada pelo cansaço que sente
ou pela noção que tem da sua cavada impopularidade; mas também aos
efeitos de vozes inﬂuentes que cada
vez mais se fazem ouvir no seio do

ANC em defesa da conveniência de
uma renovação da liderança.
Para 07. Mai estão marcadas eleições
destinadas a eleger um novo parlamento – ao qual caberá, no início do
seu mandato, a escolha do Presidente. Todas as previsões indicam que o
ANC ganhará novamente as eleições
e ninguém duvida de que J. Zuma
será escolhido para um segundo
mandato presidencial – mas de forma
menos expressiva.
Os resultados eleitorais do ANC têm
vindo a cair continuamente desde
1994; conjectura-se que a queda só
não foi maior devido ao papel dominante do partido na política e no

Estado. A erosão é usualmente remetida para causas como “desilusão do
eleitorado face ao incumprimento de
antigas promessas de igualdade e justiça social”.
No que concerne às próximas eleições, a queda que o partido registar será em larga escala “colada” a J.
Zuma. A reputação pouco abonatória que o mesmo tem como político
– considerado inepto e inábil – tem
sido agravada por efeito de constantes escândalos públicos, envolvendo o
próprio, familiares e amigos.
A mais recente sondagem da IPSOS,
uma das mais conceituadas empresas sul-africanas do ramo, indica

que 54% dos sul-africanos consideram mau o desempenho de J. Zuma;
17% acham que é bom e os restantes
29% consideram-no “mais ou menos”
bom. As vaias de que foi objecto nas
exéquias de Nelson Mandela ainda
não foram esquecidas.
2 . O momento “menos bom” porque a economia e a paz social estão
a passar na África do Sul (também o
prestígio externo do país), é de forma
quase instintiva associado a J. Zuma e
às suas políticas. Há uma coincidência temporal entre o “declínio”, como
é chamado, e os cinco anos de mandato de J. Zuma como Presidente.
Num discurso proferido em 13. Fev,
na abertura de uma nova sessão da
Assembleia Nacional, na cidade do
Cabo, J. Zuma, denotando em muitos momentos falta de vigor e enfado,
apresentou uma extensa lista de alegados sucessos do seu mantado – a
maior parte dos quais considerados
ilusórios ou ﬁctícios.
Exemplos de aﬁrmações de J. Zuma
consideradas desajustadas da realidade ou em contradição com a mesma:
- A economia sul-africana cresceu
em média 3,2% nos últimos cinco
anos; foi uma taxa de crescimento
50% abaixo do crescimento médio
dos países da SADC – o que signiﬁca
que se atrasou e pode estar a perder o
papel de motor da economia regional.
- Criados 3,7 milhões de postos de
trabalho; em termos absolutos, conforme dados de 2014, a África do Sul
tem menos 2 milhões de empregados
do que tinha em 2008, ou seja, foram
mais os empregos perdidos do que os
criados.
- O rand (ZAR) perdeu (apenas)
17,6% do seu valor contra o USD
em 2013; nos primeiros dois meses
de 2014 a perda elevou-se, porém, a
15%.
- Atribuídos ZAR 3.800 milhões
em subsídios e incentivos à indústria privada; de acordo com relatos
de imprensa, os subsídios foram mal
empregues e/ou perdidos em “jogos”
envolvendo familiares e amigos de J.
Zuma (300 milhões para o ex-ministro do Turismo, Vali Musso, montar
uma empresa de corte de diamantes).
- 4,2 milhões de hectares e mais de
5.000 fazendas expropriadas mediante compensações e atribuídas a novos
agricultores no âmbito de uma reforma agrária; só 6% das terras redistribuídas são ainda agricultadas (94%
abandonadas e sem produção).
- A percentagem de alunos que obtiveram o “matriculation” (passagem
do ensino secundário) aumentou de
61% para 78%; o nível do ensino secundário na África do Sul passou a
ser o segundo pior do mundo, apenas
à frente do Iemen, nas disciplinas de
ciências e matemáticas.
- Louvou as iniciativas do sector privado no combate ao abate ilegal de
rinocerontes; 2013 foi o pior ano de
abates, mais 1.300 animais, cujo risco
de extinção da espécie se acentuou.
- Louvou as transformações do sector judiciário, referindo que a percentagem de juízes de “etnia branca” foi
reduzida para 39%; a corrupção que
atinge a administração pública em
geral, incluindo no sector da justiça, é
associada a uma degradação da aplicação da justiça.
- Louvou a implantação/melhoramento de infra-estruturas; não se
referiu ao caso do atraso de mais de

um ano na construção da nova central energética de Medupi, e ao atraso
de três anos na abertura do concurso
para a instalação de oito centrais nucleares (construção decidida em 2011
(a África do Sul tem-se recusado sistematicamente a investir na produção de energia em Moçambique, não
obstante a sua indústria mineira estar
a sofrer baixas de produção de 20%
devido a faltas de energia).
- Louvou brevemente a participação da África do Sul nos BRICS e
na política internacional em geral,
mencionando em especial o papel
do Vice-Presidente, C. Ramaphosa
na resolução das crises do Sudão e
Sri Lanka; a intervenção militar sul-africana na República Centro Africana redundou em fracasso e tem
sido apontada uma certa “apatia” no
que toca a políticas destinadas a corresponder a desaﬁos da SADC ou à
cooperação com países com importância regional, como Angola e Moçambique.
3. A meio do discurso, de forma improvisada, J. Zuma apelou aos sindicatos para não destruírem a indústria
mineira, mas mais uma vez não sugeriu ou propôs algo de concreto para
responder à crise laboral. É corrente
a ideia de que a crise foi empolada
por interferências do Governo e dos
serviços secretos na presidência da
COSATU.
A respectiva lista de interferências
inclui uma campanha de denúncias
públicas do então SG, Zwelinzima
Vavi, acusado de ter abusado a sua
posição para favorecer um relacionamento íntimo com uma secretária
para a qual tinha arranjado emprego
na sede da COSATU. A revelação,
promovida pelos serviços, teve efeitos
contraproducentes.
Z Vavi foi substituído por um SG interino, zulo, identiﬁcado como sendo
“100% leal a J. Zuma”, mas isso deu
origem a divisões no movimento sindical e a um agravamento de antigas
desconﬁanças internas em relação
ao Presidente – daí resultando uma
perda de inﬂuência do Governo, que
teria sido útil para controlar a greve.
O tiroteio contra os grevistas na mina
de Marikana, Ago. 2013, foi ordenado por C. Ramaphosa, conforme provas apresentadas em sede de inquérito ao acidente; C. Ramaphosa é um
dos mentores da doutrina do “black
empowerment”, em razão da qual a
repressão da greve dos mineiros foi
vista como uma negação.
4 . O discurso de J. Zuma, “cansado
e gasto”, foi considerado o mais fraco
alguma vez pronunciado no parlamento. O esforço físico que a sua leitura implicou, ﬁcou patente num tom
de voz lento e hesitante. As divisões
no ANC que facilitaram a eleição de
J. Zuma no congresso de Polokwane,
2007, ainda perduram, a avaliar pelos
aplausos.
Nos últimos tempos foi-se tornando
cada vez mais provável que J. Zuma,
poupado da desconsideração que seria a sua não recandidatura ao cargo,
seja obrigado a demitir-se a seguir,
eventualmente por razões de saúde.
C. Ramapshosa apresenta a garantia
de “mão dura” para com os sindicatos
e face à indisciplina/corrupção na administração pública.
(africamonitor 819)
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Activista pró-Ucrânia residente em Moçambique dispara:

Presidente Ianukovitch dirige um Governo criminoso
Por Ricardo Mudaukane

A

Ucrânia está a ferro e fogo
e vive a sua encruzilhada
mais perigosa, desde que
ficou independente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1991.
Mais de catorze pessoas já morreram como resultado de confrontos
entre a oposição e as forças de defesa e segurança leais ao Presidente
Victor Ianukovitch.

Por um lado, nomeadamente do
sector da oposição, está barricada
a corrente que defende laços mais
estreitos com a União Europeia,
por outro lado, da facção afecta
ao actual Governo, estão os apaniguados do reforço dos vínculos
com a Rússia de Vladimir Putin.
Nascido na Letónia, residente em
Moçambique, com familiares na
Ucrânia e com idas e vindas constantes a este país, numa das quais
quase foi apanhado por uma bala
de borracha durante os tumultos,
Dmytro Yatsyuk é corrosivo com
o chefe de Estado ucraniano.
“A reacção dele é como a reacção
desproporcional de um grupo
criminoso que se preocupa com
a perca dos seus privilégios e não
com os destinos da nação”.
Recusa a ideia de um conflito Rússia-Ocidente através de fantoches
na Ucrânia e vê a confrontação
como o estertor da máquina burocrática viciada pelo jugo exercido
sobre o país pela ex-URSS.

aos cidadãos o mínimo necessário,
conhecido como o “pacto social”.
Muito pelo contrário, a família do
presidente e os seus amigos próximos praticam a verdadeira agiotagem da pior espécie, apoderando-se
por meios semi-legais ou mesmo
ilegais das empresas e dos negócios
alheios. Sem maçar os leitores com
exemplos detalhados, posso dizer
que, neste momento, não apenas
as PME’s, mas mesmo os oligarcas ou magnatas ucranianos, não
se sentem salvos dos apetites cada
vez mais crescentes de Ianukovitch
e dos seus próximos.
Em termos ideológicos, as coisas
são bastante favoráveis à Revolução, mais de 52% dos ucranianos
apoiam o levantamento popular,
apenas 15% são favoráveis ao uso
da força governamental para a resolução da crise.
Como avalia a reacção do Governo do Presidente Victor Ianukovitch à revolta popular na Ucrânia?
Como a reacção desproporcional
de um grupo criminoso que se
preocupa com a perda dos seus privilégios e não com os destinos da
nação. Numa democracia efectiva,
o governo deveria demitir-se em
bloco, marcando as novas eleições
legislativas e presidenciais.

Como é que acompanha a situação na Ucrânia?
Acompanho, geralmente, através
das redes sociais, pois são muito
mais rápidas do que a imprensa
tradicional, são mais honestas e espontâneas, pois não seguem as narrativas predefinidas dos governos
ou grupos de pressão.

Acha que são verídicas as acusações de violência, detenções
ilegais, sequestros e desaparecimentos imputados ao Governo
ucraniano?
Infelizmente, o actual Governo
ucraniano realmente mata (pelo
menos 14 manifestantes mortos);
detém as pessoas ilegalmente ou
sob os pretextos forjados (até recentemente o poder manteve entre
1700 a 2000 detidos); sequestra
(entre 27 a 29 activistas desaparecidos); humilha publicamente
(caso do manifestante Mykhaylo
Havrylyuk, totalmente despido e
fotografado pela polícia); tortura,
o caso mais conhecido é do porta-voz da “Maydan Automóvel”
(activistas que usam os seus automóveis para apoiar a Revolução),
Dmytro Bulatov, que foi raptado
pela polícia num hospital público,
torturado durante cerca de oito
dias, (cortaram-lhe uma parte da
orelha, pregaram as palmas das suas
mãos, etc.), e no fim libertado nos
arredores de Kiev.

Podemos olhar para a crise na
Ucrânia como uma disputa entre
o bloco EU/EUA e Rússia?
Não podemos, de maneira alguma. A Revolução ucraniana é um
processo de nascimento de uma
nova nação política, a morte lenta
e dolorosa das estruturas sociais,
políticas e ideológicas, herdadas do
regime soviético.
Qual é a natureza da crise? É um
problema sócio-económico ou
ideológico?
Ambos. Em termos sócio-económicos, o regime actual não garante

Terá sido directamente afectado
por esses alegados atropelos? Tem
um familiar detido, desaparecido
ou em situação aflitiva pelo seu
envolvimento nos tumultos?
A minha família na Ucrânia não foi
atingida directamente; apenas posso relatar que na manhã do dia 20
de Janeiro, em plena luz do dia, assistindo aos confrontos na rua Hrushevsky, fui testemunha ocular em
como a polícia de choque “Berkut”
disparava as balas de borracha e de
plástico contra os jornalistas, fotógrafos, sacerdotes, pessoal paramé-

Há quanto tempo vive em Moçambique?
Há mais de 20 anos, tenho 39 anos
de idade, sou natural da Letónia,
tenho a nacionalidade moçambicana, sou casado com uma cidadã
portuguesa, que desde sempre vive
em Moçambique.
Que faz em Moçambique?
Sou professor no ensino médio e
secundário, tradutor, activista da
comunidade ucraniana de Moçambique, blogueiro e cidadão.

Azarov ou do secretário do Conselho da Defesa e Segurança, Andriy
Kluyev) é baseada na União Europeia, nomeadamente na Áustria.
Como podemos ver, em termos
pessoais, a “ingerência ocidental”
não o incomoda.

O exemplo moçambicano

Dmytro Yatsyuk

dico, as pessoas que claramente não
participaram em nenhum tipo dos
confrontos. Em algum momento
uma bala destes passou 2-3 metros
ao meu lado...
Olha para os confrontos na Ucrânia como a luta entre a liberdade
(tese defendida pelos protestantes nas ruas) e a tirania (alegadamente personificada em Victor
Ianukovitch)?
Vejo a Revolução em curso como
uma forte vontade dos ucranianos
(de todas as idades e de todas as
regiões do país) de viver num país
baseado no respeito pelos direitos
individuais, na superioridade das
leis universais, etc. Por outro lado,
vejo um restrito grupo de pessoas, ligado à família do presidente
e em menor escala ao seu partido,
que está disposto a tudo, incluindo
usar os serviços pagos dos criminosos comuns (os famosos “titushki”),
para agredir e amedrontar os seus
concidadãos.

“O Presidente é muitíssimo
limitado”
Como olha para o Presidente Vic-

tor Ianukovitch? Alguns dizem
que é um fantoche de Vladmir
Putin, mas outros consideram-no
um patriota defensor dos interesses ucranianos contra a ingerência
ocidental.
O presidente Victor Ianukovitch
não é nenhuma destas personagens
imaginárias. Pequeno criminoso
na sua juventude (cumpriu dois
termos prisionais efectivos por assalto e roubo de objectos pessoais),
Ianukovitch continua a viver numa
mentalidade forjada pela sua passagem pelo sistema prisional soviético. Usa e abusa do calão prisional,
tem uma cultura geral muitíssimo
limitada (confunde constantemente os nomes, cidades, personalidades), escreve com os erros ortográficos gritantes, etc. Ao mesmo
tempo, possui instintos fortíssimos
de sobrevivência e capacidades invulgares para o enriquecimento
pessoal. A retórica antiocidental é
usada para conseguir as simpatias
dos seus eleitores menos educados
e mais incultos. Uma parte considerável dos negócios da sua família (e dos parceiros próximos, casos
do ex-primeiro-ministro Mykola

A Ucrânia não conseguiu andar
pelo seu próprio pé, após a desagregação da União Soviética?
Diferentemente de Moçambique,
que optou pelo saneamento quase
total dos quadros ligados ao regime
colonial, a Ucrânia decidiu incorporar a antiga elite soviética nas
suas estruturas pós-independência.
Olhando para trás é possível dizer
que foi cometido um erro estratégico...
Acha que a Ucrânia é vítima de
um novo Czar, chamado Putin?
A Ucrânia, actualmente, é vítima
de um grupo organizado, chamado
Partido das Regiões (base governamental) e de alguma inércia da
nação ucraniana em organizar-se
e caminhar na direcção da Europa.
Considera legítima a exigência da
oposição ucraniana de demissão
do Presidente, uma vez que chegou ao poder através de eleições?
(….) Considero essa exigência
absolutamente legítima, pois o
actual Governo perdeu qualquer
legitimidade democrática, quando
optou pela criação dos autênticos
esquadrões de morte que raptam e
matam os activistas; quando permitiu que a polícia, deliberadamente,
espanque e persiga os jornalistas
(mais de 150 jornalistas ucranianos
e estrangeiros feridos desde o início da Revolução); quando permite
que a polícia de choque use balas
de caça (!) para matar os manifestantes; quando decidiu usar os
elementos criminais (à semelhança
das práticas da URSS estalinista

Dmytro Yatsyuk, na Praça da Independência, onde se concentram centenas de manifestantes
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dos anos 1920-1950), para negar os
direitos mais fundamentais dos seus
cidadãos.
Caso haja eleições, poderá sair um
Governo pró-Ocidente e anti-Rússia. Como é que a Ucrânia irá
sobreviver com um vizinho poderoso (a Rússia) hostil?
Creio que a eventual escolha pró-Ocidente e pró-Europa será sempre uma escolha pacífica, que não
colocaria em perigo as soberanias
dos países vizinhos. Em mais de
20 anos da sua independência, a
Ucrânia nunca levantou qualquer
pretensão territorial aos vizinhos
ou colocou em dúvida a sua identidade nacional. Por isso, a escolha
de se integrar na União Europeia
não deveria assustar os vizinhos da

Ucrânia.
Pode a Ucrânia sobreviver sem o
dinheiro russo e com eventuais
sanções de Putin?
A Ucrânia, sem dúvida, precisa de
efectuar profundas reformas económicas. O país deve optar pelas
tecnologias energeticamente parcimoniosas, deve obrigatoriamente
investir na sua segurança energética
(paradoxalmente, os primeiros passos neste sentido já são feitos pelo
actual governo). Já para sobreviver,
creio que aos ucranianos basta seguir os conselhos de um panfleto
bastante difundido nas redes sociais: “Queres viver na Europa?
Coloque o lixo nos locais próprios;
não pague e não aceite os subornos;
não bebe em demasia; respeite a sua
história e cultura, etc. Feito tudo

isso, estarás a viver na Europa, sem
notar como isso aconteceu”.
Como reage às dúvidas dos EUA
em relação à capacidade dos líderes da oposição de reunificar o
país, na era pós-Ianukovitch?
A história mostra que os EUA confiaram no passado e confiam hoje
em dia em líderes muito mais enigmáticos, por assim dizer, do que a
liderança da oposição ucraniana.
Além disso, o próprio Ianukovitch
está a fazer um trabalho notável
em unificação do país contra a sua
própria figura e em apoio dos ideais
mais liberais e mais democráticos.
Pessoalmente, confia na liderança
da oposição? Vitali Klitschko, o
ex-pugilista, é uma pessoa credí-
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vel e capaz?
Confio moderadamente na oposição, pois vejo como a Revolução
molda e modifica os comportamentos dos seus líderes. Arseniy
Yatsenyuk torna-se mais decidido
e forte, Klitschko evolui plenamente como político, Oleh Tiahnybok
opta pelo discurso mais liberal e é
melhor compreendido no Leste e
Sul do país, etc.

“Com Julia em liberdade Ianukovitch estaria
escorraçado”

te já estaria escorraçado do poder.
A prisão dela é política (como alega o ocidente) ou é por razões meramente criminais (como defende
o Governo de Ianukovitch)?
A prisão dela foi e é claramente política, se ela fez a má escolha económica, pagou quase imediatamente
com a sua derrota nas eleições presidenciais; assim, a sua prisão, tal
como a prisão do ex-ministro do
Interior, Yuri Lutsenko, não passou
de uma tentativa do Governo de
aniquilar e calar a oposição democrática ucraniana.

Vê algum papel da ex-Primeira-Ministra Julia Timoshenko na
actual crise política na Ucrânia?
Creio que Julia Timoshenko faz
muita falta à oposição, com ela em
liberdade, Ianukovitch, seguramen-

Ela terá algum papel no futuro da
Ucrânia?
(….) Em liberdade, Julia Timoshenko será uma figura incontornável da política ucraniana.

MESTRADOS EM CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO
Estão abertas candidaturas para o ano lectivo de 2014 nos seguintes
cursos:
I. MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO
II. MESTRADO EM EDUCAÇÃO DE ADULTOS
ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
Os cursos de Mestrado têm a duração de quatro semestres lectivos e
compreendem duas componentes de pós-graduação: uma ao nível do
Diploma e a outra ao nível do Mestrado. A pós-graduação ao nível
de Diploma tem duas fases (Tronco Comum e Especialização), cada
uma com a duração de um semestre. O Tronco Comum compreende
módulos organizados em dois blocos. Esta fase assenta na aquisição
e desenvolvimento de competências genéricas. A Especialização compreende módulos também organizados em dois blocos. Cada bloco
tem a duração de oito semanas. Esta fase culmina com a realização de
um Trabalho de Fim de Curso.
A pós-graduação ao nível do Mestrado tem a duração de um ano lectivo, dividido em cinco blocos – quatro para aulas e um para a elaboração da dissertação. Cada bloco de aulas tem a duração de sete semanas. O bloco reservado à dissertação tem a duração de 16 semanas. O
estudante elabora e desenvolve um projecto de investigação cujo tema
é escolhido por si sob a orientação de um supervisor.
O calendário das aulas obedece ao calendário académico da UEM. As
aulas decorrem das 16:00 às 20:00 horas.
VAGAS
O número de vagas disponíveis é de 25 para cada curso.
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Os candidatos devem produzir e submeter um projecto de pesquisa
sobre um tema da área a que se candidatam. Caso se considere necessário, os candidatos poderão ser convocados para uma entrevista.
São critérios cumulativos de selecção:
 &HUWLÀFDGRGHKDELOLWDo}HV /LFHQFLDWXUDRXJUDXHTXLYDOHQWH 
 &ODVVLÀFDomRPtQLPDGHFDWRU]H  YDORUHVREWLGDQD/LFHQFLDWXUD
RXJUDXHTXLYDOHQWHRXFODVVLÀFDomRGHGR]H  YDORUHVQD/LFHQciatura na condição de o candidato ter três (3) anos de experiência
SURÀVVLRQDOFRPSURYDGDQDiUHDDTXHVHFDQGLGDWD
 &XUULFXOXPYLWDH
 (TXLGDGHUHJLRQDOHGHJpQHUR
 3URÀFLrQFLDQDOtQJXDLQJOHVD
- Resultados da avaliação do projecto de pesquisa e ou da entrevista
e da análise dos documentos entregues no acto de candidatura.

PROCESSO DE CANDIDATURA
$VÀFKDVGHFDQGLGDWXUDHDOLVWDGHGRFXPHQWRVQHFHVViULRVHVWmR
disponíveis no Registo Académico da Faculdade de Educação.
- Os processos de candidatura, devidamente instruídos, deverão dar
entrada de 17 de Fevereiro a 11 de Março de 2014.
Os processos de candidatura devem ser instruídos com os seguintes
documentos:
 &HUWLÀFDGRGHFRQFOXVmRHRXGHFDGHLUDVIHLWDVGH/LFHQFLDWXUDRX
JUDXHTXLYDOHQWH
 &XUULFXOXP9LWDH
 )RWRFySLDDXWHQWLFDGDGR%LOKHWHGH,GHQWLGDGHRX',5(
- Carta de motivação endereçada ao Director da Faculdade, indicando a área de especialização que pretende seguir e disponibilidade
ÀQDQFHLUDSDUDRSDJDPHQWRGHSURSLQDV
 'XDVFDUWDVGHUHFRPHQGDomR
 3URMHFWRGHSHVTXLVDVREUHXPWHPDGDiUHDDTXHVHFDQGLGDWD
- Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt a depositar
na conta Nº 67992830 – BIM, Titular- UEM-FACED-MESTRADOS
- Carta de autorização da entidade empregadora.
Matrículas
O período de matrículas dos candidatos admitidos será anunciado
pela Direcção do Registo Académico da UEM.
No acto de matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Académico da
UEM, os candidatos admitidos deverão apresentar:
 )RWRFySLDDXWHQWLFDGDGR%LOKHWHGH,GHQWLGDGHRX',5(
- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Cédula PesVRDO
 &HUWLÀFDGRGH&RQFOXVmRGH/LFHQFLDWXUDRXHTXLYDOHQWH
PROPINAS
O Curso está sujeito às seguintes propinas:
Taxa de Inscrição, no valor de 7.200,00Mt, paga uma única vez
no acto de Inscrição a depositar na conta nº 67998230 – BIM, Titular –
8(0)$&('0(675$'26

3URSLQDGHIUHTXrQFLDQRYDORUGHPrVSDJDPHQVDOPHQWHRXHPSUHVWDo}HVVHPHVWUDLVRXDQXDLVGXUDQWHPHVHV
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
2XWUDVLQIRUPDo}HVHHVFODUHFLPHQWRVSRGHUmRVHUREWLGRVQR5HJLVWR
$FDGpPLFRGD)DFXOGDGHGH(GXFDomRUpVGRFKmRHRXDR'LUHFWRU
Adjunto para Pós-graduação pelos seguintes endereços:
Campus Universitário, UEM – Maputo
Tel/Fax: +258 21 49 33 13
Email: faced.ra@uem.mz
Telefone celular: +258 82 7738 383
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$Q~QFLRGH9DJDV
UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência internacional de
desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez é desejada,
cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado.
281)3$VROLFLWDFDQGLGDWXUDVGHFLGDGmRVPRoDPELFDQRVTXDOLÀFDGRVHH[SHULHQWHV
para as seguintes vagas:
Posto:
2ÀFLDO1DFLRQDOGH3URJUDPDVSDUDD
,QWHUYHQomR&RPXQLWiULDH(PHUJrQFLD
Prazo de candidatura:
GH)HYHUHLURGH
Categoria:
12%
Local:
0DSXWR
Tipo de Contrato:
)L[R
Duração :
Inicialmente XPDQR e possibilidade de
renovação dependendo do desempenho.
5HTXLVLWRVJHUDLV
 0HVWUDGRHPVD~GHS~EOLFDGHVHQYROYLPHQWRVRFLDORXRXWUDViUHDVGDVFLrQFLDV
VRFLDLVHWUrVDQRVGHH[SHULrQFLDSURÀVVLRQDOSUHIHUHQFLDOPHQWHQDJHVWmRGHSURJUDPDVSURMHFWRVQRVHFWRUS~EOLFRRXSULYDGR DRQtYHOQDFLRQDO 
 /LFHQFLDWXUDHPVD~GHS~EOLFDGHVHQYROYLPHQWRVRFLDORXRXWUDViUHDVGDVFLrQFLDV
VRFLDLVHSHORPHQRVFLQFRDQRVGHH[SHULrQFLDSURÀVVLRQDOSUHIHUHQFLDOPHQWHQD
JHVWmRGHSURJUDPDVSURMHFWRVQRVHFWRUS~EOLFRRXSULYDGR DRQtYHOQDFLRQDO 
 &RQKHFLPHQWRIDPLOLDULGDGHGHTXHVW}HVGHVD~GHUHSURGXWLYDHVHXLPSDFWRQD
vida das mulheres e jovens.
 &RQKHFLPHQWRVVREUHSHVTXLVDRSHUDFLRQDO
 ([SHULrQFLD GH WUDEDOKR FRP LQVWLWXLo}HV JRYHUQDPHQWDLV 21*V H RX  LQVWLWXLções doadoras.
Posto$QDOLVWDGH3URJUDPDGH3RSXODomR
H'HVHQYROYLPHQWR
Prazo de candidatura:
GH)HYHUHLURGH
Categoria:
12$
Local:
0DSXWR
Tipo de Contrato:
)L[R
Duração :
Inicialmente XPDQR e possibilidade
de renovação dependendo do desempenho.
5HTXLVLWRVJHUDLV
 0HVWUDGR HP GHPRJUDÀD RX HVWXGRV GH SRSXODomR GHVHQYROYLPHQWR VRFLDO RX
RXWUDiUHDGDVFLrQFLDVVRFLDLVHSHORPHQRVXPDQRGHH[SHULrQFLDSURÀVVLRQDO
SUHIHUHQFLDOPHQWHHPSURJUDPDVSURMHFWRVRX
 /LFHQFLDWXUD HP GHPRJUDÀD GHVHQYROYLPHQWR VRFLDO RX RXWUD iUHD GDV FLrQFLDV
VRFLDLVHSHORPHQRVWUrVDQRVGHH[SHULrQFLDSURÀVVLRQDOSUHIHUHQFLDOPHQWHHP
programas/projectos.
 &RQKHFLPHQWRVVREUHTXHVW}HVGHSRSXODomRHGHVHQYROYLPHQWRHVHXLPSDFWRQD
VD~GHVH[XDOHUHSURGXWLYDGDVPXOKHUHVHMRYHQV
Posto:
Prazo de candidatura:
Categoria:
Local:
Tipo Contrato:
Duração :

$QDOLVWDGHFRPXQLFDomR
GH)HYHUHLURGH
12$
0DSXWR
)L[R
Inicialmente XPDQR e possibilidade
de renovação dependendo do desempenho.

5HTXLVLWRVJHUDLV
 0HVWUDGRHPFLrQFLDVVRFLDLVFRPXQLFDomRVD~GHS~EOLFDH RX RXWUDVDUHDVGDV
FLrQFLDV VRFLDLV H SHOR PHQRV XP DQR GH H[SHULrQFLD GH WUDEDOKR FRQWLQXD HP
UHODo}HVS~EOLFDVH RX FRPXQLFDomRRX
 /LFHQFLDWXUDHPFLrQFLDVVRFLDLVFRPXQLFDomRVD~GHS~EOLFDH RX RXWUDViUHDV
GDVFLrQFLDVVRFLDLVHSHORPHQRVWUrVDQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKRFRQWtQXR
HPUHODo}HVS~EOLFDVH RX FRPXQLFDomR
 ([SHULrQFLDGHWUDEDOKRFRPLQVWLWXLo}HVGRJRYHUQR21*VRXLQVWLWXLo}HVGRDdoras.
 %RQVFRQKHFLPHQWRVVREUHDLPSUHQVDHUHODo}HVS~EOLFDV
 &RQKHFLPHQWRVVREUHRVLVWHPDGDV1Do}HV8QLGDVHPJHUDOHPDQGDWRGR81FPA, assim como sobre temas correntes de desenvolvimento e questões socioecoQyPLFDVHSROLWLFDVGH0RoDPELTXH
 &RQKHFLPHQWRIDPLOLDULGDGHGHTXHVW}HVGHVD~GHVH[XDOHUHSURGXWLYDHGLUHLWRV
GDVPXOKHUHVHMRYHQV LQFOXLQGRDGROHVFHQWHV 
 &RQKHFLPHQWRIDPLOLDULGDGHGHWHFQRORJLDPRGHUQDHXVRGHPHGLDVRFLDOSDUDD
GLVVHPLQDomRGHLQIRUPDomRHDGYRFDFLD
Posto:
Prazo de candidatura:
Categoria:
Local:
Tipo de Contrato:
Duração :

$VVLVWHQWHGH3URJUDPD
GH)HYHUHLURGH
G7
0DSXWR
)L[R
Inicialmente XPDQR e possibilidade de
renovação dependendo do desempenho

5HTXLVLWRVJHUDLV
 (QVLQRVHFXQGiULRFRPSOHWR%DFKDUHODWRHPFLrQFLDVVRFLDLVRXPHGLFLQDpGHVHMiYHO
 6HWHDQRVGHH[SHULrQFLDQDJHVWmRGHSURJUDPDVSURMHFWRV

 'RPtQLRGHDSOLFDo}HVLQIRUPiWLFDVHPXVRQRHVFULWyULRHGHVLVWHPDVGHLQIRUPDção corporativos.
Posto
:
Prazo de candidatura:
Categoria:
Local :
Tipo de Contrato:
Duração :

$VVLVWHQWHGH3URJUDPD
GH)HYHUHLURGH
G6
0DSXWR
)L[R
Inicialmente XPDQR e possibilidade de renovação
dependendo do desempenho.

5HTXLVLWRVJHUDLV
 (QVLQRVHFXQGiULRFRPSOHWH%DFKDUHODWRHPDGPLQLVWUDomRS~EOLFDÀQDQoDVRX
ciências sociais desejavel.
 6HLVDQRVGHH[SHULrQFLDUHOHYDQWH
 %RDFDSDFLGDGHGHUHODFLRQDPHQWRLQWHUSHVVRDOHGHRUJDQL]DomR
 ([SHULrQFLDGHWUDEDOKRFRPLQVWLWXLo}HVGRJRYHUQR21*VRXLQVWLWXLo}HVGRDdoras.

Posto:
Prazo de candidatura:
Categoria:
Local :
Tipo de Contrato:
Duração :

$VVLVWHQWHGH3URFXUHPHQW
GH)HYHUHLURGH
G7
0DSXWR
)L[R
Inicialmente XPDQRe possibilidade de
renovação dependendo do desempenho

5HTXLVLWRVJHUDLV
 (QVLQRVHFXQGiULRFRPSOHWRSUHIHUHQFLDOPHQWHFRPXPIRFRQDJHVWmRGHQHJyFLRVHFRQRPLDSURFXUHPHQWORJtVWLFDRXiUHDDÀP
 %DFKDUHODWRQXPDiUHDDÀPpGHVHMiYHO 
* Gestão de negócios, estudos de desenvolvimento internacional, economia, auditoria, engenharia ou logística.
 0LQtPRGHVHWHDQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKR
 ([SHULrQFLDHPprocurementS~EOLFRLQWHUQDFLRQDORXHPJHVWmRGHFRQWUDWRVHIRUQHFHGRUHVpDOWDPHQWHGHVHMiYHO
 ([SHULrQFLDHPSURFXUHPHQWÀQDQoDVUHJXODPHQWRVHSURFHGLPHQWRVFRQWUDFWXais das Nações Unidas constitui uma vantagem.
 &HUWLÀFDomRHP&,36procurement, forecastingRXVLPLODUpSUHIHULGD
 &RPSURYDGDH[SHULrQFLDHKLVWRULDOGHJHVWmRVXFHGLGDGHSURFHVVRVFRPSOH[RV
GHFRQFXUVRVSDUDDDTXLVLomRFRQWUDWDomRGHSURGXWRVHVHUYLoRV&RPSURYDGD
H[SHULrQFLDHKLVWRULDOHPLWHQVFRPSOH[RVHJHVWmRGHFDWHJRULDV
 ([SHULrQFLDGHWUDEDOKRHPHTXLSDHOLGHUDQoDGHHTXLSDVGHSURMHFWRVpDOWDPHQWH
GHVHMiYHO
Posto:
Prazo de candidatura:
Categoria:
Local:
Tipo de Contrato:
Duração :

$VVLVWHQWH$GPLQLVWUDWLYD
GH)HYHUHLURGH
G5
0DSXWR
)L[R
Inicialmente XPDQR e possibilidade de renovação
dependendo do desempenho

5HTXLVLWRV*HUDLV
 (QVLQRVHFXQGiULRFRPSOHWRHIRUPDomRHVSHFLDOL]DGDHPVHUYLoRVGHYLDJHQVRX
JHVWmRDGPLQLVWUDWLYDSUHIHUrQFLDSDUDRHQVLQRVXSHULRU
 3HORPHQRVFLQFRDQRVGHH[SHULrQFLDHPWUDEDOKRUHODFLRQDGRFRPYLDJHQVHP
particular, em grandes organizações.
 &RQKHFLPHQWRGRVLVWHPDGHJHVWmR$7/$6
 &RQKHFLPHQWR GDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH YLDJHQV GR 81)3$ H UHJUDV GH
FRQGXWDGDV1Do}HV8QLGDVGHVHMiYHLV

2V7HUPRVGH5HIHUrQFLDGHWDOKDGRVGDVYDJDVDFLPDHVWmRGLVSRQtYHLVQDUHFHSomR
do UNFPA, de DGH)HYHUHLURGHQRSHUtRGRGDVDVKRUDVQD
UHFHSomRGR81)3$$Y-XOLXV1\HUHUH1ID[HPDLOUHFUXLWPHQW#
XQISDRUJP]

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas acompanhadas pelo CV actuaOL]DGRHRIRUPXOiULR3SUHHQFKLGR GLVSRQtYHOHPKWWSVDVXQGSRUJGRFXPHQWV
SBSHUVRQDOBKLVWRU\BIRUPGRF FRP R HQGHUHoR FRPSOHWR Q~PHURV GH FRQWDFWR H
SHORPHQRVWUrVUHIHUrQFLDV$VFDQGLGDWXUDVGHYHUmRVHUHQYLDGDVSDUDRHQGHUHoR
DEDL[RDWpRGLDGH)HYHUHLURGH
1RWD281)3$QmRFREUDQHQKXPDWD[DGHFDQGLGDWXUDSURFHVVDPHQWRRXGHRXWUD
QDWXUH]DQmRVROLFLWDRXSURFXUDREWHULQIRUPDo}HVGRVFDQGLGDWRVTXDQWRDRVHXHVWDGRGH+,9RX6,'$HQmRGLVFULPLQDFRPEDVHQDVLWXDomRGH+,9H6,'$

5HSUHVHQWDomRGR81)3$
81)3$ )XQGRGDV1Do}HV8QLGDVSDUDD3RSXODomR
$Y-XOLXV1\HUHUH0DSXWR
HPDLOUHFUXLWPHQW#XQISDRUJP]
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9DFDQFLHV$QQRXQFHPHQW
7KH8QLWHG1DWLRQV3RSXODWLRQ)XQG 81)3$ LVDQLQWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQW
DJHQF\WKDWSURPRWHVWKHULJKWRIHYHU\ZRPDQPDQDQGFKLOGWRHQMR\DOLIHRI
health and equal opportunity.
81)3$LQYLWHVDSSOLFDWLRQVIURPTXDOLÀHGDQGH[SHULHQFHG0R]DPELTXHFLWL]HQV
IRUWKHIROORZLQJSRVWV
Post title:
1DWLRQDO3URJUDPPH2IÀFHUIRU&RPPXQLW\
$SSURDFKDQG(PHUJHQF\
Closing Date:
)HEUXDU\
Post leve:
12%
'XW\6WDWLRQ0DSXWR
7\SHRI&RQWUDFW)L[HG7HUP
Duration:
Initially RQH\HDUDQGFDQEHUHQHZHGIRUIXUWKHUSHULRG
VXEMHFWWRVDWLVIDFWRU\SHUIRUPDQFH
*HQHUDO5HTXLUHPHQWV
 0DVWHU·V GHJUHH LQ SXEOLF KHDOWK VRFLDO GHYHORSPHQW RU RWKHU UHODWHG VRFLDO
VFLHQFH ÀHOG DQG  \HDUV SURIHVVLRQDO H[SHULHQFH SUHIHUDEO\ LQ SURJUDPPH
SURMHFWPDQDJHPHQWLQWKHSXEOLFRUSULYDWHVHFWRU DWQDWLRQDOOHYHO RU
 %DFKHORU·VGHJUHHLQSXEOLFKHDOWKVRFLDOGHYHORSPHQWRURWKHUUHODWHGVRFLDO
VFLHQFH ÀHOG DQG DW OHDVW  \HDUV SURIHVVLRQDO H[SHULHQFH SUHIHUDEO\ LQ SURJUDPPHSURMHFWPDQDJHPHQWLQWKHSXEOLFRUSULYDWHVHFWRU DWQDWLRQDOOHYHO 
 )DPLOLDULW\ZLWKLVVXHVRIUHSURGXFWLYHKHDOWKDQGKRZWKLVLPSDFWVRQZRPHQ
and the young.
 )DPLOLDULW\ZLWKRSHUDWLRQDOUHVHDUFK
 ([SHULHQFHLQZRUNLQJZLWKJRYHUQPHQWLQVWLWXWLRQV1*2VDQGRUGRQRULQstitutions.
Post title
:
3URJUDPPH$QDO\VWIRU3RSXODWLRQ 'HYHORSPHQW
Closing Date
:
)HEUXDU\
Post level
:
12$
'XW\6WDWLRQ

0DSXWR
7\SHRI&RQWUDFW)L[HG7HUP
Duration
:
Initially RQH\HDUDQGFDQEHUHQHZHGIRUIXUWKHU
SHULRGVXEMHFWWRVDWLVIDFWRU\SHUIRUPDQFH
*HQHUDO5HTXLUHPHQWV
 0DVWHU·VGHJUHHLQGHPRJUDSK\RUSRSXODWLRQVWXGLHVSXEOLFKHDOWKVRFLDOGHYHORSPHQWRURWKHUUHODWHGVRFLDOVFLHQFHÀHOGDQGDWOHDVW\HDUSURIHVVLRQDO
H[SHULHQFHSUHIHUDEO\LQSURJUDPPHSURMHFWRU
 %DFKHORU·VGHJUHHLQGHPRJUDSK\RUSRSXODWLRQVWXGLHVSXEOLFKHDOWKVRFLDO
GHYHORSPHQWRURWKHUUHODWHGVRFLDOVFLHQFHÀHOGDQGDWOHDVW\HDUVSURIHVVLRQDOH[SHULHQFHSUHIHUDEO\LQSURJUDPPHSURMHFW
 )DPLOLDULW\ZLWKLVVXHVRISRSXODWLRQDQGGHYHORSPHQWDQGKRZWKLVLPSDFWV
RQVH[XDODQGUHSURGXFWLYHKHDOWKRIZRPHQDQG\RXQJ
Post title
:
&RPPXQLFDWLRQ$QDO\VW
Closing Date:
)HEUXDU\
Post level:
12$
'XW\6WDWLRQ0DSXWR
7\SHRI&RQWUDFW)L[HG7HUP
Duration:
Initially RQH\HDUDQGFDQEHUHQHZHGIRUIXUWKHU
SHULRGVXEMHFWWRVDWLVIDFWRU\SHUIRUPDQFH
*HQHUDO5HTXLUHPHQWV
 0DVWHUV· GHJUHH LQ VRFLDO VFLHQFHV FRPPXQLFDWLRQV SXEOLF KHDOWK DQGRU
RWKHUUHODWHGKXPDQLWLHVÀHOGDQGDWOHDVW\HDURILQFUHDVLQJO\UHVSRQVLEOH
H[SHULHQFHLQSXEOLFUHODWLRQVDQGRUFRPPXQLFDWLRQVRU
 %DFKHORUV· GHJUHH LQ VRFLDO VFLHQFHV FRPPXQLFDWLRQV SXEOLF KHDOWK DQGRU
RWKHUUHODWHGKXPDQLWLHVÀHOGDQGDWOHDVWWKUHH\HDUVRILQFUHDVLQJO\UHVSRQVLEOHH[SHULHQFHLQSXEOLFUHODWLRQVDQGRUFRPPXQLFDWLRQV
 ([SHULHQFHLQZRUNLQJZLWKJRYHUQPHQWLQVWLWXWLRQV1*2VDQGRUGRQRULQstitutions.
 *RRGNQRZOHGJHRIPHGLDDQGSXEOLFUHODWLRQV
 8QGHUVWDQGLQJRIWKH81V\VWHPLQJHQHUDODQG81)3$PDQGDWHDVZHOODV
WKHFXUUHQWGHYHORSPHQWWRSLFVDQGVRFLRHFRQRPLFDQGSROLWLFDOLVVXHVLQ0Rzambique.
 )DPLOLDULW\ ZLWK SRSXODWLRQ LVVXHV DQG VH[XDO DQG UHSURGXFWLYH KHDOWK DQG
ULJKWVRIZRPHQDQG\RXQJSHRSOH LQFOXGLQJDGROHVFHQWV 
 )DPLOLDULW\ZLWKPRGHUQWHFKQRORJ\DQGWKHXVHRIVRFLDOPHGLDIRULQIRUPDtion dissemination and advocacy.
Post title
:
3URJUDPPH$VVRFLDWH
Closing Date:
)HEUXDU\
Post leve:
G7
'XW\6WDWLRQ
0DSXWR
7\SHRI&RQWUDFW)L[HG7HUP
Duration:
Initially RQH\HDUDQGFDQEHUHQHZHGIRUIXUWKHU
SHULRGVXEMHFWWRVDWLVIDFWRU\SHUIRUPDQFH
*HQHUDO5HTXLUHPHQWV
 &RPSOHWHG6HFRQGDU\/HYHO(GXFDWLRQUHTXLUHG)LUVWOHYHOXQLYHUVLW\GHJUHH
LQ6RFLDO6FLHQFHVRUPHGLFLQHGHVLUDEOH

 6HYHQ\HDUVRIUHOHYDQWH[SHULHQFHLQSURJUDPPHSURMHFWPDQDJHPHQW
 3URÀFLHQF\LQFXUUHQWRIÀFHVRIWZDUHDSSOLFDWLRQVDQGFRUSRUDWH,7V\VWHPV
Post title
:
3URJUDPPH$VVLVWDQW
Closing Date:
)HEUXDU\
Post level:
G6
'XW\6WDWLRQ
0DSXWR
7\SHRI&RQWUDFW)L[HG7HUP
Duration:
Initially RQH\HDUDQGFDQEHUHQHZHGIRUIXUWKHU
SHULRGVXEMHFWWRVDWLVIDFWRU\SHUIRUPDQFH
*HQHUDO5HTXLUHPHQWV
 &RPSOHWHGVHFRQGDU\OHYHOHGXFDWLRQUHTXLUHG)LUVWOHYHOXQLYHUVLW\GHJUHHLQ
SXEOLFDGPLQLVWUDWLRQÀQDQFHRUVRFLDOVFLHQFHVGHVLUDEOH
 \HDUVSUHYLRXVUHOHYDQWH[SHULHQFH
 6WURQJLQWHUSHUVRQDODQGRUJDQL]DWLRQDOVNLOOV
Post title
:
3URFXUHPHQW$VVRFLDWH
Closing Date:
)HEUXDU\
Post level:
G7
'XW\6WDWLRQ
0DSXWR
7\SHRI&RQWUDFW)L[HG7HUP
Duration:
Initially RQH\HDUDQGFDQEHUHQHZHGIRUIXUWKHU
SHULRGVXEMHFWWRVDWLVIDFWRU\SHUIRUPDQFH
*HQHUDO5HTXLUHPHQWV
 &RPSOHWLRQRIVHFRQGDU\HGXFDWLRQSUHIHUDEO\ZLWKDIRFXVRQEXVLQHVVDGPLQLVWUDWLRQHFRQRPLFVSURFXUHPHQWDQGORJLVWLFVRUUHODWHGÀHOGV
 $XQLYHUVLW\GHJUHHDWEDFKHORUOHYHOLQUHODWHGÀHOG LVGHVLUDEOH
%XVLQHVVDGPLQLVWUDWLRQLQWHUQDWLRQDO GHYHORSPHQW VWXGLHV HFRQRPLFV DXGLWing, engineering or logistics.
 0LQLPXP\HDUV·UHODWHGZRUNH[SHULHQFH
 ([SHULHQFH LQ LQWHUQDWLRQDO SXEOLF SURFXUHPHQW RU FRQWUDFWV DQG VXSSOLHU
management is highly desirable.
 ([SHULHQFH ZLWK 81 SURFXUHPHQW ÀQDQFH DQG FRQWUDFWLQJ UHJXODWLRQV DQG
SURFHGXUHVZLOOEHDQDGYDQWDJH
 &HUWLÀFDWLRQLQ&,36SURFXUHPHQWIRUHFDVWLQJRUVLPLODUSUHIHUUHG
 3URYHQH[SHULHQFHDQGWUDFNUHFRUGLQVXFFHVVIXOO\PDQDJLQJFRPSOH[ELGSURFHVVHVIRUFRPSOH[SURGXFWVDQGVHUYLFHVSURYHQH[SHULHQFHDQGWUDFNUHFRUG
LQFRPSOH[LWHPDQGFDWHJRU\PDQDJHPHQW
 ([SHULHQFHLQZRUNLQJLQWHDPDQGOHDGLQJWHDPSURMHFWVLVKLJKO\GHVLUDEOH
Post title
:
$GPLQLVWUDWLYH$VVLVWDQW
Closing Date:
)HEUXDU\
Post level:
G5
'XW\6WDWLRQ
0DSXWR
7\SHRI&RQWUDFW)L[HG7HUP
Duration:
Initially RQH\HDUDQGFDQEHUHQHZHGIRUIXUWKHU
SHULRGVXEMHFWWRVDWLVIDFWRU\SHUIRUPDQFH
*HQHUDO5HTXLUHPHQWV
 6HFRQGDU\HGXFDWLRQZLWKVSHFLDOL]HGWUDLQLQJLQWUDYHOVHUYLFHVRUDGPLQLVWUDWLRQPDQDJHPHQWFROOHJHHGXFDWLRQSUHIHUUHG
 $WOHDVW\HDUVRIWUDYHOUHODWHGH[SHULHQFHZLWKSDUWLFXODUHPSKDVLVRQODUJH
organizations.
 .QRZOHGJHRI$WODV$VVHWV0DQDJHPHQWLVDQDVVHW
 .QRZOHGJHRI81)3$7UDYHO3ROLFLHV 3URFHGXUHVDQG81VWDIIUXOHVGHVLUable.

$GHWDLOHG7HUPVRI5HIHUHQFHIRUDERYHSRVWVFDQEHFROOHFWHGIURP)HEUXDU\WR
)HEUXDU\GXULQJWRKRXUVDW81)3$&RXQWU\2IÀFHLQ0DSXWR
QU-XOLXV1\HUHUH$YHQXHID[HPDLOUHFUXLWPHQW#XQISDRUJP]

,QWHUHVWHGFDQGLGDWHVVKRXOGVXEPLWWKHLUDSSOLFDWLRQVWRJHWKHUZLWKXSGDWHGFXUULFXOXP YLWDH ZLWK 3 IRUP DYDLODEOH RQ KWWSVDVXQGSRUJGRFXPHQWVSB
SHUVRQDOBKLVWRU\BIRUPGRF  IXOO DGGUHVV DQG FRQWDFW GHWDLOV DQG DW OHDVW WKUHH
UHIHUHHV7KHDSSOLFDWLRQVVKRXOGEHVHQWWRWKHIROORZLQJDGGUHVVE\)HEUXDU\

1RWLFH7KHUHLVQRDSSOLFDWLRQSURFHVVLQJRURWKHUIHHDWDQ\VWDJHRIWKHDSSOLFDWLRQSURFHVV81)3$GRHVQRWVROLFLWRUVFUHHQIRULQIRUPDWLRQLQUHVSHFWRI+,9RU
$,'6DQGGRHVQRWGLVFULPLQDWHRQWKHEDVLVRI+,9$,'6VWDWXV

7KH81)3$5HSUHVHQWDWLYH
81)3$-XOLXV1\HUHUH$YHQXH
32%R[0DSXWR0R]DPELTXH
e-mail: UHFUXLWPHQW#XQISDRUJP]
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$LQÁXrQFLDGDLPSUHQVDHPSURFHVVRVGHFRQVROLGDomRGDSD]
Por Tomas Vieira Mário

F

Introdução
oi-nos sugerido preparar uma
apresentação abordando a influência que a imprensa pode
exercer sobre processos de
consolidação da paz. Visto que esta
conferência se está a debruçar sobre o
Acordo Geral de Paz de Moçambique,
torna-se evidente que a nossa abordagem tem como objecto a imprensa
nacional face à consolidação da paz, no
país.
Convém referir, desde já que, mau grado o seu papel crucial na consolidação
de qualquer processo de paz, a comunicação social nem sempre faz parte
dos actores que ressaltam à primeira
vista, entre os estrategas, planificadores e implementadores de processos de
paz…a menos que a envergadura do
conflito em causa possa atrair dramáticos “breaking news” … da CNN!
Esta aparente secundarização da imprensa pode derivar de diferentes factores, sendo o mais importante o conceito que se possa ter, de paz e de sua
consolidação. Por isso, parece-nos justificar-se que comecemos por enquadrar conceptualmente o tema da nossa
apresentação, nomeadamente quanto
aos conteúdos que as expressões “paz” e
“consolidação da paz” podem encerrar.

1.Paz e consolidação da paz
Constituiu lugar-comum afirmar-se
que paz não se esgota na ausência de
guerra. Com efeito, a paz, além de ser
um fim em si mesmo, é também a fundação para a prosperidade e o desenvolvimento. Alcançá-la implica, por
isso, ir para além de garantir a cessação
do conflito e de evitar novos confrontos nos anos seguintes…Por isso, a paz
é concebida de formas diferentes por
várias organizações, grupos e indivíduos, derivando daí, diferentes abordagens de sua consolidação.
Um estudo do Gabinete do Conselheiro das Nações Unidas para a paz
em África de 2005 identifica dois conceitos possíveis de paz, hodiernamente: a paz negativa e a paz positiva.
De acordo com este estudo, existem
concepções minimalistas de paz, que
a interpretam como sendo a ausência
de conflito violento ou de recorrência
de conflito, dentro de poucos anos: é
a “paz negativa”. Políticas orientadas
no sentido de uma “paz negativa” dão
ênfase a actividades relacionadas com
segurança, tais como o desarmamento
e desmobilização de combatentes. Em
consequência, o foco de tais políticas
é de curto prazo, considerando a não
recorrência da guerra dentro de poucos anos como indicador de sucesso da
consolidação da paz. Sobretudo se, de
permeio, tiver havido eleições multipartidárias!
Contudo, e ainda na linha deste estudo, uma paz duradoira, legítima e que
estabeleça fundações para um desenvolvimento estável apenas é alcançável
como resultado de uma série de acções
em cadeia, todas reconduzindo-se
para a transformação do tecido social.
Nessa abordagem, a paz vai para além
da ausência da violência armada. Ela
inclui, além da reconstrução de infra-estruturas e do cumprimento da formalidade de realizar eleições periódicas, (a) a reconstrução do tecido social
através de programas específicos de re-

conciliação nacional; (b) a abordagem
das causas de raiz do conflito tais como
as desigualdades; a exclusão política e
económica, a descriminação; a pobreza
e a insegurança estrutural; (c) e (d) a
criação de estruturas de apoio e sustentação da paz e estabelecimento de
firmes fundações para o crescimento
económico e o desenvolvimento humano (UN, 2005).
Significa, por conseguinte que, enquanto a “paz negativa” denota um
estado temporário de ausência de
conflito, a que correspondem acções
geralmente designadas por “reconstrução pós-guerra” já a “paz positiva” é um
empreendimento transformativo.
À luz do presente clima de tensão
político-militar que Moçambique vive,
devemos perguntar-nos: qual o modelo de paz que parecemos ter privilegiado, desde 1992?

A imprensa na construção
das defesas da paz
Nesta acepção de paz, enquanto empreendimento transformativo, estaremos a conectar-nos à perspectiva de
paz tal como introduzida pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no final da II Guerra Mundial. A
UNESCO, criada exactamente como
braço intelectual das Nações Unidas
com a missão de velar pela paz, prevenindo contra novos conflitos mundiais,
através da abordagem das causas mais
profundas das guerras, trouxe ao mundo um novo paradigma de paz, ao estabelecer, no preâmbulo da declaração
da sua missão, o seguinte:
“Uma vez que as guerras começam na
mente dos homens, é na mente dos homens onde as defesas da paz devem ser
construídas”.
Com este novo conceito, a UNESCO
veio colocar a paz como um objectivo ético, ligado à natureza interior do
ser humano e, que deve, por isso, ser
prosseguido através da transformação
da sua mente. E quais são os instrumentos a utilizar? Precisamente a educação, a ciência e a cultura, de modo a
fortalecer o respeito pela justiça, pelo
estado de direito e pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.
E vai ser, precisamente, no cerne das liberdades fundamentais, que o papel da
comunicação social recebe as suas responsabilidades na consolidação da paz,
nomeadamente através da promoção
do exercício da liberdade de expressão.
Considerado num sentido amplo, o
direito à liberdade de expressão compreende hoje um conjunto de direitos
fundamentais que a doutrina reconduz
à categoria genérica de liberdades comunicativas ou liberdades da comunicação. Nele incluem-se: a liberdade de
opinião, a liberdade de informação, a
liberdade de imprensa, os direitos dos
jornalistas e a liberdade de radiodifusão, além da liberdade artística ( Jónatas Machado, 2002).
Eis a razão por que, em situações de
conflito violento, a liberdade de expressão, nomeadamente através da imprensa, faz parte da lista dos primeiros
alvos a serem atingidos, estabelecendo-se, a partir daí, um contexto de
visibilidade proporcionalmente inversa
entre a violência e os media, onde o espaço destes há-de ir minguando, à me-

dida que a violência se vai alastrando.
Deste modo, assim como o controlo
ou mesmo o silenciamento contínuo
dos media será indicador do escalar
da violência e pode até estimular o
seu agravamento, o ressurgimento daqueles será um excelente indicador do
restabelecimento da paz, possuindo o
potencial de encorajar a sua consolidação, nomeadamente ao trazer de volta
a possibilidade das partes em conflito
colocarem os respectivos argumentos
de forma aberta e as populações também exprimirem suas opiniões livremente - o que se torna num poderoso contributo para o alívio da tensão
social.
Por estas razões, a liberdade de expressão constitui capítulo fundamental
da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, sendo amplamente considerada como pilar das liberdades democráticas, lado a lado com o direito
à formação de partidos políticos; à
expressão de ideias políticas, e à indagação acerca dos actos de autoridades
públicas etc. (UNESCO, 2010).
Com efeito, ao servir de canal através
do qual todos os sectores da sociedade
podem exprimir a sua opinião sobre o
curso da vida colectiva; ao possibilitar
que opiniões divergentes sobre assuntos de interesse comum tenham a mesma oportunidade de serem expressas e
debatidas na esfera pública; ao permitir
que homens e mulheres oiçam as suas
vozes na rádio e vejam as suas caras na
televisão (em particular na rádio e TV
do sector público) e nos jornais, os media estarão a exercer uma importante
função de mediação e dissuasão, contribuindo para a formulação de amplos
consensos na sociedade. Por outras
palavras, a prosseguir aquele objectivo ético, proclamado pela UNESCO:
construir as defesas da paz… na mente
das pessoas!
É à luz deste raciocínio que, um dos
indicadores do estado da liberdade de
expressão em qualquer país do mundo, estabelecido pela UNESCO desde
2010, consiste em avaliar em que medida os media servem como plataforma para o debate democrático e para
a paz, avaliando até onde eles se apresentam na sociedade como:

no, sem informação não há democracia,
porque é através da informação que as
discussões na imprensa, no ministério,
no bairro, no distrito ou na província,
perdem o seu carácter local ou localista e
ganham a dimensão nacional, participam
no debate nacional”.

entre os sectores em conflito na sociedade, ajudando a construir consensos,
pois os media podem, pelo contrário,
promover o conflito e a fragmentação
social.

“You furnish the pictures, I’ll furnish the
war”. Fornece-me as
imagens; eu vou fornecer a guerra.

2. Entre “mortos” e “abatidos”.

Conta-se que em 1897, o
editor do New York Journal,
William Randolf Hearst, enviou uma equipa de jornalistas para Cuba, a fim de fazer
a cobertura de levantamentos
que estavam em curso na ilha,
contra as autoridades coloniais
espanholas. Uns dias depois, o
fotógrafo, Frederic Remington, envia um telegrama para
o editor, a partir de Havana,
dizendo:
“Está tudo calmo aqui. Não há
quaisquer distúrbios. Gostaria
de regressar”.
O editor, que queria uma guerra entre a América e a Espanha
- a qual viria a suceder, pouco
depois - teria respondido ao
seu fotógrafo:
“Por favor, mantenha-se aí.
Fornece-me as imagens; eu vou
fornecer a guerra”.
Qual era a intenção do editor
Hearst? Com fotografias autênticas de Havana, mostrando locais verdadeiros, ele iria
escrever um texto, dizendo que
os Espanhóis estão a reprimir
o povo que quer a liberdade e,
dependendo da dramaticidade
da “reportagem”, a opinião pública americana iria pressionar
o seu governo para intervir….
Este episódio, cuja autenticidade é por alguns autores contestada, procura transmitir até
onde a arrogância da imprensa
pode chegar…podendo, mesmo, iniciar guerras!

Convém, contudo, não olhar para os
media apenas nesta perspectiva positiva, em que eles servem de mediadores

Ainda que excluamos os casos em
que os media promoveram o genocí-

canais de informações e educação pelos quais os cidadãos e as cidadãs podem comunicar-se entre si;
mediadores do debate bem fundamentado entre diversos actores sociais, estimulando a resolução de conflitos por
meios democráticos;
meios para o autoconhecimento da
sociedade e para a construção de um
espírito de comunidade;
entidades de fiscalização do governo
em todas as suas formas, promovendo a transparência na vida pública e o
escrutínio público dos detentores do
poder, por meio da exposição da corrupção, da improbidade administrativa
e dos crimes da iniciativa privada;
mediadores essenciais do processo democrático e avalistas de eleições livres
e justas.

dio do Ruanda de 1994 e a violência
pós-eleitoral no Quénia em 2007, por
serem ocorrências extremas, devemos
reconhecer que a imprensa pode ser
um grande obstáculo à paz, quando se
vincula a, pelo menos, duas categorias,
a saber: a categoria determinada pelos
critérios de objectividade noticiosa,
tal como apregoada pela escola ocidental (cartesiana) de jornalismo: a crença
na possibilidade do jornalista alcançar
uma perfeita correspondência entre o
conteúdo da informação que recolheu,
processou e publicou, e a realidade dos
factos reportados; ou a categoria determinada por critérios maniqueístas,
em que num conflito terá de existir o
lado dos “maus” e o lado dos “bons”,
assim considerados como uma questão
de fé, isto é, de crença inquestionável.
Segundo os critérios de objectividade
ocidental, os media devem - e, podem,
quiçá - reportar os factos tal como eles
são ou ocorrem, independentemente
de como o jornalista os lê, apreende e
reporta. Isto é, excluindo-se o facto de
que “reportar” é, necessariamente, interpretar! Assim é que a imprensa ocidental apregoa que reportou sobre as
duas noites de chacina humana no Ruanda, usando as mesmas técnicas com
que poderia ter reportado um jogo
de futebol: destacando que aquelas
hordas de homens tresloucados, que
corriam com catanas ensanguentadas,
eram hútus chacinando tutsis refugiados dentro de igrejas! Sem mais.
Por seu lado, no critério maniqueísta,
geralmente assente em crenças ou alinhamentos políticos incondicionais, os
media são um instrumento privilegiado
para fazer eco do discurso de um dos
lados, visando denegrir o outro, senão
mesmo diabolizá-lo. Ou, como diriam
os sociólogos, deslegitimá-lo. A diabolização ou mesmo a “coisificação” de
um dos lados pode até assumir formas
subtis e sofisticadas, por exemplo, na
forma de anunciar mortes em combate
ou resultados eleitorais. Exactamente
durante o presente mês de Novembro
(2013), ouvimos ou lemos em alguns
media que, num ataque militar da Renamo, algures no distrito de Gorongo-

za, um soldado das Forças Armadas foi
atingido mortalmente, e um homem
da Renamo…abatido! Haverá forma
mais clara de um órgão de informação
dizer-nos qual é o lado “bom” e qual é
o lado “mau”, neste conflito?

3.O discurso democrático no
percurso histórico do jornalismo moçambicano
Mais de vinte anos após a assinatura
do Acordo Geral de Paz em Roma,
em 1992, e fazendo uma leitura retrospectiva de todo o processo até presentemente, os factos encorajam-nos a
afirmar que, em 1992 a comunicação
social era das muito poucas instituições que estavam relativamente melhor preparadas para acolher a nova
realidade de forma positiva.
Hão-de ter concorrido, para este facto, vários factores associados à própria
história da imprensa moçambicana e
dos seus profissionais, incluindo algum
espaço de relativa autonomia, delimitada naturalmente pela natureza própria de um regime monopartidário.
As mudanças do quadro constitucional, legal e institucional ocorridas
em 1990 e 1991, nomeadamente a
aprovação da primeira Constituição
Democrática, seguindo-se-lhe a aprovação da Lei de Imprensa, foram dois
marcos fundamentais na preparação da
imprensa para acolher e ajudar a consolidar a paz. Contudo, constitui imperativo de justiça corroborar Albino
Magaia quando, no seu histórico livro
Informação - A Força da Palavra (1994)
afirma que a liberdade de imprensa em
Moçambique, longe de ser considerada dádiva dos poderes políticos, foi
sempre uma conquista dos jornalistas.
Com efeito, antes mesmo da Constituição democrática de 1990, o sector
da comunicação, incluindo alguns dos
seus dirigentes políticos, já mostravam-se “férteis” para exigir maior espaço de liberdade. Em 1989 regista-se,
pela primeira vez, e oficialmente, um
momento de alusão pública e formal
aos princípios da liberdade de imprensa, em contexto de regime democrático. Atente-se ao seguinte trecho:
“A informação é um elemento indispensável da democracia. No Estado moder-

Trata-se de excerto do discurso do Ministro da Informação, Teodato Hunguana, na abertura do III Conselho
Coordenador do respectivo ministério,
em de Abril de 1989,em Maputo.
Neste evento, inspirados pelos ventos de mudança que se anunciavam,
os directores de informação e outros
quadros editoriais dos órgãos de informação - todos controlados pelo Estado - levantaram a sua “voz” contra o
asfixiante controlo político do sector,
tal como ficou gravado no comunicado
final da reunião:
“O Conselho Coordenador notou
que a nível central os OI’s (Órgãos
de Informação) têm sofrido pressões
externas do ponto de vista da sua
programação planificada, sendo por
diversas vezes solicitados para uma
excessiva cobertura de actos oficiais ou
de gabinete. Em suma, a agenda dos
OI’s é planificada fora das redacções,
notando-se este caso mais acentuadamente na TVE, onde as pressões
aumentam dado que se trata de um
órgão áudio visual, assumindo como
órgão de informação pleno, quando
ainda não é (nosso sublinhado) “.
Perante este quadro, os participantes
avançaram com propostas arrojadas,
de regulação do sector, para a sua protecção: o Conselho Coordenador defende, pela primeira vez na história de
Moçambique, “a necessidade de uma
Lei de Imprensa e Estatutos Jurídicos
dos órgãos de informação”, instrumentos a serem preparados com carácter de
“urgência”, para o que é recomendada
a criação de um grupo de trabalho. O
Ministério da Informação vai solicitar,
para o efeito, a aprovação desta iniciativa pelo Partido. Qual foi a resposta
obtida? Numa comunicação na Sede
do SNJ, por ocasião dos 20 anos da Lei
de Imprensa, em 2011, Teodato Hunguana recorda este episódio, dizendo
que este pedido recebeu do Partido
“uma não resposta”. Claramente, a
comunicação social estava cumprindo
o seu papel de…seguir em frente, propondo, para cada fase de desenvolvimento social e económico da sociedade, uma certa agenda à sociedade (Sara
Pina, 2005).

4.Dos direitos e garantias
conquistadas
Ora: se, por um lado, a classe jornalística mostrava-se preparada e, mesmo, “ansiosa” por mudanças políticas
de fundo na comunicação social, e se,
por outro lado, a mudança, do regime
monopartidário, para o regime multipartidário, era já um “dado adquirido”
- uma vez já consagrada no projecto de
revisão da constituição - o facto porém
é que permaneciam fortes hesitações,
pelo menos entre alguns sectores do
poder, sobre a consagração plena da
liberdade de expressão e do direito dos
cidadãos à informação, como direitos
fundamentais - isto é, direitos humanos positivados no texto constitucional.

No livro já referido, Albino Magaia
conta como foi organizada e desenvolvida a luta dos jornalistas, no sentido
de assegurarem que o “direito do povo
à informação” fosse um direito constitucionalmente garantido.
Com efeito, naquilo que para os jornalistas pareceu uma flagrante e estranha omissão, o projecto de revisão
da constituição, apresentado pela primeira vez em reunião pública pelo
Presidente Joaquim Chissano, em Fevereiro de 1990, no Pavilhão do Clube
de Desportos da Maxaquene, na baixa
da cidade de Maputo, anunciava Moçambique como “estado democrático e
de justiça social” (artigo 1º da CRM
de 1990), omitindo, porém, qualquer
referência relativamente à consagração
da liberdade de expressão e do direito
dos cidadãos à informação.
Demarches iniciais dos jornalistas, empreendidas sob a alçada da Organização Nacional de Jornalistas (mais tarde
rebaptizada Sindicato-SNJ), no sentido da classe levar ao conhecimento
do Partido a sua inquietação perante a
lacuna detectada, mostraram-se ineficazes, paralisadas por alguma aparente
apatia ou “pudor” dos dirigentes da organização, em apresentar esta reivindicação sem criar embaraços ao Partido.
É a partir destas hesitações que os profissionais abandonam a sede da ONJ,
e passam a reunir-se ora na residência de Albino Magaia, ora na de Kok
Nam, donde adoptam a estratégia da
preparação de uma petição ao governo,
a qual vai ser assinada por de mais de
170 jornalistas. A petição exige que a
nova Carta Magna incluía “um artigo
que consagre o direito dos cidadãos a
uma Informação completa e verídica e
o direito de se expressarem livremente através dos órgãos de Informação”
(Albino Magaia, ob.cit, pg.136). Após
uma reunião dos jornalistas com o Presidente Joaquim Chissano, na sede da
ONJ, o conteúdo essencial da petição
seria acolhido praticamente na íntegra,
no texto da nova Lei Fundamental
(com efeito, o artigo 74º da CRM de
1990 acolhe o conteúdo essencial da
petição).
A abolição do Ministério da Informação, em 1994, viria a culminar o rol
de reformas institucionais relevantes à
construção de um ambiente político e
legal favorável ao desenvolvimento do
pluralismo na comunicação social. No
mesmo ano, as empresas estatais de rádio e televisão - Rádio Moçambique e
Televisão de Moçambique - são transformadas em empresas públicas, dotadas de autonomia jurídica, financeira e
patrimonial e, portanto, ficando (pelo
menos em teoria) aptas a contribuir
para a consolidação da paz, em harmonia com a seguinte garantia constitucional:
“O Estado garante a isenção dos meios
de comunicação social do sector público, bem como a independência dos
jornalistas perante o Governo, a Administração e os demais poderes políticos” (artigo 48, nº5).
O quadro de reformas institucionais
é reforçado com a criação do Conselho Superior da Comunicação Social
(CSCS), com a missão, exactamente,
de garantir a isenção e independência
dos órgãos de comunicação, bem como
o direito dos cidadãos à informação,

nos termos do artigo 50º da Constituição.

A “morte” do
Conselho Superior da
Comunicação Social:
é tempo de enterrar o
defunto!
Entretanto, desde a sua criação, no quadro da Lei de Imprensa, (1991) o Conselho Superior da Comunicação Social
(CSCS), longe das suas nobres
atribuições legais, tem-se manifestado como um autêntico
“elefante branco”: bonito, portentoso, porém desprovido do
marfim que valoriza os “verdadeiros” elefantes!
Estruturalmente politizado,
dado que 7 dos seus 11 membros são indicados por entidades políticas, desde o Presidente da República até à Assembleia da República, e sempre
funcionando sem uma lei que
regule de forma clara as suas
verdadeiras atribuições constitucionais, o CSCS jamais
teve qualquer relevância nem
mereceu reconhecimento ou
conquistou legitimidade junto
dos profissionais, das empresas
e do público em geral. Agora,
em Dezembro de 2013, foi-lhe
dado o último golpe, o “golpe
de misericórdia”. Senão vejamos:
A Constituição da República
define o CSCS como “um órgão de disciplina e de consulta,
que assegura a independência
dos meios de comunicação social, no exercício dos direitos à
informação, à liberdade de imprensa, bem como dos direitos
de antena e de resposta” (artigo
50º, nº1). Além destas funções,
de carácter geral, a Constituição atribui ao CSCS (nºs 2 e
3 do mesmo artigo) duas funções distintas, nomeadamente:
a)
Emitir parecer prévio à
decisão de licenciamento pelo
Governo de canais privados de
televisão e rádio;
b)
Intervir na nomeação
e exoneração dos directores
gerais dos órgãos de Comunicação Social do sector público,
nos termos da lei (nosso sublinhado).
A expressão “directores gerais”
deve ser interpretada como
abrangendo os Presidentes dos
Conselhos de Administração
(PCAs) do Sector público,
nomeadamente da Rádio Moçambique (RM) e da Televisão
de Moçambique (TVM).
Ora, em Dezembro de 2013,
o governo nomeou, para os
postos de PCAs da RM e da
TVM, os jornalistas Faruco
Sadique e Jaime Cuambe, respectivamente, ambos, membros do CSCS, sem antes se
desvincularem do órgão! Assim, a nomeação destes profissionais, como gestores destas
duas empresas públicas de co-

municação social, vem confirmar a visão que os poderes públicos do país sempre tiveram,
sobre o CSCS, relativamente à
sua função de garantir a independência dos meios de comunicação social (nomeadamente
aqueles do sector público), perante o governo e demais poderes políticos!
Com efeito, tendo em conta
que uma das funções centrais
do CSCS é garantir a independência dos meios de comunicação social, no exercício
dos direitos à informação, à
liberdade de imprensa, a situação ora criada representa
uma proclamação pública da
inutilidade do órgão, por ter
desencadeado um ineludível
e clamoroso conflito de interesses! Assim, consolidou-se a
irrelevância do CSCS no quadro da construção institucional
da liberdade de expressão, da
liberdade de imprensa, bem
como do direito dos cidadãos
à informação.
Em sede de revisão constitucional, fica aqui reiterada uma
recomendação feita pelos jornalistas nas consultas ocorridas
em 2013, na sede do Sindicato, com a Comissão Ad Hoc
da Revisão da Constituição:
expurgar o CSCS da Constituição da República, na perspectiva de criação de um novo
órgão - um Conselho de Regulação da Comunicação Social, opção que corresponde às
tendências universais da actualidade, tendo em conta os desafios de regulação dos media,
em ambiente de convergência
tecnológica! O Conselho de
Regulação da Comunicação
Social - esse sim! - seria um
órgão de natureza técnico-operativa e dotado de capacidade técnica e humana para
efectivamente regular, monitorar, fiscalizar e punir quem
viole a lei, bem como garantir
justa concorrência na indústria, e o exercício dos legítimos
direitos dos consumidores. Se
mais razões fossem necessárias, aí está a migração digital
da radiodifusão, a consumar-se já em Junho de 2015, e a
exigir quadros regulatórios e
institucionais robustos, que
garantam o desenvolvimento
são da indústria da radiodifusão e estimulem a sua plena
modernização.
Assim, este CSCS, que na verdade jamais exerceu qualquer
função que justificasse os custos financeiros da sua manutenção, já se tornou obsoleto,
sendo ainda ineficaz, em face
das suas atribuições constitucionais, que são de natureza meramente ética: “emitir
parecer”…E visto que o governo jamais pediu ao órgão parecer sobre assunto algum, este
nunca lho deu! A menos que o
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CSCS tenha dado parecer
ao governo (desta vez!) sobre
uma proposta de nomeação
de seus próprios membros
para gestores da RM e da
TVM, como aliás ordena a
Constituição!

5. Da diversidade e pluralismo às tendências para o
controlo político dos media
Num dos mais eloquentes sinais de
prontidão dos media, para ajudar na
consolidação da paz, devemos recordar que, ainda muito antes da assinatura do Acordo Geral, em 1992,
dirigentes da Renamo eram entrevistados e citados pela imprensa oﬁcial.
Eu próprio, na cobertura jornalística
destas negociações, entrevistei inúmeras vezes dirigentes da Renamo,
para a imprensa oﬁcial, destacandose o chefe da delegação da Renamo
em Roma, Raul Domingos. Lembro que, quando, no Natal de 1991,
intermediei uma entrevista de Raul
Domingos à Radio Moçambique, a
partir de Roma, a pedido da então
Directora de Informação da RM,
Orlanda Mendes.
O lançamento do mediaFAX em
1992 seria o anúncio da emergência
de um sector de media privada ou independente do governo, a qual viria
a ﬂorescer e multiplicar-se nos dez
anos seguintes, alargando o espaço
de expressão de diferentes correntes
de opinião na sociedade.
Estimulada por um ambiente de
abertura e tolerância políticas, a comunicação social foi, desde então,
assumindo as suas responsabilidades,
agindo como contribuinte essencial
para a consolidação da paz, nomeadamente dando voz aos cidadãos,
sobre quem recaia, nos anos a seguir
ao ﬁm da guerra, o peso das reformas económicas que se seguiram,
com privatizações em massa e consequente avolumar do desemprego,
como sucedeu em sectores como o
caju, a empresa Portos e Caminhos
de Ferro de Moçambique, as inúmeras fábricas de têxteis, etc.
A inﬂuência da imprensa foi igualmente notória no combate à corrupção, ao crime organizado e à cleptocracia na administração pública,
tendo-lhe sido cobrado, por isso, um
alto preço, com o assassinato de Carlos Cardoso. Alguns indicadores de
impacto incluem os casos paradigmáticos do julgamento do chamado
“caso Aeroportos de Moçambique”,
e a renúncia ao cargo de Presidente
do Conselho Constitucional por
parte do Juiz Conselheiro Luís António Mondlane, em 2010 e 2011,
respectivamente.
Existem dúvidas fundadas sobre se
qualquer destes casos teria tido o
desfecho que teve, se os mesmos não
tivessem sido expostos ao conhecimento público, por uma imprensa
escrutinadora da forma como titulares de cargos públicos gerem bens do
Estado sob sua responsabilidade: ora,
a denúncia destes casos foi uma valiosa contribuição para a preservação e
consolidação da paz: a paz positiva!
O pluralismo informativo, a pujança
e a força interventiva da comunicação social moçambicana, a sua verticalidade na cobertura de processos,
sempre delicados, como as eleições,
são qualidades sistematicamente
notadas e reconhecidas em diferentes relatórios internacionais sobre
governação em Moçambique, prestigiando o governo e o país de um
modo geral.
Por essa razão, causa-nos legítima

preocupação, a emergência, nos temos mais recentes, de sinais indicando vontade crescente de controlo
político da comunicação social, designadamente dos órgãos do sector
público, isto é da Rádio Moçambique e da Televisão de Moçambique, sem deixar de fora o matutino
“Notícias”, empresa de capitais esmagadoramente públicos (Banco de
Moçambique e EMOSE).
Com efeito, gestores, editores seniores e outros proﬁssionais de categorias superiores de diferentes órgãos
de informação, têm exprimido séria
preocupação sobre uma crescente
falta de espaço de trabalho, devido
ao recebimento de “orientações editorais” provenientes de várias fontes
externas aos seus órgãos, determinando o conteúdo das informações a
serem divulgadas e o tipo de opiniões
a serem difundidas!
Nas redacções de diferentes órgãos
de informação, há crescentes murmúrios contra tendências para a
imposição de uniformidade e monolitismo na abordagem de questões
contenciosas da vida nacional, o que
mais serve para empobrecer o debate
democrático, estimulando visões maniqueístas, por isso mesmo, distorcidas, da realidade. Volta, por isso, a ser
actual, o comunicado ﬁnal do Conselho Coordenador do MINFO, de
Abril de 1989, dizendo: “a agenda dos
OIs é planiﬁcada fora das redacções,
notando-se este caso mais acentuadamente na TVE, onde as pressões
aumentam dado que se trata de um
órgão áudio visual…”. Isto, com uma
diferença substancial: com um sindicato absolutamente alienado das
suas funções e alheio aos debates em
defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos jornalistas
e dos cidadãos!
Ora, todo o esforço que vise uniformizar políticas editoriais dos
órgãos de comunicação social, só
pode estimular um jornalismo acrítico, cinzento e acéfalo - e por isso inútil à sociedade - porque marchando
em sentido oposto àquele em que nos
orienta a Constituição da República,
ao proclamar Moçambique como
“um Estado de direito, baseado
no pluralismo de expressão, na organização política democrática,
no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais do
Homem” (Cfr.art.3).
Em conclusão: se, ao longo dos 20
anos do AGP, o contributo da imprensa foi decisivo para distender
tensões, ao facilitar a comunicação
de vontades e de aspirações de partes diferentes - quando não mesmo
opostas - da sociedade, tal contributo
só pode ser ainda mais decisivo, agora que a paz se encontra na fronteira
entre a paz negativa e a paz positiva.
E a forma natural que a imprensa
tem, de contribuir para consolidação
da paz, não é outra senão apresentarse como plataforma privilegiada de
expressão e debate livre de diferentes
correntes de opinião na sociedade,
contribuindo para a construção de
amplos consensos, em torno das
questões mais contenciosas, que
marcam cada fase da consolidação da
paz e da experiencia democrática.
Nessa medida, as opiniões críticas,
longe de serem vistas como um risco,
devem ser acolhidas pela comunicação social, como exercício de um
direito constitucional fundamental,
( Jonatas Machado, ibidem). Tudo
para que o direito constitucional
seja um direito “vivo” e não apenas
uma “law in the books” (Robert
Dahl,2001), e para que toda a luta

e conquistas históricas dos jornalistas moçambicanos e do povo no seu
todo se mantenham vivas, e apostadas na construção da paz positiva.
*Texto original apresentado na Conferência do
Observatório Eleitoral subordinado ao tema
geral: Paz em Moçambique: Passado, Presente
e Futuro, realizado em Maputo em Novembro
de 2013.
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eleitoral moçambicano

O

resultado da repetida eleição autárquica no Gurué, província da Zambézia, é simplesmente uma pequena amostra do
nível de ilegalidades e irregularidades que caracterizam os
nosssos processos eleitorais, onde órgãos de administração
de eleições entram em conivência com o partido no poder para roubar votos dos eleitores da oposição.
E que não haja dúvidas. O facto de o Conselho Constitucional ter
anulado e mandado repetir a eleição naquela autarquia deveu-se
à forma tão ﬂagrante como a fraude foi orquestrada e executada.
Não duvidamos da rigorosidade com que o Conselho Constitucional exerce o seu mandato na ﬁscalização dos processos eleitorais,
mas também acreditamos que é do interesse dos doutos juízes daquele órgão evitar a desestabilização generalizada do Estado. Pelo
contrário, talvez tivessem que anular as eleições em muitas outras
autarquias.
Já desde o surgimento do multipartidarismo em Moçambique que
alegações de fraudes eleitorais têm sido feitas pelos partidos da
oposição. Só a conﬁança que todos nós tínhamos quanto ao que
considerávamos a integridade dos órgãos de administração eleitoral
nos deixava com uma visão céptica quanto a tais alegações. Mas os
autores destas fraudes ganharam tanta conﬁança da impunidade
com que sempre realizaram os seus actos, a tal ponto que deixaram
de ser mais discretos.
A composição do eleitorado do Gurué não pode ter sofrido signiﬁcativa alteração em pouco mais de dois meses desde a primeira eleição no dia 20 de Novembro passado, para provocar esta alteração
substancial veriﬁcada na repetição do escrutíneo.
Na sua deliberação, o Conselho Constitucional faz um arrolamento
exaustivo das irregularidades ocorridas na primeira eleição naquela
autarquia. Algumas delas mostram sinais claros de terem sido deliberadas para produzir um determinado resultado, contrário ao da
vontade da maioria dos eleitores. São, na verdade, crimes eleitorais.
Mas como se os actos ilícitos descritos pelo Conselho Constitucional não fossem suﬁcientes como avisos, e daí dissuadir malfeitores
de encetarem novas tentativas de fraude, há o caso da senhora que
foi surpreendida com vários boletins de voto já preenchidos a favor
da Frelimo. Se esta tentativa não tivesse sido detectada, talvez o
resultado da eleição do Gurué tivesse sido outro, ou possivelmente
até, o Conselho Constitiucional tivesse que voltar a anular o acto.
Tal é a pobreza dos nossos actores políticos.
Os agentes do Estado estão numa tal situação de captura que ninguém sabe que procedimentos criminais foram instaurados em relação a esta senhora apanhada em ﬂagrante, e que, como se sabe, é
esposa de um alto funcionário do Ministério da Justiça.
Se em política pode ser válida a máxima de que os ﬁns justiﬁcam
os meios, é vergonhoso que um partido da dimensão da Frelimo
tenha que se sujeitar a esta humilhação para ganhar eleições. O
partido tem experiência suﬁciente para, em função da sua actual
baixa popularidade, desencadear acções que lhe permitam corrigir
os factores que o tornam menos popular, e a breve trecho recuperar
o apoio perdido e ganhar eleições com dignidade.
O pior que pode acontecer a um partido ou dirigente político é
governar uma população que não só está contrariada em relação a
quem a governa, mas que de um modo geral também acredita não
ter votado no seu governante.
O que é mais grave no meio de tudo isto é que muitos destes actos de fraude eleitoral descarada são cometidos com a conivência
de funcionários públicos cuja razão da sua remuneração mensal
destina-se única e exclusivamente à protecção da integridade da
vontade dos eleitores. O que dá para suspeitar que há muitas outras
ilegalidades e irregularidades que passam despercebidas, não detectadas, e que ao ﬁm do processo ditam um resultado contrário à
vontade expressa pelos eleitores. E enquanto os custos destes crimes
para o erário público são enormes, espanta como, acto contínuo,
os criminosos responsáveis por estes actos continuam a viver no
nosso meio, na maior das impunidades. Se é a isto que chamamos
democracia, melhor termo haverá para descrever sistemas eleitorais
onde a integridade dos funcionários eleitorais é um valor supremo.

Meu ser original

O meu voto conta!

R

ecensear é adquirir o passaporte certo para mudar
Moçambique.

Eu espero que o recenseamento
não seja apenas um ardil para o poder garantir urnas favoráveis.
Iniciou, no dia 15 de Fevereiro de
2014, o recenseamento eleitoral.
Este censo eleitoral iårá, em princípio, prolongar-se até 29 de Abril.
Esse é o primeiro passo a dar para
no dia do juízo ﬁnal, quando já “credenciados” cada eleitor poder depositar o seu voto na urna. Durante
cinco anos, os votantes vão criando
expectativas de vária ordem. Uns ﬁcam esperançados de que será nesse
quinquénio que os problemas do
seu bairro serão resolvidos. Aqueles
cortes de energia que contribuem
para que os electrodomésticos de
muitas famílias queimem, aquelas
poças de água formadas (sempre
que chove) alagando os bairros das
cidades desta pátria, contribuindo para o aumento dos casos de
malária, cólera e diarreias agudas.
Aquelas ﬁlas intermináveis que se
podem vislumbrar nas paragens dos
transportes públicos.
Espera-se ver alterado o quadro
contendo os índices assustadores de
KOK NAM
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crianças moçambicanas mal nutridas, de famílias inteiras que vivem
na miséria absoluta e de recrudescimento da criminalidade, corrupção,
novas infecções por HIV/SIDA...
Espera-se que o novo governo traga postos de trabalho que absorvam
toda a mão-de-obra qualiﬁcada, que
haja projectos que ocupem os adolescentes e jovens que assim estariam longe dos vícios e de comportamentos desviastes que os colocam
longe das escolas. Quer dizer, cada
ser pensante vai sonhando com um
ciclo de vida menos turbulento, que
ofereça melhores e mais oportunidades de desenvolvimento palpável
a todos os níveis. E por isso, lá vão
às urnas apostar nesse mundo de
sonhos que esperam ver concretizados pelo novo governo. Tem sido
assim desde as primeiras eleições
multipartidárias. No entanto, porque muitos dos velhos problemas
mantêm-se desde aquela altura,
em protesto vemos agigantar-se o
exército de eleitores que pautam
pela abstenção: simplesmente não
participam. O que gostava de dizer é que aquele voto não expresso
contribui para a manutenção do estado que pretendemos ver alterado.
Ao expressar a nossa vontade, pela
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via do voto, estamos a usar o nosso
direito de participar na escolha dos
dirigentes e dos programas que julgamos satisfazerem nossas actuais
necessidades. O direito de escolher
os dirigentes que queremos não
deve ser menosprezado. Provavelmente, haja gente que ainda não
percebeu o valor que o seu único
voto tem para ditar o destino do
seu/nosso país.
É por isso que julgo ser de extrema
importância e urgência todos irem
recensear no local mais próximo
da sua residência. Quando digo
TODOS quero dizer exactamente
isso: todos aqueles que tenham 18
anos em diante, ou que à data das
eleições (15/10/2014) completem
18anos.
O futuro de Moçambique depende
do seu voto.
E as escolhas que cada um ﬁzer
agora ditarão o rumo que esta pátria seguirá nos próximos cinco
anos.
Que não condenemos o nosso povo
aos martírios que estamos todos
cansados de enunciar.
Vamos todos recensear!
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Outra vez acordos por 50 anos?
Por Omar Aly

A

inda me lembro que em
criança, para aprender a
andar de bicicleta alguém
maior pegava nela por trás
para evitar que eu com ela caísse.
Ainda me lembro que alguns anos
depois, para aprender a andar de
mota, alguém mais experiente e
crescido, ia também montado na
mesma por trás de mim ensinando-me a acelerar e a gerir a embraiagem e as mudanças.
Ainda me lembro que muito recentemente a americana NASA
põe um dos seus vaivéns espaciais
ao “nené” de um Boeing para depois se lançar no espaço.
Embora nunca tenha ouvido ainda,
não me admiraria se ouvisse dizer
que há aves que usam este método
para ensinar suas crias a voar, atendendo a que todas as máquinas são
uma imitação do ser vivo, seja ele
ou não o racional Homem.
É compreensível que, perante a
aparente incapacidade dos moçambicanos, de criar grandes
empresas, negócios, explorar as
potencialidades do seu país, e que
de incapacidade nada tem, pois o
que há é sim interesse em manter e
explorá-la, da parte de alguns que
só assim se conseguem sentir os
poucos em condições de explorar
tudo com a conivência de estrangeiros, se estabeleça uma parceria
com quem possa levar os moçambicanos às costas ou a reboque ou
como preﬁram chamar, até que eles
aprendam com a prática a andar
sozinhos em certo tipo de actividades.
O que não é compreensível nem
aceitável é que essa acção de levar os moçambicanos às costas ou
a reboque tenha de levar 50 anos,
qualquer que seja o negócio ou
área de negócio porque ninguém
garante que ao ﬁm desse tempo os
moçambicanos entretanto nasci-

dos depois desse acordo, o conheçam e saibam que a presença dos
estrangeiros foi por um acordo de
apenas 50 anos, ao ﬁm do qual devem sair, não são donos, não compraram, e se alguém exigir a sua
saída não estará a conﬁscar-lhes
nada mas sim a cumprir um acordo. O próprio promotor do acordo,
mesmo que ainda exista, não estará
ainda com força física nem mental
para se lembrar do verdadeiro texto do mesmo e, se se lembrar, não
terá capacidade de fazer valer a sua
posição porque os estrangeiros já
terão substituído os cidadãos mais
antigos por outros mais novos com
mais génica que ele, e os nossos
concidadãos mais novos que também estiverem a “contracenar” com
os estrangeiros não terão na idade
uma vantagem, mas sim uma desvantagem por terem encontrado
essa situação ao nascer e por isso
pensarem que foi sempre assim, o
mundo é assim, e esses estrangeiros
são donos do espaço e nós é que
somos maus por querer tirar-lhes e
vê-los a irem-se embora, tal como
pensavam e diziam alguns a seguir
à Independência Nacional, em relação ao prédios e outros bens nacionalizados ou intervencionados
pelo Estado Moçambicano. Isto
porque não sabiam nada do que
se passara antes, nomeadamente os milhares de moçambicanos
aprisionados e expatriados para escravatura, os milhares de moçambicanos que sucumbiram aos maus
tratos dentro das naus dos esclavagistas portugueses mesmo antes de
chegarem a Lisboa onde os esclavagistas se reabasteciam antes de
tomarem o caminho das Américas
onde iam vendê-los ou forçá-los a
trabalhar nas plantações roubadas
aos nativos daquele continente, os
milhares de escudos que nunca foram pagos aos moçambicanos pelos prédios que construíram com o

cimento feito do calcário extraído
do seu próprio subsolo, com a areia
tirada do seu solo e dos seus rios,
sem a sua autorização .
Para além de tudo isto, não é compreensível que o acordo seja de
50 anos porque os moçambicanos
não são tão estúpidos. Aliás, nem
são estúpidos, que precisem de 50
anos para aprender e estar em condições de substituir um estrangeiro que tenha trabalhado com eles
para lhes ensinar.
Vem tudo isto, a propósito do acordo assinado com uns chineses de
uma tal Wanbao, o qual foi anunciado oﬁcialmente por um senhor
Limbao, deve haver alguma relação
embora os olhos deste último não
sejam amendoados.
Não seria mais compreensível que
o acordo fosse de apenas 20 anos,

com a opção aberta de renovar ou
não renovar, por mais 10 anos?
Os moçambicanos não precisam
de 50 anos para reaprender a cultivar o arroz, agora como técnicos
agrários de todos os níveis que hoje
são, ao contrário do que acontecia
antes, quando apenas podiam ser
camponeses assalariados ou sem
salário mesmo, e quando muito,
tractoristas, ou capatazes.
São acordos desse tipo que criam
situações como Guantanamo .
E, se por acaso, é o tal impacto em
termos de empregos, será que a Independência que tanto queríamos
e que ainda não está consolidada, uma vez que ela não signiﬁca
apenas a troca de governantes estrangeiros por moçambicanos, se
obtém com empregos?
Os moçambicanos não são os tolos

que se enganam com papas e bolos
como diz o velho ditado. Entregar
a terra deste modo apenas em troca de empregos é pouca ambição
e ausência de autoestima. No entanto, se se pensasse no número de
pequenos empresários moçambicanos que vão nascer desse projecto a curto prazo, o número de empresários moçambicanos médios, a
médio e curto prazo, e o número
de grandes empresários moçambicanos a curto médio e longo prazo,
já se estaria a fazer algo de que o
país precisa.
Tenho a certeza de que acordos
que revelam uma gritante ausência de autoestima não são nem da
autoria nem do conhecimento de
quem rebuscou e relançou o termo
autoestima entre nós.

Caros Amigos,
Por Maria de Jesus Barroso Soares*

S

ou uma amiga de Moçambique, país que admiro de
há muitos anos. Gosto da
terra, das paisagens e sobretudo do seu Povo que ajudei,
modestamente embora, a encontrar a paz quando do confronto
entre as forças da Frelimo e da
Renamo.
Lembro, ainda hoje com imensa
emoção, as imagens das terras por
que passei quando me desloquei a
convite da Conferência Episcopal
da África Austral e do grande Padre Jean Pierre Le Scour que estavam ansiosos pela paz nesse belo e
querido País.
O meu contacto com o Presidente Chissano e, depois em Lisboa,

com o líder da Renamo Dhlakama
foram decisivos, calorosos e emocionados, para o anunciar da paz
em Ressano Garcia, ainda antes do
desenlace feliz das negociações da
grande Federação de Santo Egídio.
Não esqueço o encontro que tive
com um dos membros dessa instituição (D. Mateo Zuppi) logo que
cheguei da minha viagem a Moçambique e de lhe ter, muito lealmente, dado conta de tudo o que
lá tinha feito e de todos com quem
tinha contactado. Pouco depois era
assinada a paz, inspirada também
que foi pela mancha de paz que eu
conseguira em Ressano Garcia.
Não posso crer, queridos Amigos,
que de novo a guerra ﬁra o vosso
tão belo e querido País, semeando

o sofrimento, as lágrimas e o terror
que já sofreram.
O grande Papa Francisco – com
quem já tive o privilégio e felicidade de me encontrar no Vaticano – estou certa que diria, como
disse em 31 de Março pela Páscoa,
que repetiria as mesmas palavras:
“Venceu o amor, venceu a misericórdia! A misericórdia sempre
vence!”
É isso que eu desejo e espero, queridos Amigos. Dêem as vossas
mãos e deixem o amor penetrar
os vossos generosos corações para
que a paz volte de novo e o vosso
Povo se entenda e ame!
*Maria de Jesus Barroso Soares é esposa de Mário Soares, ex-Presidente
de Portugal (1986 –1996)

carlosserra_maputo@yahoo.com
http://www.oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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Sobre a saúde mental

Você é camelo?

F

iquei muito tempo sem
telemóvel.

Tinha decidido mesmo
nunca mais comprar um.
O meu penúltimo telemóvel,
foi o que durou mais nas minha mãos.
Três dias.
A saída de Goa, um restaurante malfeito na Eduardo Mondlane, por volta das 23 horas,
três putos gramparam-me e

não só me tiram os sapatos, dinheiro como também me levaram o
telemóvel.
Isso foi há três ou quatro anos.
Jurei nunca mais gastar dinheiro a
comprar telemóveis.
Mas, não só por necessidade de
comunicação, como também por
pressão de amigos, da família e dos
colegas decidi comprar um agora.
Tenho-o a uma semana.
É uma chatice do tamanho duma
melancia.

Como se sabe, é fácil engolir
uma melancia, mas mete-la
por ânus acima é tremendamente difícil.
Como diz Jesus Cristo: na
verdade vos digo: é mais fácil
um camelo passar pelo buraco
duma agulha do que um rico
entrar no reino dos céus.
Eu considero-me buraco duma
agulha.
Você é camelo?

C

omo é o doente “mental” encarado na biomedicina? Como entidade
unívoca,
individual,
como a sede única da doença,
como problema que, com tempo
e paciência, pode ser resolvido
nas fronteiras de uma enfermaria. De que sofre o doente?
Sofre de uma nevrose sem lesão
orgânica. Quais os percursos da
cura? Psicoterapia e farmacoterapia. Este, o universo de sentido único.
Coloquemos agora o mesmo

doente na perspectiva da medicina tradicional. Qual é o problema? O problema é que um
espírito incomodado o perturba.
É o problema individual? Não,
o problema não tem a ver com
o doente em si, mas com uma
família, pode mesmo ter a ver
com uma comunidade. Estamos,
então, num universo de sentidos
múltiplos. A pergunta não é: “o
que” é que provoca o problema?
Mas, antes: “quem” é que provoca o problema?
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A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça

Os macuacuinhos
enlouqueceram

O

s macuacuinhos andam loucos.

Vendo o seu mundo a desmoronar-se dizem e
escrevem qualquer coisa que
lhes venha à cabeça. Atacam
tudo e todos sem qualquer
preocupação em investigar
as informações. Insultam
personalidades
históricas
do nosso país só porque elas
discordam da linha política
seguida pelo actual executivo.
Só a título de exemplo do
primeiro caso, um texto
assinado por um tal Gulamanda, publicado primeiro
no Notícias e, depois, no
Domingo acusa-me de falta de patriotismo por ter
fugido para Portugal, mais
exactamente para Coimbra,
de onde mando os meus artigos. Ora, de facto, vivi em
Coimbra entre 1963 e 1968
(há 50 anos!!!) frequentando
a sua Universidade. Até hoje
nunca mais lá residi e, mesmo em visita, poucas vezes
lá fui. Há vários anos que lá
não vou. O que não impede
que outro macuacuinho, um
tal Bernardo Mavume, repita a mesma acusação.
Acusação idêntica é feita ao
Dr. Carlos Castel-Branco

que estudou em Londres.
Mas isso são apenas parvoices de escribas mediocres. Muito mais grave são
os ataques a personalidades
destacadas.
No último Domingo, na
secção Bula Bula, o bulabulista anónimo insulta várias
das pessoas que assinaram
um requerimento a um órgão do partido Frelimo assinalando uma deturpação
dos estatutos daquela organização por parte da sua
actual direcção.
Com o mesmo pretexto,
o tal Bernardo Mavume
desanca toda uma lista de
personalidades, desde Graça
Machel ao general Hama
Thai, passando por Jorge
Rebelo, Óscar Monteiro e
Pascoal Mocumbi.
Tudo isto mostra o desespero da actual camada dirigente do partido Frelimo
que, para além dos críticos
externos, tem agora sérios
opositores dentro do próprio partido.
E aproxima-se a reunião
do Comité Central onde
se prevê um grande choque
entre as duas linhas.
Palpita-me que, de aqui até
lá, a pouca vergonha vai
crescer ainda mais.

SACO AZUL
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Um rapaz de Florença
Por João Carlos Barradas*
Renzi surge com o habitual rosário de promessas de rapidíssima implementação de reformas ﬁscais, laborais e o que se
queira, mas a conﬁguração da sua grande coligação que pretende agregar será tudo menos politicamente consistente.
Para chegar a primeiro-ministro Matteo Renzi traiu a promessa de se apresentar previamente a eleições e acaba assim
por tornar-se num putativo chefe de governo carente de mandato popular.
Abrupto e ríspido, afastou o seu parceiro Enrico Letta dois
meses após garantir a liderança do “Partido Democrático” em
eleições primárias numa altura em que o primeiro-ministro
perdia apoios entre as confederações patronais e sindicais e
as sondagens indiciavam um reforço do centro-direita nas intenções de voto.
Aos 39 anos o presidente da câmara de Florença apresenta-se
como um líder determinado apostado em avançar com reformas de fundo para garantir uma futura maioria de centro-esquerda, mas reza a experiência que muito terá de penar.
De governo em governo
Mario Monti foi a solução tecnocrática de recurso depois
de Silvio Berlusconi abandonar o governo em Novembro de
2011 e a austeridade imposta para estancar a escalada despesista acarretou nas eleições de Fevereiro de 2013 o ascenso populista do movimento “Movimento 5 Stelle” de Beppe Grillo,
enquanto as forças de centro-esquerda falhavam a maioria.
A heteróclita coligação de esquerda liderada por Pier Luigi Bersani – à frente do PD desde 2009 – quedou-se pelos
29,5 %, enquanto uma não menos conﬂitual frente de centro-direita, ainda dinamizada por Berlusconi, obtinha 29,18 % e
os populistas de Grillo 25,5% o que conﬁrmou um impasse
político de alto risco.
Calhou a Letta substituir o falhado Bersani e constituir um
executivo de grande coligação, dos ﬁéis de “Il Cavaliere” à
“Scleta Civica” de Mario Monti (que fracassada a aposta na
política partidária rapidamente se afastou de uma formação
que só conseguira 8,3% dos votos), condenado por deﬁnição
a uma governação de circunstância agravada pelas agruras judiciais de Berlusconi.
Sendo a política italiana aquilo que é o grande êxito de Letta
foi conseguir evitar que a discórdia partidária impedisse uma
laboriosa saída da recessão com a economia a crescer 0,1% no
último trimestre de 2013 pondo ﬁm a dois anos de recessão.
Todos os indicadores conﬁrmam, por outro lado, que reformas da justiça, ao mercado laboral, passando pela banca e a liberalização do sector de serviços, se fazem esperar carecendo,
contudo, de apoios sociais para sustentar uma maioria política
que de momento não se vislumbra.
A dívida de 130 triliões de euros equivale a 133% do PIB, que
caiu cerca 9% nos últimos sete anos, o desemprego atingiu os
13% (42% entre os jovens) e sem perspectivas de crescimento
a curto prazo, a regressão e perda de competitividade da terceira maior economia da eurozona ameaçam degenerar numa
crise insolúvel no quadro da moeda única.

Depois da porcalhota
O presidente da câmara de Florença conseguiu um compromisso de base com Berlusconi em Janeiro para rever a legislação eleitoral da porcalhota (a “porcata” no dizer do então
ministro das reformas Roberto Calderolli) imposta em 2005
pelo governo de centro-direita e declarada inconstitucional
em Dezembro de 2013 ao permitir nomeadamente que o
partido maioritário obtivesse como bónus 55% dos mandatos.
O acordo entre Renzi, Berlusconi e o seu antigo braço-direito e rival desde o ﬁnal do ano passado Angelino Alfano,
genericamente vai no sentido de reduzir as prerrogativas do
Senado e das regiões, prevê um bónus de 18% para partidos
ou coligações que obtenham 35% dos votos, nova eleição se
nenhum competidor atingir esse patamar, além de ﬁxar em
5% o mínimo para representação parlamentar de formações
políticas concorrentes em coligação, 12% para coligações e 8%
para partidos isolados.
Pelos cálculos à esquerda e à direita será assim possível garantir blocos de governação, eliminado a presença parlamentar e
capacidade de negociação de pequenos partidos, ainda que a
instabilidade no seio das próprias forças maioritárias seja um
dos principais óbices à estabilidade do sistema partidário.
Buongiorno a tutti!
Com este acordo, que sujeito a modiﬁcações difíceis de prever
deverá chegar a letra de lei antes das eleições para o Parlamento Europeu em Maio, espera o político ﬂorentino ganhar
corpo para ultrapassar o turbilhão político que a próxima votação trará em Itália e toda a Europa e posicionar-se como
líder de uma coligação de esquerda capaz de triunfar na eventualidade da convocação de legislativas antecipadas antes de
2018.
Renzi surge ainda com o habitual rosário de promessas de
rapidíssima implementação de reformas ﬁscais, laborais e o
que se queira, mas a conﬁguração da sua grande coligação que
pretende agregar será tudo menos politicamente consistente.
Impetuoso e desaﬁador Renzi quer levar ao executivo desde
os ecologistas de esquerda de Nicola Vendola aos ﬁéis (“Forza
Italia”) e renegados (“Nuovo Centrodestra” de Angelino Alfano vital para assegurar a maioria entre os 320 senadores) da
esfera Berlusconi, ao mesmo tempo que a contestação grassa
no PD.
O jovem ﬂorentino logo ao abrir negociações para formação
de governo queimou nomes de putativos ministros que foi
apresentando como credíveis e de primeira escolha (a economista Lucrezia Reichlin, o empresário Andrea Guerra, por
exemplo) o que dá para perceber que tem muito para aprender, sobretudo quando tiver de apurar quanto pesam as ambições de seus rivais e dos aliados que desfeitiou.
*Jornalista
barradas.joaocarlos@gmail.com
http://maneatsemper.blogspot.pt/

Por Luís Guevane
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C

om o entendimento político, entre
a Renamo e o Governo (Frelimo),
abre-se seguramente uma nova página política na história da nossa
jovem democracia. A Comissão Nacional de
Eleições (C.N.E.) e o Secretariado Técnico
de Administração Eleitoral (S.T.A.E.) terão
que sofrer, nos próximos tempos, os efeitos
desse mesmo entendimento.
Os números desta “nova paridade” contemplam, para além dos dois partidos, a chamada
Sociedade Civil (S.C.) e o Movimento Democrático de Moçambique (M.D.M.). Em
teoria a “questão eleitoral” está praticamente
resolvida. Numericamente a dita S.C. ﬁca
com a maior parte de representantes, isto é,
sete membros; cabendo a Frelimo, a Renamo
e ao MDM, cinco, quatro e um, respectivamente.

Por que não ﬁcaram a Renamo e a Frelimo com
o maior número de membros? Ou, colocada a
questão de outra maneira: se a S.C. não está representada na Assembleia da República por que
razão teve um tratamento diferenciado e privilegiado relativamente aos partidos políticos? Na
balança o M.D.M. parece ter saído lesado. A
resposta a todas essas preocupações está no percurso negocial que produziu o actual consenso
entre as partes realmente envolvidas. Estas, por
conseguinte, da aritmética feita, acertaram as
suas contas políticas com os números acima referidos e já tornados públicos.
Se assumirmos que teoricamente a “questão
eleitoral” está praticamente resolvida, resta-nos
a prova dos nove. Esta será feita no próximo
processo eleitoral, porque não são os “números
do consenso” que irão votar mas sim o eleitor/
votante. Pretende-se, por isso, que estes núme-

ros consensualizados pelas partes não se constituam num empecilho à verdade eleitoral.
A S.C., nisto tudo, é a parte mais apetecível desse consenso. Se, por hipótese, admitirmos que as
contas políticas têm como segredo uma divisão
da dita S.C. (entre o Governo/Frelimo e a Renamo) então, estaremos perante um consenso
projectado para a defesa destes dois principais
envolvidos. Encarando esta possibilidade como
algo sério, então, neste jogo político elegeu-se
(ou eleger-se-á) o M.D.M. como o elo a enfraquecer para que não se torne desaﬁador. Será
uma espécie de um jovem elefante aspirante ao
comando obrigado a seguir de longe a manada
política a que pertence por ter sido ostracizado.
Todos estes aspectos remetem-nos involuntariamente para a questão da proﬁssionalização
da CNE (e do STAE). Pode ser algum exagero
debatermo-nos hoje com isso uma vez que cla-

mávamos pelo entendimento entre as partes.
Contudo, este “consenso eleitoral” não é mais
do que uma ponte lançada para essa mesma
proﬁssionalização. As próximas escolhas políticas dos eleitores/votantes poderão acelerar
ou retardar essa proﬁssionalização. Se para uns
há um forte desejo para que isso ocorra, para
outros, simplesmente, há uma defesa idolatradamente doentia para que a desejada proﬁssionalização dos órgãos eleitorais se perpetue
como miragem inabalável e inquestionável.
Cá entre nós: para o primeiro ponto apresentado
e que resultou em sacrifícios humanos, materiais
e económicos, já estamos praticamente diante de
um consenso político. Esperemos que, nos próximos tempos, nada se “sacrifique” social e economicamente para que se alcancem consensos relativamente ao pacote militar. A ver vamos.
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CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA SADC
ANÚNCIO
A Comissão Nacional da SADC, em Moçambique, anuncia o lançamento
do 16º CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA SADC: Edição de 2014, que é aberto a todos os estudantes
nacionais da SADC matriculados nas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes do ensino
secundário geral no ano lectivo de 2014.
REGULAMENTO DO CONCURSO
O tópico do Concurso desta Edição é “As alterações climáticas estão a
ter um efeito adverso sobre o desenvolvimento socioeconómico da Região? O que é que o Sector da Educação deve fazer para atenuar esse
efeito sobre a juventude?
1. Na redacção, os concorrentes devem:
a) Explicar as causas do aquecimento global e como uma alteração de
um ou dois graus nas temperaturas médias globais pode ter um
efeito sobre as nossas vidas. (10 Pontos)
b) Falar sobre os efeitos do aquecimento global e das alterações climáticas sobre o desenvolvimento socioeconómico da Região da
SADC. (20 Pontos)
c) Falar sobre os sucessos e fracassos do Protocolo de Quioto como
um instrumento que regula os Estados Membros na resolução de
questões relativas às alterações climáticas. (25 Pontos)

5.Da decisão do Júri Provincial não há recurso.
6. Cada Ponto Provincial de Contacto da CONSADC irá submeter ao Secretariado Técnico da CONSADC, em Maputo, as três
melhores redacções da província, por correio electrónico, até
16 de Maio de 2014 (consadc@yahoo.com) e as redacções em
formato físico, até 20 de Maio de 2014.
7. Os trabalhos a concurso recebidos das províncias serão analisados por um júri, a nível nacional, constituído por elementos
a serem indicados pelo Director da CONSADC, sob a proposta do Ministério da Educação, que irá seleccionar as três melhores obras para serem submetidas ao Secretariado da SADC,
em Botswana.
8. Os vencedores a nível nacional em Moçambique serão anunciados no dia 30 de Maio de 2014 e os prémios serão atribuídos
numa cerimónia pública, na Província de Sofala, por ocasião
das comemorações do Dia da SADC: 17 de Agosto.
9. Haverá três prémios nacionais que serão atribuídos da seguinte maneira: 1º Prémio = o
equivalente a USD500 em meticais; 2º Prémio = o equivalente a
USD300 em meticais; e 3º Prémio = o equivalente a USD200
em meticais

G  2V SULQFLSDLV GHVDÀRV HQFRQWUDGRV QD FRQWHQomR GRV HIHLWRV GR
aquecimento global e das alterações climáticas. Responder se é demasiado tarde para se fazer algo acerca das alterações climáticas.
(20 Pontos)

10. Da decisão do Júri Nacional não há recurso.

e) Recomendar o que o Sector da Educação da SADC deve fazer para
atenuar o efeito das alterações climáticas sobre a juventude. (25
Pontos)

12. Haverá três prémios regionais que serão atribuídos da seguinte maneira: 1º Prémio = USD1.500; 2º Prémio = USD1.000
e 3º Prémio = USD750

2. Todos os trabalhos a concurso deverão (i) ter entre 1.000 e 2.000 palavras e (ii) ser numa das línguas de trabalho da SADC, nomeadamente,
inglês, português e francês. Embora os trabalhos a concurso possam
ser manuscritos, os concorrentes são encorajados a dactilografar as
suas redacções para poupar tempo, dado que depois de recebidas a nível regional, as redacções manuscritas são dactilografadas antes de ser
enviadas para a tradução noutras línguas de trabalho da SADC.

13. Os três vencedores regionais irão viajar em Agosto de 2014
para participar na Cerimónia de Abertura da Cimeira dos
Chefes de Estado e/ou Governo da SADC, na República do
Zimbabwe, onde o vencedor do Primeiro Prémio irá ler extractos da sua redacção.

3. Os trabalhos a concurso deverão conter, na última folha, todos os detalhes de contacto do(a) concorrente, incluindo endereço físico, números
de telefone/telemóvel e, onde for aplicável, de fax e endereço de correio electrónico (E-mail). O nome do/a estudante concorrente, a escola
e o país a que pertence devem constar apenas na última página.
4. Os trabalhos a concurso devem ser submetidos às Direcções Provinciais de Educação e Cultura, até dia 30 de Abril de 2014. Cada Direcção
Provincial de Educação e Cultura irá fazer o apuramento das três melhores redacções a nível provincial e submetê-las ao Ponto Provincial
de Contacto da CONSADC, até 9 de Maio de 2014.
Os Pontos províncias de contacto da CONSADC são

11. Os três vencedores a nível nacional de cada Estado Membro
irão depois competir a nível regional.

14. Peritos do Secretariado da SADC supervisarão o processo de
FODVVLÀFDomRGDVUHGDFo}HVVXEPHWLGDVDFRQFXUVRQDIDVHUHgional.
15. Da decisão do Júri Regional não há recurso.
16. Os familiares directos dos quadros do Secretariado da SADC,
dos Pontos Nacionais de Contacto da SADC, dos Pontos de
Contacto da CONSADC a nível central, dos Pontos Provinciais de Contacto da CONSADC, das Comissões Nacionais da
SADC e dos Coordenadores Nacionais dos Media da SADC
não podem participar no concurso.
17. Recomenda-se que exemplares do regulamento deste ConFXUVRVHMDPDÀ[DGRVQDVYLWULQDVGHWRGDVDVHVFRODVGDV
10ª, 11ª e 12ª classes.
18. Cópia deste Regulamento está também disponível no Portal
da CONSADC:
www.consadcmocambique.blogspot.com
Maputo, 14 de Novembro de 2013
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Ambiente de cortar à faca no Zixaxa
Por Paulo Mubalo (texto),
Urgel Matula (fotos)

É

descrito como bastante
tenso o ambiente que se
vive no Zixaxa, concretamente no campo com o
mesmo nome tendo como questão de fundo a construção de
uma estação de tratamento de lamas fecais, um projecto da ONG
francesa WSAP. As populações
dizem que a construção daquela
infra-estrutura é um verdadeiro
atentado à saúde pública, uma
grossa violação dos seus direitos,
tanto assim que a consulta não
foi abrangente. Acusam as autoridades do bairro e o município
de cumplicidade, daí que nesta
quarta-feira alguns moradores
impediram a continuação das
obras.
E foi necessária a intervenção da
força policial para evitar o pior.
Entretanto, ao que o SAVANA
apurou, está marcado para este
sábado um frente a frente entre
as autoridades municipais e os
residentes, tudo na perspectiva de
se ultrapassar o diferendo.
As autoridades do bairro dizem
que houve consulta e que o projecto obedeceu o estudo ambiental e visa devolver aos moradores
do bairro uma certa dignidade
conhecidas as condições em que
vivem. É um assunto que vai fazer correr muita tinta.

Antecedentes
No ano passado, as autoridades
do bairro do Chamanculo receberam do WSAP, uma ONG
francesa que tem uma parceria
com o Conselho Municipal da
Cidade de Maputo, uma credencial que informava que aquela
organização estava autorizada
para realizar um estudo no retromencionado local para posterior
construção de blocos sanitários
e latrinas melhoradas. Foi assim
identificado um local para tratamento de lamas fecais. Aquela
organização teve de se apresentar,
a princípio na administração do

“Secretário pode ter interesses obscuros”, António
Tembe.
O dirigente do Zixaxa, António
Tembe, disse que o problema
principal prende-se com questões
ambientais.
“Estamos a falar do meio ambiente, não negamos que se avance com o projecto, mas a população acha que deve ser num outro
local”, disse.
Negou que algum dia tenha usado algum dinheiro de clubes para
proveito próprio ou que esteja a
instrumentalizar as pessoas para
reagirem contra a instalação do
projecto.
“Eu tenho usado o meu dinheiro para apoiar o clube, não é fácil
movimentar as equipas nos escalões que movimenta, dar lanches
e transporte. O que posso dizer
é que eu não tenho nenhum interesse obscuro, quem pode ter é
ele”, reagiu.
Obras da estação de tratamento de lamas fecais junto ao campo do Zixaxa

distrito.
Seguidamente, foram indicadas
algumas casas com problemas de
esgotos nos quarteirões, 17, 18,
35, 36, locais onde estão a decorrer obras de blocos sanitários e
latrinas com drenos.
Segundo o secretário do bairro de
Chamanculo “D”, Artur Funane, aquela organização explicou
que o processo tinha a ver com a
construção de uma estação de lamas fecais, o que permitiria que
essas latrinas melhoradas com
fossas cépticas quando ficassem
cheias pudesse ser removido o seu
conteúdo para a estação de tratamento e daí para a outra que está
na zona da 2M.
“Feita a explicação, o conselho
consultivo fez várias perguntas,
quis saber as razões de tal projecto
acontecer no bairro de Chamanculo e o Wsup explicou que era

Artur Funane: “O senhor António Tembe ganhava alguns valores pelo aluguer do
campo”.

para reduzir os custos operacionais, porque quando os depósitos
ficarem cheios gastar-se-ia muito
dinheiro no aluguer de carros de
privados”.
Observou ainda que o conselho
consultivo levantou a questão do
cheiro nauseabundo que tal operação provavelmente iria provocar
e eles explicaram que a estação de
tratamento seria cavada e tapada,
sendo que por cima até se poderia
plantar árvores.
Sobre os ganhos que a população
teria, a retromencionada ONG
disse, segundo o secretário do
bairro, que as lamas fecais poderiam produzir estrume, que podia
ser vendido. Igualmente seriam
construídos balneários para as
equipas e um centro social. Ademais, o campo e a pista não seriam afectados.
“Foi tendo em conta estes elementos e depois de a ONG ter
apresentado a planta que o conselho consultivo concordou em
Outubro do ano passado que se
começassem com as obras.
Mas tudo foi vandalizado por algumas pessoas com a alegação de
que não foram explicar à massa
associativa do clube os contornos
da obra”.
“O senhor António Tembe, vice-presidente doa Zixaxa é parte
do problema porque ele ganhava
alguns valores pelo campo ainda
que o mesmo seja do município.
Os clubes que utilizavam aquele
campo pagavam certo valor e ele
vendo esse dinheiro a voar começa a mobilizar as pessoas para não
aceitarem o empreendimento”.
Para consubstanciar o seu argumento, Artur Funane apresentou
uma carta escrita por alguns clu-

bes repudiando a cobrança de valores monetários por parte daquele dirigente. Os clubes que pagam
alguns valores são: Matchedeje,
Águias Especiais, Atlético, Nova
Aliança, Munhuanense Azar para
além do arrendamento da barraca. Os valores, segundo o SAVANA teve acesso, variam entre os
200 meticais a 5 mil meticais.
“Toda esta confusão parte daqui.
Ele está no poder há seis anos e
a fazer isto. Chegam a dizer que
me querem ver, na qualidade de
secretário do bairro, a votar pela
não construção de lamas fecais.
Eu como secretário não posso fazer isso”, reagiu.
Entretanto, a ONG em alusão
não aceitou dar qualquer esclarecimento ao SAVANA tendo nos
dito que tudo seguiu os trâmites
legais. “Contactem as estruturas
do bairro”, desafiou.

“Receamos mau cheiro”,
Elisa Tivane
Elisa Tivane, da OMM , tal como
algumas pessoas que falaram ao
SAVANA na condição de anonimato, afirmou que o maior problema a temer é o mau cheio que
a drenagem poderá vir a libertar.
“Querem instalar um dreno para
armazenar fezes e isso vai provocar muito cheiro. Dissemos ao
secretário que isso não vai dar
porque temos como exemplo o
Zimpeto e a zona da 2M. Dia
e noite vamos inalar um cheiro
nauseabundo , vamos comer sujidade”, afirmou.
O secretário reuniu-se com algumas pessoas, mas como tinham
medo de se pronunciar contra,
mantiveram-se caladas. Na primeira vez que tentaram construir
isso as pessoas demoliram”, afirmou.

Elisa Tivane, da OMM
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Procura-se um terreno adequado
para uma quinta ou um estaleiro localizado nas proximidades da zona
Industrial da cidade da Beira, com
XPDiUHDPtQLPDGHPò3DUD
mais informações favor de contactar pelos números 84 4545860 – 82
7034097 – 84 7577145.
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$&RPLVVmRGH5HVSRVWDpXPPHFDQLVPRGHFRQFHUWDomRUHVSRQViYHOSHODFRRUGHQDomRGHUHVpostas a casos de violação da liberdade de imprensa. É uma iniciativa de jornalistas moçambicanos que trabalham em diferentes órgãos de comunicação social e que foram eleitos para o
primeiro mandato anual em Fevereiro de 2013.
A Comissão convida jornalistas, comunicadores, activistas e representantes de entidades ligadas
jSURPRomRGDPtGLDHGHIHVDGHGLUHLWRVKXPDQRVSDUDXPDUHXQLmRGHDYDOLDomRGDVVXDVDFWLvidades realizadas no primeiro ano de funcionamento e nova eleição dos membros.
$UHXQLmRWHUiOXJDUQDTXDUWDIHLUDGLDGH)HYHUHLURGHQDVLQVWDODo}HVGD,5(;VLWDQD
$YHQLGD+R&KL0LQKGDVjVKRUDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVHFRQÀUPDomRGH
presenças, por favor contactar pelo seguinte endereço: maputo@irex.org ou pelo número 21320
090 até as 13:00 horas do dia 24/02/2014.

Solicitação de Propostas para a Produção de um
ÀOPHGRFXPHQWiULRVREUHD)tVWXOD2EVWpWULFD

Request for proposal for production of a
GRFXPHQWDU\ÀOPRQÀVWXOD

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma
agência internacional de desenvolvimento que trabalha em
prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada
parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. .

UNFPA, the United Nations Population Fund, is an international development agency that promotes the right of every woman, man and child to enjoy a life of
health and equal opportunity.

No contexto do Programa Conjunto das Nações Unidas em
Moçambique, o UNFPA prioriza a redução da mortalidade
e morbilidade maternal, redução dos casamentos prematuros e gravidezes na adolescência, empoderamento dos
adolescentes, em particular as raparigas, promoção do planeamento familiar e prevenção de HIV.

In the context of the One UN Programme UNFPA in Mozambique prioritizes the reduction of maternal mortality and morbidity, the reduction of early marriage and
pregnancy; empowerment of adolescents especially of
girls, promotion of family planning and prevention of
HIV and AIDS.

O UNFPA no seu trabalho com o Governo e Organizações
da Sociedade Civil para a materialização da sua missão, as
suas actividades incluem a produção de materiais de comunicação para a sensibilização, mudança de comportamento
e mobilização de recursos.

UNFPA partners with the government and civil society
organizations to advance its mission. Activities include
the production of communication materials for awareness creation, behavior change and resource mobilization.

Nesse contexto, o escritório do UNFPA em Moçambique solicita os serviços de uma empresa especializada para a proGXomRGHXPÀOPHGRFXPHQWiULRVREUHDItVWXODREVWpWULFD
$VHPSUHVDVLQWHUHVVDGDVHTXDOLÀFDGDVVmRFRQYLGDGDVD
submeter propostas detalhadas e respectivos orçamentos
SDUD D SURGXomR GH XP GRFXPHQWiULR GH WULQWD PLQXWRV
(qualidade broadcast) baseado na realidade de uma adoOHVFHQWHTXHYLYHFRPDItVWXOD

,WLVLQWKLVFRQWH[WWKDWWKH&RXQWU\2IÀFHVHHNVWKHVHUvices of a specialized company to produce a documenWDU\ÀOPZLWKDIRFXVRQREVWHWULFÀVWXOD81)3$LQYLtes detail proposals along with budget estimates from
WKHLQWHUHVWHGDQGTXDOLÀHGRUJDQL]DWLRQVWRSURGXFHD
thirty minutes broadcast quality documentary based on
WKHUHDOLW\H[SHULHQFHGE\DQDGROHVFHQWJLUORQÀVWXOD

2V7HUPRVGH5HIHUrQFLDGHWDOKDGRVHVWmRGLVSRQtYHLVQD
recepção do UNFPA ou no site www.ungm.org ou www.
mz.one.un.org até 25 de Fevereiro de 2014. As empresas
LQWHUHVVDGDVHTXDOLÀFDGDVGHYHUmRVXEPHWHUDVVXDVSURSRVWDV WpFQLFDV H ÀQDQFHLUDV VHODGDV H HP VHSDUDGR LQGLFDGR R SHUtRGR GH FRQFOXVmR GR WUDEDOKR H RXWURV WHUPRV
e condições para o endereço abaixo indicado até 13h30 de
Sexta-Feira 7 de Março de 2014.O UNFPA reserva-se ao direito de aceitar ou rejeitar parte ou todas as propostas sem
QHFHVVLGDGHGHDSUHVHQWDUTXDOTXHUMXVWLÀFDomRSDUDWDOGHcisão.

Detailed Terms of Reference are available at the UNFPA
2IÀFH RU RQ ZHEV www.ungm.org and www.mz.one.
un.orgtill the 25th February, 2014. Interested and quaOLÀHGRUJDQL]DWLRQVDUHUHTXHVWHGWRVXEPLWWKHLUWHFKQLFDODQGÀQDQFLDOVHDOHGELGVVHSDUDWHO\LQGLFDWLQJWKH
ZRUNFRPSOHWLRQWLPHDQGRWKHUWHUPVDQGFRQGLWLRQV
to the following address by 13h30 of Friday 7 March
2014. UNFPA reserves the rights to accept and reject
any or whole bids without assigning any reasons thereof.

Representação do UNFPA
UNFPA, (Fundo das Nações Unidas para a População)
Av. Julius Nyerere 1419, Maputo
Email: bidsmoz@unfpa.org.mz

The UNFPA Representative
UNFPA, (United Nations Population Fund)
Av. Julius Nyerere 1419, Maputo
bidsmoz@unfpa.org.mz
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Deputados escalam Ministério da Cultura
“Só podemos desenvolver a nossa cultura quando trocamos impressões sobre essa cultura” – Armando Artur

O

s deputados da Assembleia
da República, membros da
Comissão para Assuntos
Sociais, Género, Tecnologias e Comunicação Social, efectuaram, na semana passada, uma
visita de trabalho ao Ministério da
Cultura. Encabeçada pela respectiva presidente, Conceita Xavier Sortane, a visita tinha em vista compreender o funcionamento daquele
ministério e aferir o nível de cumprimento do Plano Quinquenal do
Governo.

cleo de Arte, em parceria com o
Millenium BIM; reabilitação das
casas de cultura e a projecção de
construção
do Teatro Nacional, a ser erguido
com apoio do governo chinês. Tendo até aqui já cumprido na ordem
de 90% com o Plano Quinquenal
do Governo.

Combate à pirataria
No plano de combate à pirataria, o Governo aprovou o decreto
46/2011 que cria a Inspecção Nacional das Actividades Económicas. Um dos ganhos do decreto foi
a criação da Direcção de Operações
de Combate à Pirataria, que funciona no Ministério do Comércio.
Para Armando Artur, o combate à
pirataria não só deve constituir uma
missão exclusiva ao governo, havendo necessidade de maior envolvimento por parte do sector privado, na busca de soluções concretas
para ultrapassar o problema. Uma
das medidas visando a mitigação
do cenário assenta na implantação,
nas cidades e distritos do país, de

No universo das actividades desenvolvidas pelo Ministério da Cultura, Armando Artur destacou, na
ocasião, a reabilitação e preservação
do Património Cultural; o fortalecimento da moçambicanidade
através da realização de festivais da
cultura; a construção dos monumentos em homenagem aos heróis
nacionais e o apoio directo aos artistas nacionais, através do Fundo
do Desenvolvimento Artístico e
Cultural, FUNDAC, sem perder
de vista o apetrechamento do Nú-

Armando Artur, Ministro da Cultura

ISArC na RUA

Marrabenta em livro

O

Instituto Superior de
Artes e Cultura, representado pelo seu Director Geral, Dr. Filimone
Meigos, participou do 9º Congresso Internacional de Educação
Superior “Universidades 2014” na
Cidade de Havana, Cuba, de 10 a
14 de Fevereiro corrente, onde foi
admitido na Rede Universitária de
Artes (RUA), organismo que tem
como objectivo principal promover a cooperação entre instituições
de formação universitária de artes.
Intervindo na ocasião, o Dr. Filimone Meigos considerou que
a integração do ISArC na RUA
significa a internacionalização do
ISArC ao nível da América Latina
e Caribe, bem como a sua aproximação a padrões internacionais de
ensino artístico.
Sob o lema “Por uma universidade socialmente responsável”,
Moçambique fazia-se representar,
para além do ISArC, por uma delegação constituída por 21 pessoas,
dentre líderes e técnicos de diversas instituições do ensino superior.
A delegação foi chefiada por Sua
Excelência o Senhor Vice-Ministro da Educação, o Prof. Doutor
Arlindo Chilundo.
Dos cerca de 18 painéis paralelos constituídos no âmbito do 9º
Congresso das Universidades, a
delegação do ISArC interessou-se,
particularmente, pelos painéis que
discutiam o ensino universitário
das artes. Este painel foi criado em
virtude de se ter notado que a incorporação relativamente recente

das instituições de formação artística aos sistemas universitários
implicou a subordinação daquelas
a indicadores de avaliação e acreditação elaborados para a ciência e
tecnologia. Pelo que havia necessidade de iniciar-se uma reflexão em
torno de mecanismos e paradigmas próprios ao ensino artístico
universitário.
Dos painéis acima mencionados, a
delegação do ISArC participou na
“Assembleia Constituinte da Rede
de Cooperação de Instituições
Universitárias de Artes”, que culminou com a sua indicação para o
corpo directivo da Rede, junto com
mais sete instituições universitárias de artes da América Latina;
no “Simpósio de Ensino de Artes
na Educação Superior”, com especial enfoque para o debate sobre a
necessidade de transformação de
instituições superiores de ensino
de artes em universidades, como
estratégia de melhor valoração do
ensino artístico nas universidades.
Paralelamente construiu parcerias
para cooperação pedagógica com o
Instituto de Design Industrial de
Cuba, procurando colmatar o défice de docentes que o ISArC tem
na área de Design de Equipamento, de Moda e de Comunicação.
Por outro lado, estabeleceu relações para a instituição de Revisão
de Pares em investigação científica
nas artes e cultura com a Universidade Autónoma Metropolitana do
México, bem como com o Conselho para a Acreditação da Educação Superior das Artes. A.S

M

arrabenta:
Sua
Evolução e Estilização, 1950 –
2002 é o título do
livro lançado recentemente
em Maputo. Da autoria do
historiador Rui Laranjeira, a
obra retrata a evolução que a
Marrabenta teve do ano 1950
até 2002.
A apresentação do livro foi
feita pelo Joel Tembe, historiador e docente da Universidade Eduardo Mondlane,
cujo prefácio foi escrito por
Francisco Noa. A obra é a
primeira do género e é escrita
com base numa análise conjuntural onde os aspectos políticos, culturais e económicos
são levados em consideração
na tentativa de explicar este
fenómeno cultural.
O tema em abordagem resulta da tese da Licenciatura do
autor, na Universidade Eduardo Mondlane. Rui Lanranjeira, que é Mestre em Gestão
de Património Cultural, diz
pretender valorizar a cultura moçambicana e expressar
a necessidade de preservar e
divulgar os géneros musicais
moçambicanos, que são um
importante factor para a afirmação da identidade cultural
e da moçambicanidade. “A
obra conta a história social da
Marrabenta, género musical
urbano, que se popularizou ao

longo da década de 1960, em pleno período colonial, num contexto
pouco favorável à promoção da
cultura moçambicana e manteve–
se popular até ao presente, apesar
de momentos de menor fulgor em
períodos imediatamente a seguir a
independência nacional. O texto
tem como propósito demonstrar
como esta evoluíu e estilizou-se
sem ignorar o seu contexto sócio-político”, explica Rui Laranjeira.
Questionado sobre a incidência
do estudo, Rui Laranjeira defende:
“o enfoque reacaíu sobre as duas
principais associações de Africanos, A Associação Africana (AA)
e o Centro Associativo dos Negros
(CAN), localizadas na cidade de
Lourenço Marques, que estiveram
por detrás do movimento de retorno às raízes, lideradas por José
Craveirinha e Samuel Dabula,
respectivamente. Pois, os Conjuntos João Domingos, Harmonia e
Djambu estavam ali sediados e foi
através destes agrupamentos que a
marrabenta se tornou conhecida e
popularizou-se”.
O estudo sobre a Marrabenta centra-se na zona urbana e na cidade
capital da província ultramarina
de Moçambique, então Lourenço
Marques. “Este enfoque é motivado pelo facto de a Marrabenta ser
um género musical urbano e por
Lourenço Marques ter-se tornado
a cidade que viu nascer este ritmo e tornar-se popular devido às
condições oferecidas por esta urbe.
Em finais do Séc. XIX, Louren-

bancas para venda de audiovisuais,
de modo a torná-los acessíveis ao
consumidor.

Expansão das Escolas
artísticas
Os parlamentares apelaram ao Ministro da Cultura à necessidade de
expansão das escolas de arte para
o resto do país, como forma de
garantir maior integração das pessoas que não reúnem condições de
se deslocarem a Maputo. Ao que o
ministro deu a conhecer que, por
ora, está em curso, para o efeito, um
processo de integração das escolas
de artes nas casas de cultura provinciais.
No final do encontro, os deputados
mostraram-se satisfeitos com os
níveis de prestação daquele ministério, endereçando os seus parabéns
ao titular da pasta da cultura. Na
mesma instância, Armando Artur
destacou o facto de só se poder desenvolver a cultura moçambicana
quando houver uma troca de impressões sobre a mesma, apelando
desse modo ao envolvimento de
todos.

ço Marques transformou-se num importante centro
urbano em virtude da descoberta de importantes jazigos de ouro na África do
Sul e pelo estabelecimento
dos caminhos-de-ferro que
passaram a escoar a produção mineira sul-africana”,
frisa o investigador.
Rui Laranjeira defende ainda que para os moçambicanos a Marrabenta serviu
para se identificarem culturalmente, enquanto para
o estado colonial português
ela serviu para justificar a
sua presença em Moçambique. “Esta era entendida
como resultado da presença
colonial portuguesa. Segundo estes, a Marrabenta era
produto do modo particular, singular do ser português, que tinha tendência à
mestiçagem como Gilberto
Freire procurou demonstrar
com as suas teorias lusotropicalistas, logo perfilhadas,
pelo estado colonial. Assim, a Marrabenta era um
produto mestiço, prova da
presença portuguesa em
Moçambique e, por isso,
promovida para mostrar ao
mundo a multirracialidade e multiculturalidade do
império colonial português
e justificar a sua presença”,
finaliza o historiador. A.S

Dobra por aqui
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Fernando Manuel (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)

O lado oculto da lua

O

rei Salomão, que é considerado com razão um dos reis mais sábios de todos os
tempos, teve também um ﬁlho muito sábio que foi o rei David.
Estamos a falar de tempos em que nem Jesus Cristo tinha sido enviado à terra,
para servir como cordeiro para lavar os males do mundo.
Deus teve boa vontade, enviou o seu ﬁlho para ser cruciﬁcado e o seu sangue lavar os
pegados do mundo.
Dois mil anos depois em que é que o homem melhorou?
Em pleno século XXI, há chefes de Estado esquartejados a catanada, há homens que
se atiram pelas varandas dos prédios por desconﬁarem que as mulheres andam com
outros homens.
Há jovens que em Massinga, ou Nangade ou Tambara se esquartejam por uma simples
fatia de pão.
Há bispos, padres e pastores envolvidos em actos de pedoﬁlia.
Mas é claro que a culpa não é de Deus.
Então perguntámos do alto da nossa ingenuidade.
A vida tem sentido?
Resposta: claro que tem, senão, não estaríamos aqui.
Nós quem...
Ainda perguntas?
Augusto Paulino no “caso Carlos Cardoso”, no caso 300 mil malparados da casa da
Malanga.
Hoje, ele é Procurador Geral da República, mas quer sair logo que Guebuza deixar de
ser presidente, segundo noticia um matutino da Joaquim Lapa.
E o Mário Mangaze, antigo presidente do Tribunal Supremo.
Palavra basta ...
As mulheres estão com astral cada vez maior.
Estão sempre a subir tal como a nossa moeda ou a nossa companhia aérea.
Basta ver na Assembleia da República.
Quem faz as leis são elas, os homens passam a vida a dormir e só acordam quando é
altura de ir ao banco para conferir o taco do salário.
É caso para dizer que os cães ladram e a caravana passa.
Repetimos.
O rei Salomão disse ao seu ﬁlho em forma de conselho: se quer ser feliz casa com uma
meretriz.
O Gabriel Mondlane, Secretário-geral da AMOCINE, é um homem múltiplo na sua
área: realizador de cinema, produtor e sonoplasta.
É uma das pessoas com quem tive o prazer de privar como proﬁssional.
É um homem de riso fácil, contador nato de histórias e na verdade tem um fundo
psicológico muito sólido.
Esta foto onde eu (Fernando Manuel) estou ao lado dele é um pouco antiga, mas a
verdade é que a memória não envelhece.
Outra das minhas amizades que fazem a minha memória é a Joaninha Zambeze.
Sem vaidade, a Joaninha Zambeze, o Fernando Manuel e Gabriel Mondlane são ﬁguras incontornáveis da boémia desta cidade desde Lourenço Marques até hoje.
Gostei da atitude íntegra de Raul Domingos, quando se recusou a receber a medalha
da paz: “Como é que vou receber uma medalha de paz se estamos em guerra”.
Bravo R.D.
Quem está nesta foto não é Raul Domingos, mas podia ser.
Seja como for estão aí outros homens talvez menores. Aí estão numa conversa amena.
Manuel Bissopo, Secretário-geral da Renamo e Raul Senda, o repórter mor do SAVANA.
É assim que se fazem os homens.
O resto é fauna: Miguel Bila, globe trotter da mediacoop e Hermenegildo Timana, um
dos gráﬁcos cá da casa.
É o lado oculto da lua
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do Chiveve, os que protegem os irmãos engenheiros
xitimela. Mas os detractores do homem que bateu
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e alugueres desperta tanta cobiça que o entra e sai
continua à medida dos apetites do chefe?

A imagem que ganhou o World Press Photo, o mais importante concurso de fotojornalismo

Emigrantes africanos são foto
do ano World Press Photo

O

júri do mais importante
concurso de fotojornalismo do mundo, o World
Press Photo, escolheu um
trabalho do fotógrafo norte-americano John Stanmeyer para o Grande
Prémio de 2013 - a imagem mostra
um grupo de emigrantes africanos
que, de telemóveis erguidos para o
céu e à luz da lua, tentam a partir da
costa do Djibuti encontrar a rede somali, mais barata, para poderem falar
com os seus familiares.
(.#./&5#!(&655#'!'5.55
26 de Fevereiro de 2013 e foi publi5(5,0#-.5.#)(&5)!,*"#85
John Stanmeyer, segundo a nota biográfica fornecida pelo júri do prémio,
trabalha quase exclusivamente com
a conceituada publicação norte-americana na última década, mas
fez fotografia também para a revista
Time entre 1998 e 2008, tendo foto!, )55!/,,5()5 !(#-.ã)5)/55
luta pela independência em Timor-Leste. Foi responsável por 18 capas
da emblemática revista americana.
Como contextualiza o júri, o Djibuti
é um ponto de paragem comum para
aqueles que viajam por África entre
países como a Somália, a Etiópia e a
Eritreia “em busca de uma vida melhor” noutras regiões ou continentes
)')55/,)*5)/5)5 ï#)5,#(.85
&ï'5 )5 !,(5 *,ï'#)5 5 ),!(#zação, que distingue assim a foto do
ano, a imagem de Stanmeyer venceu
também o primeiro prémio da categoria de Temas Contemporâneos.
5 *)&#--'#5 5 #'!'5 '5 /-5
é o elemento mais destacado pelos

membros do júri ao explicar a sua
escolha para o grande prémio World
Press Photo – o jurado norte-americano David Guttenfelder classifica-a mesmo como “uma mensagem
numa garrafa”. “É uma fotografia
que está ligada a tantas outras histórias – abre discussões sobre tecnologia, globalização, migração, pobreza,
desespero, alienação, humanidade.
É uma imagem muito sofisticada
e poderosamente matizada”, disse
na conferência de imprensa Jillian
Edelstein, um dos membros do júri,
sobre a imagem Signal.
5$Ě,#55go5*,)ŀ--#)(#-5)5 ).)$),nalismo e documentário, que se debruçou durante duas semanas sobre
as imagens candidatas, procura na
imagem vencedora “a mesma qualidade que procuraríamos num grande
filme ou na literatura – a impressão
de que existe em mais do que um nível, que nos faz pensar sobre coisas
em que não tínhamos pensado”, diz
Susan Linfield, também jurada, que
descreve a fotografia do ano como
“digna”.
-5.!),#-55./&#65)5()5
de 2013, visto pelas lentes de fotojornalistas de 25 países segundo a
escolha da World Press Photo, foi
marcado pelas catástrofes naturais
como o tufão Hayan e os seus efeitos
0-.),-5 (-5 #&#*#(-5 '5 )vembro (foto vencedora na categoria
de actualidade, por Phillipe Lopez,
5 C5 )/5 )5 -#-')5 5 ,#&5 ()5
Bangladesh, mas também pelas tensões agudizadas em regiões do globo
)')5 )5 ï#)5 ,#(.5 )/5 -.)-5
(#)-85 )-5 65 -.7-5 )5

atentado perto da meta da maratona
5)-.)(5'5,#&:5$á55-#./éã)5(5
Faixa de Gaza continua a ser motivo de reportagem por jornalistas de
todo o mundo, bem como, num crescendo mortal em 2013, a guerra civil
na Síria, fotografada pelo sérvio Goran Tomasevic para a agência Reuters numa série premiada na categoria de reportagem de actualidade.
-5 *,ï'#)-65 .,#/ù)-5 *&5 /(éã)5 ")'ĉ(#'5 )'5 -5 '5 '-terdão desde 1955, distribuem-se
por nove categorias em que são
distinguidos os três primeiros prémios. Este ano, foram atribuídos a
53 fotógrafos entre 98.671 imagens
candidatas, submetidas à apreciação
do júri por 5754 fotógrafos de 132
*ù--85 5 *)&ï'#5 !,5 ()5 ()5
passado sobre se a foto do grande
prémio tinha ou não sido manipulada fez com que nesta edição as regras
se tenham alterado, sendo os autores
das imagens a concurso obrigados a
enviar também os ficheiros originais
e não tratados das fotografias em
causa, ou os negativos, em caso de
-,5 /-)5 ŀ&'85 5 0(),5 ,5
10 mil euros de prémio, além de uma
máquina e um conjunto de lentes,
e os distinguidos com os primeiros
prémios em cada categoria recebem
1500 euros.
-5 ).)!,ŀ-5*,'#-5-.,ã)5/rante um ano a viajar pelo mundo na
exposição itinerante que mostra os
melhores trabalhos de 2013 de fotojornalistas de várias nacionalidades.
5 *)(.)5 5 *,.#5 5 2*)-#éã)5 ï5
'-.,ã)65 #(/!/,5 5 gn5 5
,#&85*)#-65*,.5*,5'5#des em 45 países.

R555()--50&),)-5.-/('#5-#(#&#-.505-.,55
,5à5(85ŀ(&65/'5(.,5)-5-/-5*,-5.)'va decisões de telemóvel, sabotando os que no país
acham que só há desenvolvimento com trabalho e
(ã)5)'5.)&,â(#-55*)(.)5&#.),&#-.-85&!/'5
vez a confederação dos empresários tinha que dar
um gritinho de independência…
R555/'505-.,5.'ï'5'5!,(5,#-5ï5)5jf85
Para além do irmão de armas que teve de se demitir porque pensava que as decisões colegiais eram
sinónimo de télélé, os briosos paus-mandados lá
tiveram que meter a viola no saco e engolir sapos
gigantescos em nome do consenso com os “bandidos armados”.
R555),5,,-.'(.)650#5)'*&#5.'5.'ï'5)5
núcleo duro à volta do cachimbo, em difíceis aulas
de ginástica, tal os golpes de rins que têm de exe/.,85 &!/(-5 -.ã)5 .ã)5 ,)-)-65 )')5 )5 ")''5
que não gosta de vírgulas, que nem sabem se vão
sobreviver ao conclave do fim do mês.
R55555,5à5(5-.ã)5.'ï'5)-5+/5-50ã)5- zendo dos anéis feitos de barragens em “demonstração de computador” , outra fábrica de sonhos irrealizável, enquanto outros, que também não deixam
de ordenhar a vaca do poder, lá vão fazendo pela
vida. Foram-se os camiões dos transportes de gasolina e aí está uma central térmica com mola da terra
de Bin Laden.
R555/'5(ã)5-.á5*&)-5$/-.-5-ã)5-5(.,#-55()tação financeira que vão fazendo as contas ao en#0#'(.)5 ')é'#()85 -5 ,#(#,-5 5
Ematum fizeram Moçambique baixar de B+ para
B, como as perseguições a jornalistas e jornais deram uma queda de seis lugares noutro ranking internacional.
R5555*)#-5)5*).5&#.),&5.,&"7-55(/'5.,ï!/5
militar. Há esperança que os militares da Renamo
apareçam nos próximos dias no JC. Só depois disso
-5.,&",á5()5()(.,)5 785

Em voz baixa
R)'5)5'ð-550,#,)5+/-5()5ŀ'65-,á5+/5)5*#5
da democracia sempre cumpre a promessa de reaparecer num dos seus locais predilectos na zona centro do
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Standard Bank investe USD200M
Standard Bank, um dos big
five do sector bancário em
Moçambique, investiu nos
últimos três anos no país
pouco mais de USD200 milhões
em linhas de concessão de crédito.

O

combustíveis líquidos, expansão e
construção de aeroportos e estradas, para além de projectos nas áreas de telecomunicações e recursos
minerais.

Esta indicação foi transmitida pelo
PCA do Standard Bank, Tomás
Salomão, na passada sexta-feira,
num encontro em Maputo com
jornalistas para assinalar a passagem dos 120 anos de início das
operações daquela instituição bancária em Moçambique.
Segundo Salomão, antigo secretário executivo da SADC e cogitado
em certos sectores como presidenciável na próxima reunião do Comité Central da Frelimo, o valor
foi canalizado para projectos de
infra-estruturas de escoamento do
carvão mineral, armazenamento de

Actividades dos 120 anos
Sob o lema “Standard Bank: 120
anos de história em Moçambique”,
cujo aniversário se assinala a 20 de
Agosto, o Standard Bank prevê
desenvolver, ao longo deste ano, diversas actividades comemorativas.
Segundo apurámos, o conjunto das
acções programadas vai incidir sobre as vertentes de responsabilidade
social corporativa, consolidação da
intervenção do Banco em importantes projectos económicos, para
além do lançamento de soluções
financeiras inovadoras, abertura de
novos balcões, em vários pontos do

País e actividades de carácter desportivo e recreativo.
Membro do Grupo Standard Bank,
o maior banco africano em termos
de dispersão geográfica, com presença em 39 países, dos quais 19
no continente africano, o Standard Bank Moçambique propõe-se igualmente promover palestras
sobre o cancro, campanhas de combate e prevenção contra a malária
e doenças cardiovasculares, campanhas de cidadania e projectos de
sustentabilidade ecológica.
Dois torneios, nomeadamente o
Torneio Pequenada e o Open de
Ténis Standard Bank vão marcar o
capítulo desportivo.
Na agenda do banco consta ainda
a realização de um torneio interbancário de futsal e basquetebol
e, ainda, o concurso de Jornalismo
Económico Standard Bank, cujo
valor do prémio foi incrementado
para 250 mil meticais.

Na apresentação da nova tela curva

Samsung reforça presença em África
Por Fernando Lima*

M

oçambique ocupa a terceira posição no mercado dos produtos na
sul-coreana Samsung na
África Austral, logo a seguir à África do Sul e Angola, os líderes de
vendas na região.
Aiden Rosseau, o responsável pelos negócios da Samsung da África
Austral, uma região que congrega
13 países, considera que Moçambique “está claramente na primeira divisão” no volume de vendas composto por electro-domésticos, telefones
e computadores.
As considerações de Rosseau ao
Eventos foram feitas à margem do
Fórum África da marca sul-coreana
realizado este mês junto à estância
turística de Marbella, no sul de Espanha, na costa do mar Mediterrâneo. Justificando um evento africano em solo europeu, Rosseau disse
que a região de Málaga, onde há
uma sólida presença árabe e norte-africana, foi onde a Samsung realizou outros fóruns regionais. “Para
se ter perspectiva é preciso distância e aqui ela nem é tanta, uma vez
que podemos ver claramente a costa
africana a partir de Marbella”, explicou Rosseau.
A Samsung Electronics apresentou em Málaga uma vasta gama de
produtos, nomeadamente aparelhos

de televisão, electrodomésticos, impressoras e dispositivos móveis. Do
conjunto dos produtos apresentados
no Fórum, a “estrela” foi o televisor
com tela curva U9000 UHD de 78
polegadas, a“máquina de lavar ecológica” WW9000 e o novo ar condicionado em “módulo triangular”,
AR9000.
Segundo os representantes da marca, “a Samsung continua a liderar a
indústria de televisores - não apenas
em termos de vendas, mas também
como a primeira empresa a oferecer
uma série de TV UHD com tela
curva inovadora”. O televisor UHD
é reforçado através de novas tecnologias que oferecem mais profundidade de imagem, detalhes e cores,
incluindo a tecnologia PurColor™,
que expressa tons mais detalhados,
e um processor UHD de alta escala
que converte HD e conteúdos “Full
HD” em qualidade de quase UHD.
As outras estrelas do Fórum de
Málaga foram a geleira com duas
divisões distintas na área de frescos
e consumíveis imediatos e o posto médico rural móvel alimentado
por painéis solares. Os responsáveis
da Samsung esperam que a breve
trecho a vertente “consumo” seja
complementada em Moçambique
por apoio a tecnologia para infra-estruturas, nomeadamente na área
da educação e saúde. A marca não

vende produtos directamente ao
consumidor sendo que em Moçambique a comercialização é feita pelo
novo grupo económico que nasceu
da junção de interesses de duas
companhias de capitais ismaelitas.
Em Málaga, um produto que marcou igualmente a presença foi a
câmara NX30 de lentes intercambiáveis, com um avançado sensor
20.3 MP APS-C CMOS, um visor

electrónico inclinável (EVF), obturador de velocidade de 1/8000 por
segundo e uma capacidade de disparo contínuo de 9 FPS.
Para competir com a Apple, a Samsung fez também publicidade aos
seus computadores portáteis ultra-leves e ultra-rápidos e aos tabletes
da linha Galaxy que utilizam a versão mais recente do Android 4.4.
Aos editores africanos e represen-

tantes de produto no continente, a
Samsung ofereceu um vasto programa cultural na região andaluz que
incluiu provas de vinho e presunto, gastronomia regional, o canto e
dança flamenga e uma demonstração de toureio a pé e a cavalo.
*Fernando Lima, convidado da Samsung ao Fórum África 2014 em Málaga
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Merk parceira do MISAU
no tratamento de diabetes

A

Merk, empresa farmacêutica de origem alemã, firmou
recentemente, em Maputo,
uma parceria com o Ministério de saúde de Moçambique para a
implementação de um Programa para
o Desenvolvimento de Capacidade na
Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane (UEM),
que terá a duração de cinco anos.
Com esta iniciativa, a Merk pretende
promover cursos de capacitação na
prevenção e tratamento da diabetes
uma vez por ano para 150 estudantes
de Medicina. Este programa educacional científico será oferecido pela
Fundação Internacional de Simpósios
Serono (SSIF). Merck Serono é uma
das componentes da Merk que está
direccionada especialmente aos cuidados de saúde do consumidor.
Contudo, a referida capacitação terá
como objectivo impulsionar, dinamizar e melhorar ainda mais a capacidade profissional na África nas áreas de
pesquisa e desenvolvimento, pesquisa
clínica, garantir a integridade e eficiência da cadeia de suprimentos, assim
como proporcionar a educação médica para os alunos da Universidade de
Moçambique.
Segundo o Membro do conselho
Executivo da Merck, Stefan Oschmann, a parceria com o MISAU será
de um grande contributo, pois através desta a Merck poderá fornecer o
acesso sustentável e soluções de alta

de qualidade em medicamentos e seguros de saúde em África”.
Oschmann acrescentou ainda que a
sua instituição em Moçambique não
apenas se particularizou no entendimento que firmou com o MISAU,
mas pretende também criar parceria como outras entidades ligadas a
saúde, Universidades e outras partes
interessadas para desenvolver e fornecer soluções para a construção de
capacidades profissionais e aumentar
o acesso à saúde no país.
Por seu turno, o Reitor da Faculdade
de Medicina, Mohsin Sidat, enalteceu
a iniciativa frisando a importância de
se associar com outras instituições
cujos objectivos e metas em geral são
direccionados para aliviar os desafios
através da prestação de cuidados de
saúde, especialmente doenças emergentes, como a diabetes.
“A parceria com a Merck para implementar o programa avançado de capacitação da empresa na Universidade
Eduardo Mondlane e para apoiar os
cuidados de saúde em doenças crónicas vai ajudar-nos a combater a taxa
de prevalência de diabetes sempre
crescente, assim como criar consciência sobre doença e promover uma
melhor gestão da mesma”, terminou
Sidat.
Refira-se que a Merck é a mais antiga empresa farmacêutica química
do mundo, estado a serviço da saúde
desde 1668, e presente em 67 países.
Nélia Jamaldine
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PRIMAVERA cresce 15% em 2013

A

PRIMAVERA
BSS
- empresa portuguesa
especializada no desenvolvimento de soluções de gestão para o mercado
global - acaba de anunciar que
alcançou, em 2013, um volume
de negócios consolidado de 17,8
milhões de euros, o que correspondeu a um crescimento de
15% face a 2012. O EBITDA
(resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) registou um crescimento
de 59% relativamente ao ano anterior, tendo-se fixado, em 2013,
nos 3,9 milhões de euros, o que
representa 22,3% do volume de
negócios alcançado.
A actividade internacional da
tecnológica portuguesa contribuiu com 7,2 milhões de euros
para o total do volume de negócios alcançado em 2013, o que
representou um peso de 41%.
A PRIMAVERA está presente
em Espanha, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé
e Príncipe, tendo estes mercados
registado um crescimento de 9%
face a 2012.
O desempenho da PRIMAVERA em 2013 ficou marcado pelo
forte crescimento das vendas de
novos licenciamentos, mas também de serviços de consultoria
e de formação. “O crescimento

registado em todas as geografias
foi fundamental para os resultados
alcançados em 2013”, afirma o Co-CEO da PRIMAVERA BSS, José
Dionísio. “O crescimento alcançado
pela PRIMAVERA demonstra o
nosso compromisso, e o dos nossos
parceiros, em continuar a surpreender os nossos clientes com soluções
diferenciadoras e competitivas, com
uma tónica crescente nas soluções
para a Cloud”.
A forte aposta que a PRIMAVERA tem evidenciado ao nível do
segmento das médias e grandes empresas foi também um dos factores
de crescimento, com a conquista
de projectos de grande dimensão
nos diversos mercados onde actua
- Grupo Pinto & Cruz (Portugal),
BioCom e GIASOP (Angola), e
Servitrade (Moçambique).
Vectores de crescimento para 2014
O ano de 2014 ficará marcado pelo
lançamento da versão nove dos produtos PRIMAVERA, que resulta
de uma forte aposta em Investigação e Desenvolvimento (I&D) e
que será disponibilizada às 25.000
empresas com contratos de continuidade.
A este propósito, o Co-CEO da
PRIMAVERA BSS considera que
“a versão nove vai proporcionar a
um milhão de potenciais utilizadores ou destinatários do software
PRIMAVERA uma nova experiência de utilização do software de

gestão. As novidades desta nova
versão assentam em tecnologia
Cloud e vão permitir aos nossos
clientes estar inscritos num ecossistema sem fronteiras e desta
forma potenciar os seus negócios
e partilhar informação dentro
desta enorme comunidade, entre
outras vantagens”.
A aposta no segmento das médias e grandes empresas é outro
dos vectores de crescimento, nomeadamente através do recente
reforço da oferta para este segmento, com a disponibilização do
Business Analytics.
No espectro internacional, a
PRIMAVERA espera até 2015
aumentar o peso do mercado internacional para mais de metade
do total do volume de negócios,
estando actualmente a estudar
uma entrada iminente em novos
mercados.
O ano de 2014 será ainda marcado pela mudança de instalações
para a nova sede da empresa,
igualmente localizada na cidade de Braga, em Portugal. Com
este investimento, a PRIMAVERA pretende reunir num único
espaço as diversas empresas do
Grupo, agilizando desta forma as
operações da empresa. A mediacoop SA, empresa proprietária do
jornal SAVANA, utiliza os vários
pacotes PRIMAVERA há mais
de uma década. Nélia Jamaldine

4a MMEC 2014
4a Conferência Moçambicana e Exposição de Mineração, Petróleo &Gás e Energia
(MMEC)
27-28 Março de 2014 em Maputo, Moçambique
Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano.
Tema Principal: “Desenvolvimento de Moçambique com base na gestão sustentável
de Recursos Minerais e Energéticos (Minas, Petróleo e Gás) ”
cursos energéticos de Moçambique, tendo como enfoque
VHUYLUGHSODWDIRUPDSDUDHVWDEHOHFHUSDUFHULDVGHQHJycios e de diálogo entre as partes interessadas.
(VWDVVLQHUJLDVYmRFRQGX]LUjFULDomRGHSRWHQFLDLVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVQRVYiULRVVHFWRUHVDFLPDPHQFLRQDGRV2HYHQWRFRQWDUiDLQGDFRPXPD([SRVLomRRTXH
200(&pRÀFLDOPHQWHHQGRVVDGRSHOR*RYHUQRGD5H- permitirá que as empresas do ramo possam comercialipública de Moçambique e é organizado em parceria en- ]DUHPRVWUDURVPDLVUHFHQWHVDYDQoRVGRUDPRGHPLQHtre a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) e As- ração, Petróleo & Gás e Energia.
sociação Geológico-Mineira de Moçambique (AGMM),
e constitui a mais prestigiada plataforma para parceria O MMEC 2014 contará com dois dias de sessões de conde negócios nos sectores de mineração, petróleo & gás e ferências, uma exposição comercial, mesas-redondas e
(QHUJLD(VWHHYHQWRUH~QHHPSUHViULRVORFDLVHVSHFLDOLV- seminários.
tas internacionais e regionais, tomadores de decisão do
VHFWRUS~EOLFRHSURYHGRUHVGHVHUYLoRVHQWUHRXWURVLQ- Para mais informações sobre credenciais de imprensa, a
teressados.
SDUFHULDGHPtGLDRXGHWDOKHVJHUDLVGRHYHQWRSRUIDYRU
contactar:
A quarta edição da Conferência Moçambicana e Exposição de Mineração, Petróleo & Gás e Energia (MMEC-14), AME Trade Ltd
YDLFRQWLQXDUDSURPRYHUHH[SORUDURVGHVHQYROYLPHQ- Website: www.ametrade.org
tos do sector de mineração, de hidrocarbonetos, e de re- Email: sergio@ametrade.org, barbora@ametrade.org
A AME Trade, Ltd tem o prazer de anunciar a quarta edição da bienal intitulada Conferência Moçambicana e Exposição de Mineração, Petróleo & Gás e Energia (MMEC),
quer terá lugar nos dias 27-28 Março de 2014 no Centro
Internacional de Conferências Joaquim Chissano.
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