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Criminalização ou advertência ao PR pelo uso da plataforma de Estado para apresentação do candidato presidencial da Frelimo  

O 
presidente da República, 

Armando Guebuza, con-

tinua a ignorar críticas em 

torno da falta de clareza 

quanto à participação de Filipe Nyu-

si, candidato presidencial da Frelimo, 

nas presidências abertas. 

Nas visitas de Estado que o PR está a 

efectuar nas duas províncias da Zam-

bézia e Nampula, para além de teimar 

em apresentar o candidato presiden-

cial da Frelimo, Guebuza respondeu 

aos críticos deste comportamento di-

zendo que Filipe Nyussi é candidato 

oficial da Frelimo e por isso não pode 

ser escondido ao povo, pelo que deve-

rá continuar com este tipo de acções 

pelos pontos onde deverá escalar. 

É que, algumas esferas da sociedade 

moçambicana entendem que Arman-

do Guebuza está a usar plataforma e 

os meios do Estado para financiar 

a campanha eleitoral do candidato 

da Frelimo, o que viola não só a lei, 

como também a ética pública.

“Como presidente da Frelimo, Ar- senvolver actividades partidárias. Isso 

é inconcebível”, lamentam.

Outras correntes de opinião enten-

dem a atitude do PR como violação 

da ética pública, bem como da prática 

de inconstitucionalidades e ilegalida-

des.        

Perante os factos em alusão, o SA-

VANA ouviu as entidades que zelam 

pela legalidade, mas estas optaram 

por assobiar ao lado da cena e evitar 

qualquer choque com o mais alto ma-

gistrado da nação, que por força do 

artigo 159 da Constituição da Re-

pública, na sua alíena h), tem com-

petências para nomear, exonerar e 

demitir o Procurador-Geral e o Vice 

Procurador-Geral da República.      

Esta terça-feira, o SAVANA questio-

nou o porta-voz do Gabinete Central 

de Combate à Corrupção (GCCC), 

Bernardo Duce, se a acção do Pre-

sidente da República em promover 

a imagem de Nyusi viola ou não a 

Constituição e a Lei de Probida-

de Pública, ao que respondeu que a 

sua instituição tem acompanhado o 

assunto através da Comunicação So-

cial, pelo que iria analisar o caso para 

depois, se a situação convier, iniciar 

um processo de averiguação.

O SAVANA pediu a Duce, na qua-

lidade de magistrado do Ministério 

Público, a interpretação dos artigos 

27 e 32 da Lei da Probidade Pública, 

mas este tratou de fugir do assunto e 

como tem dito nas anteriores vezes, 

“o GCCC está a trabalhar e em mo-

mento oportuno deverá se pronun-

ciar”.   

Recordar que o  artigo 27 da lei 16/12 

de 14 de Agosto, (Lei de  Probidade 

Pública) diz que: “É proibido durante 

o horário de trabalho (dos servidores 

públicos) promover actividades parti-

dárias, políticas e religiosas”. O arti-

go artigo 32 da mesma lei proíbe a 

utilização de forma ilegal de recursos 

públicos para a promoção pessoal ou 

do partido a que o dirigente pertence.

Por seu turno, Taibo Mucobora, Pro-

curador-Geral adjunto e porta-voz 

da Procuradoria-Geral da República, 

recusou tecer qualquer comentário, 

alegando que o fórum não era apro-

priado para se tratar da matéria em 

alusão.

Comissão Central da Ética  
à margem da situação  
O artigo seis da Lei de Probidade 

Pública define um conjunto de prin-

cípios éticos pelos quais o servidor 

público se deve guiar. Dentre eles, 

aponta o princípio de não discrimi-

nação em razão da pele, cor, raça, di-

ferença partidária; princípio de igual-

dade; legalidade; justiça e respeito 

pelo património público.

O Presidente da República é aponta-

do como titular de órgão público no 

artigo quatro da mesma lei. 

Guardiões da legalidade assobiam ao lado 

Nem a Procuradoria Geral da República e muito menos a Comissão Central de Probidade Pública têm coragem de travar  
ofensiva Guebuza-Nyusi  
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A mesma lei, no seu artigo 28, vem 

proibir que o servidor público use 

bens materiais do Estado para fins 

estranhos. 

São estas e outras acções protagoni-

zadas pelo PR que, no entender de al-

guns analistas, concorrem para a vio-

lação dos princípios éticos definidos 

pela Lei de Probidade Pública.                

Perante os factos acima aludidos, o 

SAVANA contactou o porta-voz da 

Comissão Central de Ética Pública 

(CCEP), Jamisse Taimo, o qual optou 

por contornar a questão.

Jamisse disse que a CCEP é um órgão 

colegial, pelo que qualquer comentá-

rio seu podia ser interpretado no sen-

tido individual e não institucional.

Acrescentou que a CCEP ainda não 

analisou a situação pelo facto de até 

ao momento ela ainda não ter sido 

ainda notificada para o efeito.

Recordar que nos termos do artigo 

50 da Lei de Probidade Pública, a 

Comissão Nacional de Etica Públi-

ca tem por missão avaliar, fiscalizar e 

O 
escândalo à volta da adju-

dicação directa da opera-

ção de migração do siste-

ma analógico para o digital 

em Moçambique ainda vai no adro. 

O Centro de Integridade Pública 

(CIP), que denunciou em 2011 que 

o Governo se preparava para entre-

gar o empreendimento à StarTimes,  

considera “promíscua” a concessão do 

negócio à empresa participada pelo 

Presidente moçambicano, Armando 

Guebuza.

Na semana passada, o Governo mo-

çambicano anunciou a adjudicação 

do processo de migração do sistema 

analógico para o digital no país à 

chinesa StarTimes Software Tech-

nology, que vai executar a operação 

através da sua subsidiária StarTimes 

Mozambique, da qual a ‘holding’ do 

chefe de Estado moçambicano, Focus 

21, tem 15 por cento.

A adjudicação directa da operação a 

uma empresa participada pela famí-

lia do chefe do Estado moçambicano 

provocou um escândalo no país e não 

cessam as críticas ao modo como o 
Governo está a gerir o assunto.
Num comentário que divulgou em 
Maputo, o CIP, organização não-go-
vernamental que faz a monitoria da 
probidade no Estado moçambicano, 
considera promíscuo o ajuste directo 
pelo qual o executivo moçambicano 
enveredou no processo de substitui-
ção da tecnologia analógica para a di-
gital, para a rádio e televisão, a partir 
de 2015.
“Quando o ministro dos Transportes 
e Comunicações, Gabriel Muthisse, 
assinou, na tarde do dia 01 de Abril 
de 2014, o acordo através do qual o 
Governo entregava o processo de 
migração digital da radiodifusão em 
Moçambique à empresa do grupo 
chinês StarTimes, estava apenas a 

concluir uma etapa de um negócio 

sem transparência, sem integridade 

e de demonstração da promiscuidade 

existente entre os negócios do Estado 

e negócios privados do chefe do Es-

tado”, considera o CIP.

Exclusão dos operadores 
privados
Para o CIP, o negócio à volta da 

mudança de sinal analógico para o 

digital, orçado em 220 milhões de 

dólares, vai beneficiar directamente 

a família de Armando Guebuza, uma 

vez que o seu grupo empresarial tem 

participações no adjudicatário.

“A primeira grande irregularidade é 

que o negócio vai beneficiar directa-

mente a empresa da família do chefe 

do Estado, a Focus 21 Gestão e De-

senvolvimento Limitada”, observa 

aquela ONG.

O CIP lamenta igualmente que os 

operadores de televisão e rádio priva-

dos moçambicanos tenham sido ex-

cluídos do processo, apontando que 

a participação dos canais públicos vai 

conferir a estes uma posição de van-

tagem no mercado.

“Estranhamente, os operadores pri-

vados de rádio e televisão, que são 

a maioria no país, ficaram excluídos 

do processo. Desde a participação 

na Comissão de Implementação da 

Migração da Radiodifusão Analógi-

ca para a Digital (COMID), que foi 
insignificante, (apenas a STV esteve 
representada na comissão e reclamou 
falta de espaço para debate), até ao 
processo de materialização da mi-
gração, os privados foram postos de 
lado pelo Governo, apesar de serem a 
maioria”, assinala o comentário.
Por outro lado, o desfecho encontra-
do pelas autoridades moçambicanas, 
defende a organização, gerará uma 
situação de concorrência desleal en-
tre alguns intervenientes, que são 
igualmente agentes no mercado da 
comunicação social.
“A TVM é concorrente das outras 
estações de televisão, mas com a mi-
gração digital encontra-se numa situ-
ação de provedora de sinal aos demais 

– dada a sua participação na empresa 

criada para o efeito. Esta empresa 

distribuidora do sinal terá poderes 

para apagar, bloquear temporaria-

mente, retardar ou mesmo suspen-

der a emissão de todas as televisões. 

Numa situação de concorrência, isto 

configura grave violação dos princí-

pios de mercado livre”, destaca o CIP.

Fiscalizadores acomoda-
dos ao conforto
Perante as dúvidas sobre o processo 

de digitalização no país, as entidades 
que podiam vir a terreiro pronunciar-
-se sobre o caso têm optado pelo 
silêncio. Ainda não se viu uma dili-
gência por parte da Assembleia da 
República, do Conselho Superior da 
Comunicação Social e da Procura-
doria Geral da República no sentido 
de situar a sociedade moçambicana 
sobre a legalidade do processo nem a 
tutela dos direitos e liberdades fun-
damentais que poderão ser afectadas 
pelo caso.
Uma intervenção das referidas insti-
tuições nunca seria vista com algum 
preconceito incriminatório, podendo 
até concorrer para a ilibação dos in-
tervenientes de qualquer juízo con-

denatório que está a ser formulado 

pelo menos pelo “tribunal popular”.

mando Guebuza pode apresentar o 

candidato do seu partido, mas o uso 

da plataforma de Estado para fa-

zer essa apresentação fere com a lei 

e com a ética. Guebuza está a usar 

meios e tempo do Estado para de-

estabelecer regras e mecanismos que 

tenham em vista prevenir ou impedir 

eventuais conflitos de interesses no 

seio de servidores públicos. 

(R.S e A.N)

“Caso StarTimes” é exemplo de “promiscuidade”
 – considera Centro de Integridade Pública

Ricardo Mudaukane

Jamisse TaimoBernardo Duce
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O 
candidato da Frelimo às 

eleições gerais de Outu-

bro próximo, Filipe Nyusi, 

afirmou, na passada sexta-

-feira, aos estudantes congregados 

na Associação dos Estudantes Fi-

nalistas Universitários de Moçam-

bique (AEFUM), que caso seja 

eleito Presidente da República vai 

dar continuidade ao projecto de go-

vernação traçado pela Frelimo, mas 

deverá fazer as coisas à sua maneira 

e não será uma caixa de ressonân-

cia tal como a opinião pública tem 

dito.

Inspirado pelo lema “partilhar mi-

nhas ideias e comprar vossos pen-

samentos”, Filipe Nyusi reuniu-se 

com estudantes universitários para 

apresentar o seu projecto de gover-

nação e colher destes alguns subsí-

dios para enriquecê-lo. 

Nyusi referiu que a sua governação 

será a continuação do projecto que 

a Frelimo tem para o desenvolvi-

mento do país, mas deverá trazer a 

sua visão para o alcance das referi-

das metas.

“Vou dar continuidade ao traba-

lho dos meus antecessores, desde o 

pensamento de Eduardo Mondla-

ne até aos projectos de Armando 

Guebuza, mas vou fazer as coisas à 

minha maneira, não vou depender 

de ninguém” disse, tendo acrescen-

tado que vai usar a sua criatividade 

e capacidade de liderança para pro-

mover o bem-estar.

O candidato da Frelimo considera 

que país tem grandes desafios por 

alcançar nos próximos anos, como 

é o caso da preservação da paz, 

combate ao desemprego, acesso aos 

serviços de saúde, educação e a res-

pectiva melhoria das condições de 

trabalho destes profissionais. 

Estes pontos estão patentes no seu 

programa de governação e deve-

rá fazer tudo o que estiver ao seu 

alcance para a materialização dos 

mesmos, sob pena de cair no des-

crédito o resto da vida.

 “O pior erro de um político é criar 

muitas teorias e terminar por aí, 

Transportes e Comunicação, o exe-

cutivo introduziu o transporte ma-

rítimo entre as cidades de Maputo 

e Matola, como uma alternativa 

aos chapas, mas o projecto parou 

no tempo e no espaço por ser mais 

oneroso.

Por sua vez, os estudantes univer-

sitários pediram ao candidato da 

Frelimo que, caso seja eleito Pre-

sidente da República, crie espaço 

para promoção das iniciativas ju-

venis, ou ainda na rubrica dos sete 

milhões atribuídos aos distritos que 

seja criado um fundo destinado aos 

jovens de modo que possam inves-

tir. Este tipo de acções vai permitir 

que muitos jovens não fiquem atre-

lados na capital do país após a for-

mação, mas sim explorem as poten-

cialidades existentes nos distritos. 

Mais ainda, manifestaram a sua 

preocupação face ao fraco desen-

volvimento da agricultura no país, 

o que faz com que Moçambique 

seja abastecido por países vizinhos 

enquanto a maior parte da popu-

lação é praticante da agricultura. 

Neste ponto, aconselharam ao can-

didato da Frelimo a apostar numa 

agricultura industrial, cooperativas, 

criar seguro agrário e uma rede de 

abastecimento nacional para que o 

país seja auto-suficiente.

O candidato da Frelimo disse que 

uma vez ter apresentado o seu pro-

jecto de governação aguarda um 

convite dos estudantes para debater 

um tema específico.   

ou seja, nunca transformá-las em 

prática. Não é o que eu pretendo”, 

advertiu.

Visto que uma das grandes preo-

cupações dos jovens estudantes é 

o mercado de emprego, Nyusi pro-

mete apostar nas parcerias público-

-privadas para geração de emprego 

e na criação de empresas moçambi-

canas por moçambicanos. Os aca-

démicos não se devem contentar 

em ser empregados, devem procu-

rar iniciativas de investimentos.

Neste ponto, os universitários la-

mentaram a fraca abertura do go-

verno para financiar ou dar acom-

panhamento às iniciativas dos 

jovens e recomendaram a Nyusi 

para que, caso seja eleito, crie um 

fundo específico para promoção de 

projectos dos jovens.

Reactivar cabotagem        

Dada a problemática que se verifica 

no sistema de transporte no país, 

tanto pelo acesso bem como dis-

ponibilidade, o que faz com que o 

povo seja transportado como se de 

mercadoria se tratasse, o candidato 

da Frelimo compromete-se a re-

formular a cadeia de transporte no 

país e criar um subsídio para que 

seja acessível a todos. 

Nyusi diz que para resolver o pro-

blema dos transportes é preciso ex-

plorar toda a cadeia inserida nesta 

área e nota que a nível nacional o 

sector da cabotagem (transporte 

marítimo) é pouco explorado.

Recorde-se que durante o reinado 

de Paulo Zucula no Ministério dos 
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“Não vou depender de ninguém, vou 
governar à minha maneira”

A 
Assembleia da República 

de Moçambique recuou 

em relação à ideia de 

manter no Anteprojec-

to do Código Penal artigos sobre 

crimes sexuais qualificados como 

degradantes por organizações de 

defesa dos direitos humanos, prin-

cipalmente pelos movimentos pró-

-mulheres.

Na última versão do documento, 

que começou a circular no fim-

-de-semana passado, já não consta 

o artigo que isenta de pena ou de 

procedimento criminal o autor de 

violação sexual que se case com a 

vítima, muito repudiado por orga-

nizações de defesa dos direitos das 

mulheres.

Há duas semanas, organizações 

de defesa dos direitos das mulhe-

res marcharam em Maputo con-

tra a aprovação, na generalidade, 

do Projecto do Código Penal, que 

mantinha a norma, do período co-

lonial, que suspendia a pena ou o 

processo-penal contra o autor de 

uma violação sexual que cassasse 

com a vítima.

Na nova versão da proposta de 

revisão do Código Penal, divulga-

da fim-de-semana em Maputo, a 

norma em causa foi removida e é 

igualmente tipificada como crime a 

violação sexual entre casais, o que 

não acontecia na versão anterior.

Na nova redacção, o Código Penal 

moçambicano considera crime a 

“cópula contra a vontade”, situação 

que reconhece como vítimas as mu-

lheres casadas, o que não acontecia 

no regime anterior, que apenas se 

referia à “cópula ilícita”.

Mais especificamente, o novo tex-

to declara que qualquer pessoa que 

forçar a mulher ou parceiro a man-

ter relações sexuais não consentidas 

será condenada a pena entre seis 

meses e dois anos de prisão.

Por outro lado, o parceiro que infec-

tar deliberadamente o outro com o 

HIV/SIDA será condenado a pena 

de prisão entre oito a 12 anos.

O legislador moçambicano pre-

tende ainda introduzir um ar-

tigo que impõe “medidas de 

segurança” contra aqueles que 

cometerem “vícios contra a na-

tureza”, não se especificando o 

carácter de tais transgressões.  

Para desapontamento das associa-

ções de defesa dos homossexuais, o 

Anteprojecto não inclui a “orien-

tação sexual” como um dos “bens” 

visados nos crimes por discrimina-

ção, apontando apenas a raça, sexo, 

religião, idade, etnia, deficiência ou 

nacionalidade como valores a pro-

teger, com prisão até um ano.

A outra inovação tem a ver com a 

punição da violência psicológica 

entre casais, impondo uma pena 

entre seis meses e um ano, que pode 

ser agravada para dois anos, em 

caso de ameaça com instrumento 

perigoso. 

Embriaguez
Conforme previsto, a Comissão dos 

Assuntos Constitucionais e Legais 

removeu igualmente a criminaliza-

ção do adultério, mantendo a pri-

são, por 24 horas, de todo aquele 

que beber em público até perder 

o “controlo moral”, colocando em 

risco a sua própria segurança ou a 

dos outros. 

O Projecto do Código Penal mo-

çambicano, que ainda tem de ser 

aprovado na especialidade para po-

der entrar em vigor, visa substituir o 

Código Penal em vigor desde 1886, 

quando Moçambique ainda era ter-

ritório colonial português.

As organizações de defesa dos di-

reitos das mulheres entendiam que 

manter a descriminalização dos au-

tores de violação sexual por via do 

casamento era tornar o matrimó-

nio num “paraíso” para criminosos 

e avalizar a prática, muito comum 

nas zonas rurais moçambicanas, de 

as famílias desistirem da queixa em 

troca do casamento ou pagamento 

pecuniário.

O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia 

de Moçambique acelere para 8,3% este ano, abrandando de-

pois para 7,9% em 2015, com a inflação a ficar-se nos 5,6%, 

apelando para prudência e redução da massa salarial.

De acordo com o World Economic Outlook, agora divulgado em Wa-

shington, a instituição liderada por Christine Lagarde prevê que Mo-

çambique cresça 8,3% este ano, o que representa uma forte aceleração 

face aos 7,1% de crescimento do ano passado.

O documento divulgado não apresenta qualquer análise destes dados, 

mas em meados de Março, numa conferência conjunta com a missão 

de avaliação programática do FMI, foi anunciada uma revisão ao Orça-

mento do Estado que resulta das recomendações do FMI.

Reforçando a necessidade do Governo moçambicano controlar o en-

dividamento público do país, que tem aumentado devido ao crescente 

recurso a empréstimos para o desenvolvimento de infra-estruturas, a 

representante da missão do FMI, Doris Ross, chamou a atenção para 

alguns riscos resultantes da «postura fiscal expansionista» do Orçamen-

to do Estado para 2014.

«Espera-se que o défice orçamental global após donativos venha a au-

mentar 3% do PIB, em 2013, para 9,5% do PIB, em 2014, após a toma-

da em consideração das receitas extraordinárias no valor de 4% do PIB, 

em 2013, e de 2,9%, em 2014», disse a responsável.

«Este nível de défice não é sustentável a médio prazo, particularmente 

porque é pouco provável que a receita extraordinária venha a ocorrer de 

novo», alertou Ross.

O FMI apresentou ainda recomendações ao Governo moçambicano 

para o início de um ajustamento fiscal gradual a partir de 2015, que 

inclua «alguma moderação nas novas contratações», e para a redução da 

massa salarial de 11%, em 2014, para 8 a 9%.

- Tranquiliza Filipe Nyusi, caso seja eleito Presidente da República   

Parlamento retira “artigos da vergonha”
Por Ricardo Mudaukane

Moçambique acelera para os 8,3%

Filipe Nyusi

Por Argunaldo Nhampossa



TEMA DA SEMANA 5Savana 11-04-2014 PUBLICIDADE

1. O Ministério da Saúde convida as empresas interessadas a apresenta-
rem propostas, fechadas, para o fornecimento de máquinas de lavar o 
chão e cortar a relva.  

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, exami-
nar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indica-
do no número 4 deste anúncio pela importância não reembolsável de 
1.500,00 MT (Mil e quinhentos meticais), para cada conjunto. O paga-
mento deverá ser em depósito directo no BCI Fomento (conta: MISAU-
-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS Nº 10.22.9427.10.001).

 
3. O concurso é restrito as pessoas singulares, micro, pequenas e médias 

empresas inscritas no Cadastro Único referido no artigo 58 do Regula-
mento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimen-
to de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
15/2010 de 24 de Maio.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias. 

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 09.00 ho-

ras do dia 28/02/2014 e serão abertas em sessão pública, no mesmo 
endereço, às 09 horas e 30 minutos do dia 22/04/14 na presença dos 
Concorrentes que desejarem comparecer.

               
Ministério da Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições/DAF
Av. Eduardo Mondlane no 1008, Rés de Chão.
Maputo – Moçambique

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Emprei-
tadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 15/2010, de 24 de Maio.

      Maputo, 08 de Abril de 2014
                                                    A Autoridade Competente 
  
                                                                    (Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
Concurso Limitado Nº284/OE/ MISAU/UGEA/13

A IBIS, Organização não-governamental Dinamarquesa a operar em Moçambi-
-

mocracia por um período de 1 (um) ano. 
O Projecto Mulheres em Democracia está inserido noPrograma Temático Cidada-
nia e será implementado nasprovíncias da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado no 
âmbito das eleições Gerais de 2014. Para a dinamização do projecto, a IBIS preten-

Maputo, com deslocações para as províncias de implementação.

Oferece-se: 

As candidaturas deverão ser enviadas para os escritórios da IBIS em Maputo, sito 
na Rua Fernão Melo e Castro nº 124 ou pelo emailditosa@ibis.org.mz. Ostermos 

através do endereço electrónico.
-
-

cado de habitações mais elevado. 
Data limite para submissão de candidaturas: 18 de Abril de 2014.
Apenas os candidatos seleccionados serão convidados para as entrevistas. 

VAGA PARA OFICIAL DOPROJECTO MULHERES EM 
DEMOCRACIA

Nota de Esclarecimento
Para os devidos efeitos e para co-

nhecimento do público em geral, 

vem Bruno M F Morgado, infor-

mar que no dia 16 de Março de 

2012 (Dezasseis de Março de dois 

mil e Doze), cedeu a totalidade das 

ações por si detidas na TIM – Te-

levisão Independente de Moçam-

bique, não sendo por isso respon-

sável por nenhum conteúdo, linha 

editorial ou qualquer outro tipo 

de responsabilidade legal relativa 

a actividade da mesma, bem como 

não desempenha nem directa nem 

indirectamente, nenhuma função 

no orgão de comunicação referido 

desde a referida data.

Maputo, 9 de Abril de 2014

Bruno M F Morgado
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Depois de o país ter servido 

de paraíso para os caçado-

res furtivos, o Estado mo-

çambicano dá mostras de 

estar determinado em agir contra 

a chacina de animais em extinção, 

principalmente elefantes e rinoce-

rontes.

Pela primeira vez na história de 

Moçambique, a Assembleia da 

República aprovou quarta-feira, 

na generalidade, uma lei que torna 

crime a caça furtiva de espécies em 

extinção.

A lei foi aprovada, ainda que na 

generalidade, com os votos a favor 

dos deputados das três bancadas do 

parlamento moçambicano, o que 

sinaliza a preocupação colectiva 

com o impacto da caça furtiva em 

Moçambique.

O comando normativo avalizado 

pela Assembleia da República pre-

vê penas entre oito a 12 anos de 

cadeia a caçadores furtivos de espé-

cies protegidas e a autores de fogo 

posto com fins de caça clandestina 

de animais protegidos.

O uso ilegal de armas de fogo e de 

armadilhas, mesmo contra animais 

não protegidos, acarretará sanções 

penais até dois anos, de acordo com 

o instrumento legal em causa. 

A proposta defende que a explora-

ção ilegal, armazenamento, trans-

porte ou venda de espécies protegi-

das será sujeita a multas entre 50 a 

mil salários mínimos. 

A violação de artigos da Conven-

ção Internacional sobre Comércio 

de Espécies em Perigo (CITIES) 

será igualmente multada com san-

ções pecuniárias até mil vezes o sa-

lário mínimo.

Fim da impunidade?
Falando na apresentação da pro-

posta de lei, ora aprovada na gene-

ralidade, o ministro moçambicano 

do Turismo, Carvalho Muária, afir-

mou que a norma decorre do facto 

de Moçambique não deter um ins-

trumento punitivo com a necessária 

severidade.

Carvalho Muária apontou, a título 

de exemplo, que entre dois a três 

elefantes são diariamente abatidos 

na Reserva do Niassa, norte de 

Moçambique, colocando em risco 

a população daqueles paquidermes.

Por outro lado, o país tem sido usa-

do como corredor para o trânsito 

de caçadores furtivos em incursões 

no parque sul-africano de Krueger, 

onde centenas de elefantes e rino-

cerontes são anualmente abatidos 

por caçadores furtivos, que extraem 

pontas e cornos para venda no mer-

cado asiático.

Dezenas de moçambicanos mor-

rem por ano em confrontos com as 

Forças de Defesa e Segurança da 

África do Sul, durante a caça furti-

va, e tantos outros cumprem actual-

mente pesadas penas de prisão em 

conexão com a actividade.

O Governo sul-africano tem de-

monstrado publicamente o seu de-

sagrado com a contraparte moçam-

bicana por considerar que a falta de 

leis penais em Moçambique é uma 

das causas da alegada impunidade 

com que os caçadores furtivos actu-

am entre os dois países.

Aqueles que degradarem o ecos-

sistema, através da desflorestação, 

fogo ou outro acto ilícito, serão 

obrigados a restaurar a área afec-

tada, sendo igualmente obrigados 

a pagar pelo repovoamento de es-

pécies atingidas pelas suas acções, 

além de outras sanções legalmente 

previstas. 

“O Estado moçambicano assume 

as suas responsabilidades perante 

a humanidade, para a protecção da 

biodiversidade no seu território”, 

disse o ministro do Turismo de 

Moçambique, Carvalho Muária, 

durante a apresentação da proposta 

de lei, ora aprovada na especialida-

de.

De acordo com Muária, a lei pre-

tende fomentar a reabilitação das 

áreas de conservação, bem como 

garantir a concepção de modelos 

de gestão inovadores e pragmáticos 

dos recursos florestais, conciliando 

os interesses dos sectores públicos 

e privados. 

Ao abrigo da lei em causa, cada 

área de conservação será gerida 

por um conselho, presidido por 

um administrador nomeado pelo 

Governo, coadjuvado por repre-

sentantes das comunidades locais, 

sector privado e entidades estatais.  

“O Estado poderá estabelecer par-

cerias com o sector privado, comu-

nidades locais, organizações com o 

sector privado, comunidades locais, 

AR aprova Lei que dá 12 anos de cadeia 
aos caçadores furtivos
Ricardo Mudaukane

bem como organizações nacio-

nais e estrangeiras da sociedade 

civil, por via de contratos, para a 

criação de sinergias a favor da pre-

servação da diversidade biológica”, 

diz a proposta de lei. 

O abate indiscriminado de animais selvagens já é punido com 
penas de prisão maior    
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1. INTRODUÇÃO

-

-

-

-
-

-

2. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Produção dos principais produtos agrícolas alimentares
(amendoim, arroz, mandioca, milho e sorgo),em toneladas

-

anos.

per capita

 

-
-

-

-
tar em termos de calorias e de disponibilidade de calorias com base na produção reali-

-

-

com a situação nuticional.

-

3. RESUMO

-

-
tados.

-
cura do mercado.

-

-

-

-

 Necessitamos reposicionar a agricultura familiar de forma que ocupe um lugar prioritário nos 
programas nacionais e regionais.

 …. Os governos desempenham um papel fundamental liderando o apoio para que a agricultura 
familiar possa alcançar o seu potencial.

… nada se assemelha mais ao paradigma da produção alimentar sustentável que a agricultura 
familiar. Os agricultores familiares desenvolvem habitualmente actividades agrícolas não espe-

-
dade do meio ambiente e na conservação da biodiversidade.

DESTAQUE RURAL Nº3 - Março de 2014

PRODUÇÃO ALIMENTAR: UM PROBLEMA CENTRAL 

POR RESOLVER

João Mosca

Fonte: MPD: IOF2008-09
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do 16º CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRI-
AS DA SADC: -

REGULAMENTO DO CONCURSO

“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?

(10 Pontos)

-

(20 Pontos)

 (25 Pontos)

-
 

(20 Pontos)

(25 
Pontos)

-

ser

-

-

-

-

CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA SADC

ANÚNCIO

-

(consadc@yahoo.com)

-

-
-

-

em meticais

-
tractos da sua redacção.

-

-

não podem participar no concurso.

-

www.consadcmocambique.blogspot.com
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A 
antiga primeira-ministra, 

Luísa Diogo, convidou 

jovens moçambicanos a 

fazerem valer suas ideias 

e lutar pelo seu bem estar social e 

económico.

Luísa Diogo, que também foi pré-

-candidata da Frelimo para concor-
rer à presidência da República, nas 
eleições de 15 de Outubro próximo, 
disse que tal como aconteceu em 
1962, em que um grupo de jovens 
moçambicanos ganhou coragem e 
enfrentou o regime colonial por-
tuguês para libertar o país, o jovem 
de hoje deve sonhar por um Mo-
çambique melhor e cada vez mais 
próspero. 
Entende a antiga estadista que Mo-
çambique não é abstracto. Moçam-
bique é real, é concreto e nesse pris-
ma os jovens sonham com trabalho, 
com emprego, com habitação, com 
escola e saúde de qualidade, com 
uma habitação, com transporte e 
com família própria. 
Para que isso se concretize, os jo-
vens devem unir-se e lutar. Os 
jovens devem sentir-se donos de 
Moçambique porque se eles se sen-

tirem como se estivessem num país 

emprestado, isso vai fragilizar seus 

intentos.

Luísa Diogo, que falava, semana 

passada, na Conferência Nacional 

Sobre a Paz e Prevenção da Vio-

lência Político-eleitoral, organiza-

da pelo Parlamento Juvenil, refe-

riu que o jovem nunca sonha com 

a preguiça, o jovem sonha com o 

trabalho, sonha com uma empresa 

própria, contudo, esses sonhos só se 

poderão materializar se os jovens 

cumprirem cabalmente com aquilo 

que é o seu papel.

No entender de Luísa Diogo, em 

1962, os jovens sonharam com a 

construção da unidade nacional e 

assim o fizeram. Sonharam com a 

independência e lutaram para tal e 

conseguiram o seu objectivo. Con-

tinua referindo que foi assim em 

1980 quando tomaram conta do 

Estado da Educação e Saúde, foi 

assim quando tomaram conta das 

reformas económicas e transforma-

ram a economia moçambicana de 

centralmente planificada em eco-

nomia do mercado.

“Nessa altura, com outros jovens 

com menos de 30 anos, participá-

mos e liderámos compatriotas nos 

processos de mudanças. Foram 

processos complexos e difíceis para 

que tivéssemos o Moçambique de 

hoje”, disse para depois acrescentar 

que da mesma forma que os jovens 

de 25 de Setembro receberam um 

país humilhado dominado e co-

lonizado e, após 10 anos de luta, 

entregaram aos moçambicanos a 

25 de Junho de 1975 um país, e 

disseram missão cumprida, é assim 

como tem que ser feito agora.

No entender de Luísa Diogo, os 

jovens de hoje devem ter capaci-

dade de transformar a estrutura 

produtiva e económica deste país, 

por forma a responder ao processo 

inclusivo de desenvolvimento.

Diz a ex-governante que o papel 

dos jovens é de se prepararem e 

equiparem-se em conhecimento e 

saber fazer.

Diogo espera que o jovem de hoje 

se prepare no sentido de enfrentar 

grandes desafios de desenvolvi-

mento.

Não à instrumentalização 
Por seu turno, o Presidente da 

Comissão Nacional das Eleições 

(CNE), Abdul Carimo, apelou à 

camada juvenil no sentido de não 

se deixarem instrumentalizar por 

quem quer que seja para servir os 

chamados “grupos de choque”, que 

vezes sem conta criam ambientes 

de tensão que acabam gerando 

violência durante as campanhas 

eleitorais.

Para Carimo, a violência não valo-

riza a juventude e mancha todo um 

processo que de princípio devia ser 

um momento de festa na medida 

em que é uma das poucas oportu-

nidades em que os moçambicanos 

exercem o seu direito cívico.     

Carimo aproveitou a oportunida-

de para lançar outro apelo aos jo-

vens para que estes não se limitem 

apenas a criticar através das redes 

sociais, mas que participem como 

A 
população do distrito de 

Malema, província de 

Nampula, acusa o Gov-

erno de estar a fazer 

pressão desumana para a aceitação e 

implementação do Programa Prosa-

vana, através da Direcção Provincial 

de Agricultura (DPA), vedando o 

acesso aos insumos agrícolas aos 

camponeses do sector familiar. 

Prosavana é um programa de co-

operação triangular entre Moçam-

bique, Japão e Brasil virado para o 

agronegócio no Corredor de Nacala, 

nas províncias de Nampula, Zam-

bézia e Niassa. Trata-se de um pro-

grama de fomento de monoculturas, 

sobretudo cereais em moldes indus-

triais para exportação para o Japão.

Segundo apurou a reportagem do 

SAVANA no distrito de Malema, 

na presente campanha agrícola, a 

assistência na extensão rural foi ab-

solutamente deficiente e os locais de 

comercialização de insumos agrí-

colas não dispunham de produtos 

suficientes e, por vezes, nenhuma 

semente melhorada.

Um líder comunitário na região de 

Nataleia disse, em entrevista ao SA-

VANA: “aqui poderemos ter prob-

lemas de fome porque a produção 

não está a ser fácil pela falta de se-

mentes e outros insumos agrícolas”.

De acordo com o entrevistado, “es-

tamos a acompanhar que nos vão ti-

rar as nossas terras para entregar aos 

Luísa Diogo insta jovens à luta 
observadores, entre outras activi-

dades, onde possam através do seu 

conhecimento e experiência consti-

tuir mais-valias.

Entende Carimo que o aprofun-

damento do conhecimento dos 

processos eleitorais é de estrema 

importância para que não se criem 

equívocos em nós mesmos bem 

como na sociedade no seu todo.

Abdul Carimo apontou o Parla-

mento Juvenil como um parceiro e 

constitui uma das grandes platafor-

mas de organizações da juventude 

em Moçambique.

“Esta organização conseguiu en-

globar todas as sensibilidades só-

cio-profissionais do país”, disse.

Sublinhar que o encontro organi-

zado pelo Parlamento Juvenil (PJ) 

tinha por objectivo engajar cons-

trutivamente a juventude, em par-

ticular as mulheres, nos processos 

políticos, de forma informada, pa-

cífica e tolerante, com vista a me-

lhorar a transparência, igualdade de 

oportunidades e credibilidade de 

eleições, garantindo que os jovens 

tenham voz nos processos gover-

nativos.           

Enquadrado no projecto Pensar 

Moçambique, para além da antiga 

Primeira-ministra, Luísa Diogo e o 

presidente da Comissão Nacional 

das Eleições, o encontro juntou ou-

tras personalidades com maior en-

foque para a Presidente da Liga dos 

Direitos Humanos, Alice Mabota, 

os chefes das bancadas da Renamo 

e MDM nomeadamente: Angelina 

Enoque e Lutero Simango, Alfredo 

Gamito pela Frelimo bem como os 

líderes das organizações juvenis dos 

principias partidos políticos mo-

çambicanos designadamente Pedro 

Cossa, pela Organização da Juven-

tude Moçambicana, Ivone Soares, 

pela Liga Juvenil da Renamo e 

Sande Carmona pela juventude do 

MDM.

O encontro foi aberto por Salomão 

Muchanga, presidente do PJ, que 

referiu que a juventude é a onda 

de estabilidade do Estado daí que 

a nossa aliança com a paz é inex-

tinguível.   

brancos que vêm de fora por isso não 

estão a vender sementes e outro mate-

rial de que necessitamos”.

“Quando perguntamos ao governo 
porquê não há sementes no distrito 
ninguém nos sabe dar uma resposta 
verdadeira”, desabafou a fonte.
C. Paiva, um produtor do sector famil-
iar localizado no posto administrativo 
de Mutuali, disse: “quando os técnicos 
do Governo vêm aqui, passam a vida a 
beber e a namorar com as nossas filhas 
e não nos dão a assistência que vinham 
dando”.
Este produtor acredita que “com estas 
visitas e empresas que estão a entrar 
aqui, acreditamos que seja para ficar-
mos desmoralizados e entregarmos as 
nossas terras”.
Por outro lado, este nosso interlocutor 
assegura: “na verdade, o governo quer 
matar-nos porque nós fornecíamos 
comida à cidade de Nampula e outras 
regiões do país, mas este ano corremos 
o risco de sofrer com a fome”.
Portanto, na vila autárquica de Male-
ma, onde se faz sentir a escassez de 
produtos, constatámos que o preço de 
produtos de primeira necessidade pro-
duzidos localmente está acima da mé-
dia relativamente ao habitual.

Uma lata de feijão de cinco litros que 

outrora custava 150,00 Mt está ac-

tualmente a 300,00Mt e funcionários 

públicos oriundos de outras regiões do 

país já se queixam do elevado nível de 

vida.

Na região de Chihulo, um outro líder 

tradicional que nos pediu, também, 

o anonimato por temer represálias 

assegurou: “uma empresa japonesa 

já está cá para nos tirar a nossa terra 

e o Governo já veio apresentar a 

eles, por isso nesta campanha agrí-

cola não nos venderam produtos 

para pormos nas nossas macham-

bas”.

No âmbito do Prosavana, organi-

zações da sociedade civil da provín-

cia de Nampula, Niassa e Zambézia 

têm estado a discutir com o gover-

no a inclusão e valorização dos di-

reitos e interesses dos camponeses 

do sector familiar no corredor de 

Nacala.

Ao nível de Nampula, a Plataforma 

Provincial das Organizações da 

Sociedade Civil (PPOSN) e a eq-

uipa do Governo Prosavana e a Di-

recção Provincial da Agricultura já 

realizam sem frutos encontros com 

vista a incorporação dos interesses 

dos camponeses no programa, por 

um lado, por outro, na tentativa de 

travar a implementação do mesmo.

DPA sem tempo

Tentámos sem sucesso colher o 

posicionamento da Direcção Pro-

vincial da Agricultura de Nampula 

em torno deste assunto.

Por mais de três semanas que a re-

portagem tem estado a tentar ouvir 

o director do pelouro, Pedro Dzuc-

ule, mas que por motivos de agenda 

não se predispõe à entrevista.

População acusa Governo de negligenciar 
produção agrícola para impor Prosavana

“Se em 1962 um grupo de jovens sonhou com a independência e conseguiu, por 
quê o jovem de hoje não pode sonhar com o bem estar económico e social e 

vencer essa luta”, Luísa Diogo      

Quando a EDM anuncia que não tem mais energia disponível, 

a britânica Ncondezi Energy veio a público dizer que apre-

sentou em Março passado a proposta de acordo de venda de 

energia à estatal Electricidade de Moçambique.

Num documento publicado na sua página electrónica, a empresa informa 

ter apresentado na mesma ocasião ao Ministério da Energia a proposta 

de contrato de concessão para o projecto de construção, na província de 

Tete, de uma central térmica alimentada a carvão com uma capacidade 

de 300 megawatts.

Adiantando ter já iniciado o processo negocial relativo às duas propostas, 

a Ncondezi Energy afi rmou estimar que tudo fi que concluído no seg-Ncondezi Energy afirmou estimar que tudo fique concluído no seg-

undo trimestre.

No terceiro trimestre deverá ser anunciado qual a empresa que apresen-

tou a proposta mais interessante para a construção da central térmica, de 

entre as quatro que recebeu para este projecto de chave-na-mão.

No comunicado, a Ncondezi Energy adiantou estar em negociações 

com potenciais interessados no desenvolvimento conjunto do projecto 

de Tete, “que estão a progredir bem”, mas também informou dispor de 

dinheiro suficiente, cerca de 5,9 milhões de dólares, para completar a fase 

actual do projecto.

Britânicos entregam propostas 
de venda de energia à EDM

Por Aunício da Silva em Nampula

Por Raul Senda
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Poupança Interna Moçambicana: 2000-2010, uma Década Inédita*
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António Francisco e Moisés Siúta

Na passagem do Século XX, 

Moçambique registou um 

fenómeno económico sem 

precedentes, pelo menos no 

meio século (1960-2010) para o qual 

existem dados macro-económicos 

confiáveis. Pela primeira vez, no úl-

timo quinquénio do século passado, a 

poupança privada e a poupança inter-

na em Moçambique foram positivas.

Durante 37 anos consecutivos, a pou-

pança privada foi persistentemente 

negativa. Contudo, a partir de 1997, o 

consumo privado passou a ser menor 

do que a produção. Isto permitiu que 

em 1998, pela primeira vez, a pou-

pança interna moçambicana também 

deixasse de ser negativa. Esta  cons-

tatação  empírica, baseada na série 

temporal macro-económica mais 

longa disponível, usada no estudo que 

inspira este texto - Penn World Table 

7.1 (PWT 7.1) (Heston et al.,2012), 

é confirmada, por outras fontes, como 

se mostra mais adiante.

Os resultados aqui partilhados ante-

cipam análises mais detalhadas, apre-

sentadas em artigos que deverão ser 

publicados brevemente, produzidos 

no contexto de uma das pesquisas em 

curso no Grupo de Investigação “Po-

breza e Protecção Social” do IESE. 

Uma investigação sobre os alicer-

ces económicos e demográficos dos 

mecanismos de protecção social em 

Moçambique, tendo como foco prin-

cipal o comportamento do consumo, 

da poupança, do investimento e do 

crescimento económico (Francisco & 

Siúta, 2014).

1. Fontes da Poupança 
Nacional
Tal como é importante para uma pes-

soa ou família ter reservas financeiras 

ou não-financeiras, para fazer face a 

qualquer eventualidade na vida, ou 

simplesmente consumir e investir no 

futuro, em termos macros, a socieda-

de também precisa de criar reservas.

A sociedade cria reservas abstendo-

-se de consumir uma parte da ren-

da nacional, representada neste caso 

pelo Produto Interno Bruto (PIB). 

Esta reserva agregada e residual é 

chamada “poupança interna”, ou mais 

vulgarmente em Inglês, “poupança 

doméstica”. A poupança Interna é a 

soma da poupança privada e da pou-

pança pública. A poupança privada é 

a parte da renda dos indivíduos e das 

empresas que não é consumida, num 

determinado período. Resulta da 

poupança de três agentes principais: 

pessoas singulares, famílias, empre-

sas, incluindo bancos privados. Por 

sua vez, a poupança interna é a soma 

da poupança privada e da poupança 

pública ou do governo. Esta última é 

obtida pela diferença entre as recei-

tas do Estado e de outras entidades 

públicas (impostos, taxas, mais-valias 

e outras) e o seu consumo. É repre-

sentada pelo superavit ou deficit, 

dependendo se o saldo é positivo ou 

negativo (Dornbusch et al., 1998, pp. 

298–314; Oliveira et al., 1998).

Entretanto, para além da poupança 

interna ou doméstica, a poupança 

total ou nacional integra uma outra 

fonte, chamada “poupança externa”. 

A poupança externa justifica-se em 

pelo menos duas situações: quando 

a poupança interna é insuficiente, ou 

mesmo inexistente, como tem acon-

tecido em Moçambique; ou para 

ampliar a capacidade produtiva para 

além dos recursos financeiros, pro-

porcionados pela poupança interna. 

É obtida, grosso modo, pelo défice 

das transacções correntes da balança 

de pagamentos (a soma algébrica da 

balança comercial, da balança de ser-

viços e das transferências unilaterais), 

decorrendo do fluxo de capitais que 

financiam o deficit em transacções 

correntes, através de empréstimos, 

donativos, investimentos directos 

estrangeiros (IDE), investimentos 

no mercado financeiro, e outras fon-

tes de ingressos de recursos externos 

no país (Dornbusch et al., 1998, pp. 

298–314; Oliveira et al., 1998).

As definições operacionais anterior-

mente referidas são ilustradas em-

piricamente na secção seguinte e na 

Tabela 1, com o caso específico de 

Moçambique.

2. Evolução da Poupança 
Moçambicana
A taxa média anual de poupança to-

tal em Moçambique rondou os 13% 

do PIB, no último meio século. Este 

valor médio anual corresponde con-

tabilisticamente ao investimento na-

cional. Ao longo das primeiras quatro 

décadas aumentou para 18%, tendo 

baixado ligeiramente para cerca de 

17%, na última década. Contudo, 

esta ligeira queda no valor agregado 

esconde mudanças estruturais muito 

mais importantes na composição e 

componentes da poupança total.

Entre 1960 e 1997, o valor da taxa 

média de poupança total, ou seja os 

13% do PIB, representou o contribu-

to positivo, unicamente da poupança 

externa, já que outras fontes foram 

negativas (Tabela 1). Esta tendência 

histórica alterou-se significativamen-

te a partir de 1997, ano em que a taxa 

média de consumo privado passou 

a ser 3% inferior ao PIB. Enquanto 

isso, a taxa de consumo público au-

mentou de 6% para 9% do PIB, entre 

1997 e 2010, respectivamente. Por 

outro lado, a taxa de poupança ex-

terna situou-se nos 27% do PIB, no 

meio século coberto pelos dados; um 

valor que tem servido para compen-

sar a sistemática poupança interna 

negativa, ou despoupança, rondando 

-14% do PIB, e garantir uma taxa 

média anual de investimento de 13% 

do PIB, no período 1960-2010.

3. Nascimento da Poupança 
interna
O nascimento da poupança interna 

significa, neste caso, a emergência de 

um valor positivo correspondente à 

parte da renda não consumida, num 

determinado período. Isto é, a parte 

retida e que fica à espera de ser con-

sumida ou investida num próximo 

período.

Em geral, não é possível identificar 

quando é que a poupança interna 

nasceu num país específico. Todavia, 

no caso específico de Moçambique, 

talvez porque o crescimento eco-

nómico moderno se estruturou no 

contexto de uma economia colonial, 

edificado num ambiente de economia 

mercantil simples e predominante- 

mente de subsistência, a economia 

formal começou por crescer graças ao 

investimento de recursos financeiros, 

tecnológicos e mesmo humanos fi-

nanciados pela poupança externa.

Como nasceu a poupança interna 

moçambicana? De acordo com os 

dados já referidos (Tabela 1), a pou-

pança interna em Moçambique foi 

criada essencialmente pela poupança 

privada nacional. Desde que o con-

sumo privado passou a ser menor do 

que o PIB, em 1997, pelo menos em 

nove dos 12 anos até 2010 (na ver-

dade até ao presente, se bem que os 

dados da série não incluam os últi-

mos três anos), a poupança interna 

foi maioritariamente positiva. Nos 

restantes quatro anos voltou a ser ne-

gativa, se bem que os referidos valores 

negativos não tenham influenciado a 

taxa média anual, ao ponto de tornar 

negativa a poupança interna. Entre 

1998 e 2010, a taxa média anual de 

poupança interna situou-se em 1,5% 

do PIB.

Apesar da série temporal usada neste 

texto estar disponível publicamente, 

desconhece-se que tenha merecido 

atenção dos pesquisadores que an-

teriormente analisaram o comporta-

mento da poupança moçambicana. 

No entanto, como ilustra a Figura 2, 

alguns autores recorreram a fontes 

diferentes mas corroboram a consta-

tação apresentada aqui sobre o nasci-

mento e emergência da poupança in-

terna. Os anos específicos apontados 

por tais fontes divergem, por razões 

principalmente metodológicas, mas 

num aspecto todas elas convergem: 

identificam o último quinquénio do 

Século XX, um dos anos entre 1995 e 

1998, como o período em que a pou-

pança interna terá nascido em Mo-

çambique (Arnaldo et al., 2008, p. 45; 

BdM, 2014, p. 26; Heston et al.,

2012; The World Bank, 2014). Além 

disso, o recente estudo do Banco de 

Moçambique adianta dois impor-

tantes detalhes para se perceber, pelo 

menos em parte, a recente dinâmica 

da poupança privada. Primeiro, ape-

nas 2% das famílias possuem pou-

panças positivas, enquanto cerca de 

98% das famílias continuam a apre- 

sentar poupanças negativas. De igual 

modo, a posição fiscal do Estado, me-

dida pelo saldo fiscal antes dos dona-

tivos, também é negativa, em cerca de 

12% do PIB. Segundo, o aumento da 

poupança nacional tem sido maiori-

tariamente garantido pelo sector pri-

vado, com destaque para as empresas 

comerciais, contribuindo em média 

63% para o PIB, no período de 1996-

2012 (BdM, 2014, p. 2, 45).

Talvez mais importante do que a 

identificação do ano específico em 

que a poupança interna terá nascido, 

é o facto de, ao longo da última dé-

cada, a sua tendência ter-se tornado 

predominantemente positiva. O tem-

po, dirá-se, é uma tendência susten-

tável. Por enquanto, como destaca o 

título deste texto, considera-se a pri-

meira década do corrente século XXI 

como uma década inédita. A menos 

que apareçam dados a mostrar o con- 

trário, historicamente a década de 

2000-2010 emerge como a primeira, 

em meio século, a registar uma média 

decenal positiva.

4. Breves Inferências para 

Muito poderá ser inferido, debatido 

e concluído a partir das evidências 

empíricas apresentadas neste texto e 

nos artigos que o inspiraram. Como 

não é possível fazê-lo neste espaço, 

podemos no entanto adiantar alguns 

pontos para reflexão futura:

abertas e fortemente integradas a 

poupança interna pode deixar de 

ser o factor determinante da for-

mação do capital e do crescimen-

to económico. Contudo, não é co-

mum, ou normal, que a poupança 

externa substitua a poupança in-

terna por um período tão longo e 

de forma tão massiva, como tem 

acontecido em Moçambique, ao 

longo do último meio século.

-

ponentes da poupança total suge-

re que o crescimento económico 

em Moçambique tem estado 

ancorado na poupança externa, 

independentemente do regime 

político prevalecente ao longo do 

tempo: colonial, socializante, ou 

intervencionista (mais ou menos) 

liberalizador.

-

sores como os críticos do mo-

delo de crescimento económico 

prevalecente em Moçambique se 

têm mostrado tão indiferentes às 

mudanças destacadas, neste tex-

to, relativamente à composição e 

estrutura da poupança Moçambi-

cana? Será que o surgimento da 

poupança interna positiva não re-

flecte uma progressiva capacidade 

da economia moçambicana em 

reter e acumular capital?

-

na resulta da emergência da pou-

pança privada, se bem que, como 

revelou recentemente o Banco 

de Moçambique (BdM, 2014), 

a poupança nacional deriva das 

empresas privadas e de 2% das 

famílias. Por outro lado, na última 

década, enquanto a poupança ex-

terna registou uma tendência de 

diminuição, a poupança privada 

parece ter sido capaz de compen-

sar o deficit total da poupança 

pública e complementar o contri-

buto da poupança externa.

-

rica do intervencionismo estatal, 

caracterizado em muitos casos, 

N
aí

ta
 U

ss
en

e

por um forte monopólio do Esta-

do sobre os factores de produção, 

é surpreendente e preocupante 

que o sector público continua a 

ser tão deficitário e a contribuir 

negativamente para a poupança 

interna. Na verdade, como é sa-

bido, Moçambique já experimen-

tou sérias crises de dívida pública 

e iminentes bancarrotas (1984, 

1998) decorrentes do risco de 

bloqueio dos fluxos da poupança 

externa.
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O sector informal constitui a principal fonte de sustento e de poupança de muitas famílias moçambicanas  



16 Savana 11-04-2014PUBLICIDADE



17Savana 11-04-2014 PUBLICIDADE



18 Savana 11-04-2014OPINIÃO

CartoonEDITORIAL

Registado sob número 007/RRA/DNI/93
NUIT: 400109001

Propriedade da 

KOK NAM
Director Emérito

Conselho de Administração:
Fernando B de Lima, (Presidente)

e Naita Ussene

Direcção, Redacção,
Publicidade e Administração: 

Av. Amílcar Cabral n°1049* CP 73
Telefones:

(+258) 21301737, 823171100  
84 3171100

Editor: 
Fernando Gonçalves
editorsav@mediacoop.co.mz

Editor Executivo:
Francisco Carmona

francisco.carmona@mediacoop.co.mz

Redacção: Fernando Manuel, 
Raúl Senda, Abdul Sulemane e 
Argunaldo Nhampossa

(Editor) 
e Urgel Matula
Colaboradores Permanentes:

Machado da Graça, Fernando Lima, 
António Cabrita, Carlos Serra, 
Ivone Soares, Luís Guevane, João 
Mosca, Paulo Mubalo (Desporto) e 
Isadora Ataíde

Maquetização: A. S .M e 
Hermenegildo Timana

Revisão: Gervásio Nhalicale

Publicidade: Benvinda Tamele 
(82 3282870)

benvinda.tamele@mediacoop.co.mz

Fax: +258 21302402 (Redacção)

*
Delegação da Beira:

Prédio Aruâ ngua, nº32 – 1ºandar, A  
Telef: (+258) 825 847050821

*
savana@mediacoop.com.mz 

(Redacção)
admc@mediacoop.co.mz 

(Administração)

www.savana.co.mz
www.facebook.com/pages/Distribuição: Miguel Bila 

(82 4576190 / 84 0135281)
miguel.bila@mediacoop.co.mz 
(incluindo via e–mail PDF)

*

*

Maputo-República de Moçambique

*

*

Meu ser original
Ivone Soares*

Não restam dúvidas quanto ao facto de que o sector do turismo 

desempenha um papel de capital importância para a econo-

mia de Moçambique. E em qualquer economia, é um sector 

que se bem acarinhado, pode trazer enormes resultados eco-

nómicos com um investimento relativamente menos oneroso. Tudo o 

que importa, em muitos casos, é apenas a própria natureza, com alguns 

apetrechos.

Mas apesar desse potencial que o turismo representa, foi triste assistir a 

uma reportagem num dos canais de televisão nacional em que se dizia 

que numa das regiões de maior atracção turística do país, a província de 

Inhambane, o turismo estava a passar por um processo de irreversível 

declíneo.

Os factores que influenciam tal situação podem ser vários. Sendo que 

talvez o mais importante de todos eles é a percepção de inseguran-

ça que reina sobre o país junto dos principais mercados do sector no 

estrangeiro, muito em particular a África do Sul. Este país é a maior 

fonte dos turistas que durante todo o ano escalam a região sul de Mo-

çambique. 

De facto, para três das províncias mais ricas da África do Sul, nome-

adamente Gauteng, Mpumalanga e Limpopo, o destino turístico de 

praia mais próximo é a região sul de Moçambique, que para além de 

Inhambane inclui as províncias de Maputo e Gaza. 

Estas regiões não estão necessariamente afectadas pela tensão militar 

que se vive em algumas partes do país. Mas o turismo, menos oneroso 

que é em termos de investimentos, é uma área extremamente sensível. 

Não se compadece com notícias de instabilidade no país. 

Mas o conflito que se regista no país é apenas uma pequena parte da ra-

zão para a substancial redução do fluxo de turistas. Há outros factores. 

Um deles é a forma como turistas que entram para o nosso país por via 

terreste são severamente molestados pela polícia de trânsito, particu-

larmente na Estrada Nacional Número 1. Fazendo jus ao ditado que 

diz que “o cabrito come onde está amarrado”, alguns (mas não poucos) 

agentes da nossa polícia de trânsito encontraram um modelo de ne-

gócio que lhes permite melhorar os magros rendimentos que auferem 

oficialmente pelo seu trabalho. E uma das formas é posicionarem-se na 

estrada, procurando identificar infracções que automobilistas possam 

eventualmente ter cometido. Mesmo que algumas delas sejam imagi-

nárias. 

Mesmo que as infracções sejam verdadeiras, elas não são tão difíceis de 

cometer numa estrada que rasga vilas e pequenos centros urbanos em 

cada 30 quilómetros, obrigando o automobilista a ter que constante-

mente reduzir de velocidade para os 60 quilómetros/hora obrigatórios 

para esses locais. É aqui onde como cogumelos em época chuvosa, os 

polícias de trânsito se posicionam para apanhar as suas presas fáceis. 

Não é muito fácil para quem venha a uma velocidade de 120 quilóme-

tros/hora, conseguir dominar o seu veículo e controlá-lo para atingir 

aquela velocidade obrigatória num espaço de apenas algumas dezenas 

de metros. Não que isto sirva de desculpa, mas é nestas circunstâncias 

que os incautos caiem nas malhas dos polícias de trânsito, com uma 

grande dose de extorsão pelo meio, sobretudo em relação aos estran-

geiros.  

É verdade que moçambicanos que se deslocam à África do Sul são 

também vítimas de compotamentos indecorosos por parte de agentes 

da polícia daquele país. Mas compete ao governo daquele país limpar 

a sua casa, assim como compete ao nosso tornar o nosso país o mais 

acolhedor possível. Medidas de dente por dente, olho por olho, não 

constroem boas relações entre povos. 

Não é só o mau comportamento dos nossos polícias de trânsito o que 

afugenta os turistas. O precário estado da estrada de portagem entre 

Moçambique e a África do Sul, aliado aos congestionamentos que se 

verificam no percurso entre a Matola e Maputo, são motivos suficientes 

para dissuadir qualquer turista de se interessar por vir para Moçambi-

que. O sentimento de estar a pagar gato por lebre é repugnante para 

pessoas que levam meses a fazer poupanças para passar alguns momen-

tos de lazer num país que não é o seu. 

Estes assuntos não são umas pequenas trivialidades. São assuntos sé-

rios, sobre os quais as autoridades competentes devem dar um olhar 

um pouco mais sério, se com a actual situação não pretendemos matar 

a galinha que nos dá os ovos de ouro. 

Matando a galinha 
dos ovos de ouro

Teve lugar, semana finda, em Ma-

puto, uma Conferência Nacional 

sobre Paz e Prevenção da Violência 

Político-Eleitoral. O evento orga-

nizado pelo Parlamento Juvenil foi muito 

interessante. Lá, (como líder juvenil) fui 

convidada a falar. Assim que peguei o mi-

crofone, disse que a Violência é condená-

vel, seja ela protagonizada pela Renamo, 

Frelimo, MDM, PDD, PIMO, Juntos 

pela Cidade, qualquer outro Partido ou 

grupo de cidadãos. 

Na minha óptica é preciso garantir que, à 

semelhança do que acontece na via públi-

ca, em que os automobilistas respeitam a 

sua faixa de rodagem para evitar choque 

entre viaturas, as caravanas dos Partidos 

Políticos devem coabitar no país pacifi-

camente. 

Como eu, tantos outros estão convencidos 

de que a violência político-eleitoral que 

assistimos em todas as eleições é motiva-

da por se desrespeitar a Constituição, as 

demais leis, os princípios democráticos. 

Referi que os jovens, os autênticos moto-

res das campanhas eleitorais, muitas vezes 

lembrados na hora dos sacrifícios e esque-

cidos na hora dos benefícios devem saber 

que violência gera violência. 

Felizmente, a nossa Constituição e as 

demais leis eleitorais que existem são 

claras quanto aos requisitos necessários 

para qualquer cidadão moçambicano 

candidatar-se a Presidente da República 

ou de Município, Deputado, membro da 

Assembleia Provincial e/ou Municipal. A 

Lei é clara quanto a quem pode votar e 

as condições que deve observar para es-

tar habilitado para tal. As Leis eleitorais 

não deixam dúvidas sobre como devem 

ser compostos os órgãos eleitorais, as suas 

competências e atribuições. Portanto, se 

forem respeitadas todas essas leis existen-

tes não haverá espaço, no nosso país, para 

a ocorrência de violência político-eleito-

ral, nem antes, nem depois das eleições.

Por isso, os direitos e os deveres dos par-

tidos políticos, dos seus candidatos, dos 

eleitores, dos meios de comunicação de 

massa devem ser conhecidos e observa-

dos. As directrizes sobre observação elei-

toral nacional e internacional devem ser 

igualmente conhecidas e cumpridas. O 

tempo de antena disponibilizado para os 

partidos políticos, seus candidatos, grupos 

de cidadãos organizados que pretendam 

concorrer deve ser distribuído respeitando 

o respectivo regulamento. A localização 

dos postos de recenseamento eleitoral, e 

das Assembleias de voto deve ser definida 

tendo em vista aproximar aqueles do po-

tencial eleitor e não o contrário.

Se todos os intervenientes estiverem es-

clarecidos sobre onde começam os seus 

direitos e deveres e respeitarem as regras 

do jogo democrático tornar-se-ia fácil 

acreditar ser possível atingir “VIOLÊN-

CIA ELEITORAL ZERO”.

Por acreditar ser possível alcançar aquele 

sonho, os órgãos de administração elei-

toral, a Polícia da República, os Partidos 

Políticos devem colaborar para que haja 

liberdade de fazer educação cívica elei-

toral, oportunidade de livremente apre-

sentarem os seus manifestos eleitorais 

e candidato(s) no período reservado à 

campanha eleitoral, direito à cobertura 

jornalística (isenta/imparcial/objectiva) 

ao longo da campanha eleitoral, protecção 

policial; liberdade de fazer campanha no 

território nacional e na diáspora (países 

onde os nossos concidadãos exercerão o 

seu direito cívico de eleger e serem elei-

tos); liberdade dos funcionários públicos, 

de empresas com fundos públicos, dos 

agentes do Estado e dos eleitores no geral 

filiarem-se e participarem nos comícios 

do partido ou grupo de cidadãos A ou B 

sem que daí advenha qualquer represália, 

acesso dos eleitores à informação sobre o 

decurso das actividades realizadas pelas 

várias candidaturas. 

E disse mais… É preciso que haja cons-

ciência de que nenhum Partido político, 

ou interessado no processo eleitoral, por 

ciúme do seu adversário, deve obstruir 

a actividade político-eleitoral do outro. 

Consciência de que ninguém tem direito 

de lançar pedras, rasgar panfletos, inu-

tilizar material propagandístico, agredir 

física ou verbalmente a outrem, tampouco 

fazer uso indevido de bens, funcionários 

ou agentes do Estado. Consciência de 

que não devem fornecer drogas e outros 

estupefacientes aos jovens com intuito de 

instrumentalizá-los para vandalizarem 

bens dos seus adversários e/ou obstruírem 

o seu trabalho. Não corromper, nem acei-

tar ser corrompido para se beneficiar e agir 

em prejuízo de outrem, pois a corrupção é 

punível dos termos da Lei.

Olhando para a actuação da Polícia da 

República de Moçambique durante os 

pleitos eleitorais, lembrei que o Polícia 

também é eleitor, mas na sua actuação:

Não deve promover prisões arbitrárias 

com vista a prejudicar esta ou aquela can-

didatura ou candidato e actuar com isen-

ção. Deve actuar ciente de que ninguém 

está acima da lei em Moçambique. Deve 

garantir a segurança dos intervenientes 

nos pleitos eleitorais. Deve ser apartidário 

na sua actuação. 

O Polícia não deve ser cúmplice, nem 

promotor da violência político-eleitoral 

que tem ocorrido. Não deve receber paga-

mentos ou “ordens superiores” ilegais para 

soltar quem promova arruaça nas mesas 

de voto, ameace eleitores, faça campanha a 

boca da urna, enchimento de urnas...

Acrescentei que julgo fundamental que as 

redacções e os jornalistas devem noticiar e 

destacar as actividades dos candidatos de 

forma isenta, objectiva, profissional.

Já é tempo de todos aprendermos dos er-

ros do passado e agir com vista a fortalecer 

a democracia multipartidária.

África não deve andar sempre na cauda 

do mundo no tocante ao desenvolvimento 

democrático. E que não prevaleça, nos go-

vernantes africanos, o desejo de ter poder 

a qualquer custo. 

Os jovens devem ajudar (estudando e 

disseminando leis desconhecidas pelos 

eleitores) no combate às abstenções, e a 

vontade de alguns governantes perpetua-

A violência eleitoral tem cura

“Nunca 
mais!”

Que se respeitem as leis que regem os 
processos eleitorais
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Sempre tive complexos 

de inferioridade de-

vido à minha altura, 

meu aspecto franzino 

e a minha voz um pouco afe-

minada. Essa foi uma das ra-

zões que me levou a alistar-me 

no Grupo Especial de Para-

quedistas (GEP) aos 14 anos. 

Não foi por patriotismo e 

muito menos para combater 

os terroristas, queria ganhar 

robustez, voz de Homem e 

postura vertical. Um pouco 

antes disso, na adolescên-

cia, vi muitos filmes de John 

Wayne a abater uma manada 

Dormi tranquilo
de índios com um rifle. Vi o últi-

mo Comboio dos Duros, vi o filme 

Assalto ao Trem Pagador, tudo isso 

para ver se sublimava o meu com-

plexo, mas tudo continua mais ou 

menos na mesma. No fundo con-

tinuo com estigma de ser baixinho, 

magro, tímido e de corpo franzino.

Apesar disso tudo, resiste em mim 

o estigma de ser teimoso. Foi isso 

que fez com que, na semana passa-

da, apanhasse uma molha daquelas 

terríveis, por uma estupidez. Quan-

do começou a chover, eram oito da 

noite e eu pressenti que a chuva ia 

cair cada vez mais intensamente, 

mas persisti teimosamente em ficar 

no mesmo lugar, naquele lugar 

do bar onde estava sozinho.

Às 10:00 horas da noite, já não 

tinha dinheiro nem lugar, nem 

sítio para ficar. Foi então que 

decidi ir para casa, sob todos 

os riscos, cair nos buracos das 

ruas, ser apedrejado, ser atro-

pelado e por aí em diante. 

Quando cheguei à casa, fi-

quei reconfortado, porque na 

rádio estava a passar a estrofe 

daquela música brasileira que 

diz: “tire essa roupa molhada/ 

quero ser a toalha/ e o teu co-

bertor….”. Dormi tranquilo.  

Estendendo o olhar assim, para 

trás, atento à minha carreira 

estudantil, revejo momentos 

marcados por grandes convi-

vências e amizades, a meio algumas 

incompreensões. Entre os meus co-

legas de carteira, como para uma 

grande maioria dos meus professores 

do secundário, eu não passava de um 

aluno bastante indisciplinado. Esta 

apreciação amoldava-se ao facto de, 

quando garoto do primário, marcado 

por uma timidez e acanhamento de 

enojar, passei para adolescente agita-

díssimo no secundário, tudo porque 

descobri em mim a capacidade de fa-

zer rir os outros, sendo daí em diante 

a minha arma para não sofrer o que 

hoje é conhecido como booling. De-

pois fui aperfeiçoando esta arma de 

fazer rir, ganhando assim espaço no 

seio dos outros colegas, quase canga-

ceiros, afoitos na vontade de reben-

tar as bochechinhas dos colegas com 

bofetadas. 

Quando conclui a Escola Secundá-

ria da Polana, estava numa das pio-

res turmas da escola, uma espécie de 

selecção escolar de alunos indiscipli-

nados. Por esse motivo, não consegui 

vaga para continuar os estudos no 

nível básico. Lembro-me de como a 

minha mãe, dona Clementina, saiu 

aborrecida da reunião dos encarrega-

dos, onde a directora de turma, DT, 

foi ditando os resultados finais de 

cada aluno aos respectivos encarre-

gados. Nesses tempos não havia essa 

de colar pauta na vitrina. Quando 

ela pronunciou o meu nome, a dona 

Clementina levantou-se, algo teme-

rosa do que poderia ouvir da safra 

escolar do seu rebento:

– Aurélio Manuel Furdela, trinta e 

quatro faltas, comportamento mau; 

Estendendo o olhar para trás, até 
sempre professor!

dispensado, média 16!

As 34 faltas estavam por conta das 

gazetas para jogar basquete. O com-

portamento mau, em muito, advinha 

da minha forma de estar na sala de 

aulas. Eu interrompia de tempos em 

tempos o curso das aulas, arrancando 

sonoras gargalhadas aos colegas e até 

aos professores mais bem-humora-

dos. Este comportamento valeu-me 

o título de indisciplinado e a minha 

mãe desabafou à saída da reunião:

– Comportamento mau…Meu filho, 

você só me faz passar vergonha, Ma-

nuel!

– Mas, mamã, muitos tiveram com-

portamento bom e chumbaram. Eu 

dispensei, mamã!

– Isso não interessa… Aonde vais 

estudar com essa tua dispensa? Não 

ouviste a tua DT a dizer que quem 

tem comportamento mau não terá 

vaga?

Aí a ficha caiu. A minha dispensa não 

valia coisa alguma. Mas depois, fize-

ram as circunstâncias que no ano lec-

tivo seguinte, fosse estudar na Escola 

No Caminho da Vitória, da ADPP, 

onde conheci o professor Valdemiro 

Jopela, leccionando a disciplina de 

Português. A sua aula era um misto 

de matéria preparada para a lição do 

dia e um contar de estórias de vida, 

que a elas recorria para ilustrar este 

ou aquele facto. O professor Jopela 

falava com uma alegria contagiante, 

na hora de transmitir o conhecimen-

to aos alunos. Diga-se aqui de pas-

sagem que No Caminho da Vitória 

era uma espécie de aquartelamento, 

fundado num regulamento extrema-

mente rígido, para domar a maioria 

dos estudantes que para lá ia parar, 

muitos deles sem direito a estudar 

nas escolas públicas. Destes estudan-

tes, os que tinham o professor Jopela 

na disciplina de português, dificil-

mente gazetavam, pois a sua aula era 

sempre uma festa. Aprendi a gostar 

de um professor com ele. Lembro-

-me de quando ele entrava na sala 

de aulas, todo rasgado em sorriso, a 

disparar versos para os estudantes, do 

tipo “Amor é fogo que arde sem se 

ver, /é ferida que dói, e não se sente;/é 

um contentamento descontente,/é 

dor que desatina sem doer”. 

E nós, que nunca tínhamos lido um 

único verso na vida, maravilhávamo-

-nos com estas palavras ditas com 

encanto e mestria. Esbugalhados, 

perguntávamos se ele era o autor dos 

versos, e aí o professor Jopela apenas 

sorria e nós o adorávamos cada vez 

mais. Foi assim que comecei a inte-

ressar-me pela poesia e pela literatu-

ra em geral, vindo a descobrir que o 

poema era de Luís de Camões.  Ao 

omitir-nos o autor, professor Jopela 

tentava convencer-nos de que qual-

quer humano de carne e osso podia 

ser escritor. Apelava-nos constan-

temente para a leitura, e anos mais 

tarde eu havia de pedir-lhe para fazer 

a revisão de um dos meus livros, Gat-

si Lucere. Ao fazê-lo, vi o professor 

Jopela a derreter-se todo de emoção. 

Lembro-me que tive que me esforçar 

ao máximo para disfarçar as lágrimas 

que me marejavam os olhos. Mas isto 

não vem ao caso, pois, na verdade, es-

tava a contar a estória da ideia que 

muitos tinham sobre mim, tendo-me 

como um estudante indisciplinado. 

Pior, é que eu também me conside-

rava um grande indisciplinado. O 

professor Jopela mudaria esta ideia 

que muitos tinham de mim na escola. 

Ainda aluno da Escola No Caminho 

da Vitória, na formatura das seis ho-

ras e cinquenta minutos, o director 

da escola, o temidíssimo professor 

Michael, anunciou, logo após a en-

toação do Hino Nacional, que às dez 

horas teríamos uma reunião, cujo 

ponto único de agenda era a expulsão 

de alunos indisciplinados. Borrei-me 

de medo, quando um dos colegas, 

Pedro Elias Cambula, olhou para 

mim e, maliciosamente, perguntou:

– Aurélio, achas que aqui na turma 

vão expulsar a quem e deixar a si?

Apesar deste sentimento do colega 

que me tinha como o pior indisci-

plinado da turma, senão da escola, 

na reunião das dez não fui expulso, 

tendo a má sina calhado para um 

outro colega, o Jackson. O facto de 

ter escapado à expulsão provocou 

uma agitação na turma, quase todos 

exigindo a minha inclusão na lista 

dos enxotados. O professor Jopela 

entrou na sala e encontrou a turma 

mergulhada neste ambiente de quase 

tumulto e paralisação das aulas. Ao 

procurar saber das causas, os colegas 

responderam como se de um refrão 

bem ensaiado se tratasse:

 – Expulsaram o Jackson, mas deixa-

ram outros indisciplinados, isso não 

é justo!  

– E quem são esses indisciplinados? 

– O professor conhece quem são…

– Eu não sei de nada. Mostrem-me 

um, que eu mesmo vou reclamar na 

direcção. 

Foi aí que alguém apontou o seu 

indicador para a minha carteira, en-

quanto cuspia:

– O Aurélio! 

Ao ouvir o colega pronunciando 

Aurélio, com os outros colegas se-

cundando-lhe, balbuciei um palavrão 

qualquer, antes de começar a arrumar 

as minhas sebentas e livros na pasta, 

prestes a abandonar a sala, mas qual-

quer coisa ainda me segurou naquele 

espaço. 

– Então, essa confusão toda é porque 

vocês acham que o Aurélio é indis-

ciplinado?

 – Siiim!

 – Tudo bem…
Quando o professor Jopela disse isto, 
vi muitos colegas a esfregarem as 
palmas das mãos, uma na outra, an-
siosos para me verem a seguir o ca-
minho do colega Jackson. Há muito 
que alguns andavam fartos do meu 
sarcasmo.
 – Mas, antes de subir e falar com o 
director, vocês vão ter que me dizer, 
apontar algo de concreto que o Auré-
lio tenha feito em prejuízo da escola, 
ou do normal das aulas!
 – Ahhh, professor…
– Indiquem apenas uma! 
Silêncio e zunzuns imperariam por 
largos minutos, enquanto o meu co-
raçãozinho de adolescente que só de-
senvolveu o humor e sarcasmos para 
vencer os acanhamentos da timidez, 
galopava feito um pequeno paint 
horse no peito.
– Estão a ver, vocês nem sabem dizer 
porque acham que o vosso colega é 
indisciplinado…
Finalmente alguém me compreendia 
na vida, o professor Jopela, derramei 
todo o meu olhar de gratidão sobre 
ele, afinal nesse momento me liber-
tava de um estigma.
– Vocês confundem um indisciplina-
do com uma pessoa bem-humorada! 
Qual é o mal de ele nos fazer rir de 
quando em vez na aula? 
Dito isto, o professor não só me li-
vrava daquele quase tumulto a favor 
da minha expulsão, como também 
tirava dos meus ombros o fardo que 
durante anos pesava sobre a minha 

consciência, pois eu também me jul-

gava indisciplinado. Foi por esta e 

outras razões que fui ao seu velório, 

para dizer-lhe: até sempre, Professor 

Jopela! 

Aurélio Furdela

É do senso comum atri-

buímos aos seres huma-

nos um fundo inato de 

maldade, de violência, de 

religiosidade, de amor filial, de 

respeito, de medo, etc.

Depois, por simples proces-

so dedutivo, quase instintivo, 

limitamo-nos a enumerar a sua 

maneira de ser, as suas caracte-

rísticas sociais.

Acreditamos firmemente que se 

atacarmos estas características, 

podemos atenuar os males, po-

demos mesmo sonhar que um 

dia viveremos num mundo im-

poluto, estrangeiro à maldade, 

purificado das perturbações do 

dia-a-dia. Por outras palavras, 

fazemos das consequências das 

relações sociais as suas causas.

Bem mais complicado é estudar 

(e aceitar como dado de partida) 

as condições sociais que geram 

os comportamentos que trans-

formamos em consequências, 

bem mais difícil é transformar a 

violência não num fundo ineren-

te aos seres humanos, mas numa 

consequência das relações nas 

quais estamos inseridos, relações 

que simultaneamente construí-

mos e nos constroem.

Bem mais complicado
371
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Enquanto o centro do país vai-se 

mantendo como palco de exibição 

de hostilidades recíprocas entre o 

Governo e a Renamo com conse-

quências nefastas em termos de perdas de 

vidas humanas, o sul, pelo contrário, conti-

nua com os dois a transmitir aos moçam-

bicanos uma sensação de entendimento 

mútuo, espírito de tolerância e colaboração. 

Os comportamentos das partes ajustam-se 

às realidades que esses diferentes espaços 

lhes inspiram.

O centro de maior preocupação tem sido 

as mortes de cidadãos nacionais geradas 

por compatriotas posicionados no topo 

das cadeias de comando deste conflito. Um 

outro centro é o de “Conferências Joaquim 

Chissano”, palco de relações entre as par-

tes. Não tem conseguido produzir soluções 

que calem as armas ou que reprimam o centro 

detido pelo topo. É até perceptível: nesse jogo 

de bilhares só dois são os donos dos tacos e as 

bolas devem-lhes obediência. As tacadas pro-

duzem quantidade suficiente de energia que 

levam as bolas ao centro. 

O entendimento, no “princípio”, era o centro. 

De um e do outro lado o rio mais unia do que 

dividia. Militares de ambos os lados convi-

viam respeitando as diferenças, conversavam 

as Marias deixadas a andar, esperando que as 

cúpulas desfizessem os seus próprios nós da 

guerra dos 16 anos para poderem se libertar e 

assim amar o seu povo. Tanto uns como outros 

garantiam a segurança dos moçambicanos, no 

centro. Até que chegou o dia em que os ani-

mais começaram a abandonar, em debandada, 

o barco de paz de 20 anos, antecipando-se ao 

centro do furacão que ali se instalaria a qual-

quer momento. E, chegou esse dia. O dia em 

que alguém quis ser o centro, despoletando um 

conflito de mortes e perseguições para garantir 

a “segurança do povo”. Hoje o povo está segu-

ro sem fala. Exigiu paz que se fartou. Hoje a 

guerra secundarizou o recenseamento eleitoral 

apropriando-se desse centro do protagonismo. 

Por baixo da areia ficaram os 20 anos de paz.

A materialização daquilo que poderá vir a ser 

produto de entendimento entre o Governo e 

a Renamo, diante de um cenário de participa-

ção de observadores nacionais e internacionais, 

sobre “questões militares”, levará obviamen-

te o seu tempo. Enquanto isso, o jogo “do” e 

“com” o tempo está já a tornar-se num novo 

centro do conflito em Moçambique. Á medida 

que o mês de Abril vai correndo, o dia 29 

vai puxando para si o centro do protago-

nismo. Quem até lá não estiver recenseado, 

em cumprimento da Lei Eleitoral, não po-

derá votar e/ou ser eleito. Ficará irradiado 

do centro. Como conciliar os ditames da 

lei com a realidade que, no terreno, só de-

monstra claramente que o recenseamento 

eleitoral continua a ocorrer a meio gás e 

sem uma clara abrangência nacional? 

Cá entre nós: o entendimento, amanhã, terá 
que ser o centro. O centro voltará a ser o país. 
Os rios voltarão a unir moçambicanos de dife-
rentes ideologias e não a separá-los. Os rios se-
rão, eles próprios, os nossos novos consensos, o 
que não significa que todos se molhem ao mer-
gulhar neles. O centro será cada um de nós.

Não é de hoje a tentativa de dizer que 

os moçambicanos não tinham cul-

tura. Basta recordar a denominação 

de “usos e costumes” que era dada a 

várias formas e manifestações da cultura mo-

çambicana pelo poder colonial, a origem en-

contrada pelo brasileiro Gilberto Freire para 

a marrabenta, numa abordagem que nenhum 

moçambicano podia fazer, porque  para isso 

não tinha liberdade.

Nos dias de hoje ainda sobrevivem algumas 

dessas tentativas, vindas de gente que seguiu 

a máxima “se não podes vencê-los, junta-te 

a eles. Sim, porque embora tenham passado 

trinta e oito anos de Independência Nacional, 

o mentiroso só é novo para quem o conhece 

hoje. 

E quem é o mentiroso afinal?

O mentiroso é aquele que induz gente a quem 

foi negada a educação pelo poder  colonial, e 

se encontra, por isso em grande medida, em 

situação sócio-económica difícil; por ter re-

sistido às investidas desse mesmo poder, para 

que abandonasse a sua cultura, a sua religião, 

enfim, renunciasse à sua personalidade, para 

agradar ao dominador e com ele partilhar os 

resultados da exploração dos seus próprios 

compatriotas; a mostrar a cara por algo que 

não é verdade.

A capulana, que as nossas bisavós usavam e 

punham no ombro como mostrou a senhora 

que falava no programa sobre a Ilha de Mo-

çambique, sem serem assimiladas, porque era 

a sua cultura, que em muitos países africanos 

é usada mesmo sem nome de capulana, ao 

ombro, e hoje é usada por muitas mulheres 

moçambicanas com a satisfação e o orgulho 

de poder e estar a usar algo seu, belo, que mos-

tra a sua beleza,  num meio onde antes não 

podiam usar, pois no período colonial nenhu-

ma africana, por muito que gostasse, poderia 

entrar numa instituição trajada de capulana, 

não é um traje associado às regras sociais co-

loniais, e lembremo-nos, a população da costa 

oriental africana, e ilhas, em particular da Ilha 

de Moçambique já usava os tecidos antes da 

chegada dos portugueses, tecidos introduzidos 

pelo comércio com os árabes e não resultado 

de uma penetração à força como aconteceu 

com a invasão colonial portuguesa, não eram 

animistas, sem que o monoteísmo lhes tivesse 

sido imposto pela força, ao contrário do que 

aconteceu em várias localidades do interior 

da província de Nampula, e só para dar um 

exemplo, Corrane, onde os naturais eram pre-

sos e desterrados pelo poder colonial para São 

Tomé por construírem uma mesquita.   

É apenas esse orgulho, satisfação e conforto 

das moçambicanas e dos moçambicanos que 

não agrada a quem na verdade é o mentor 

desse programa e que aparece poucas vezes no 

mesmo.

Para quem o conheceu antes, associar a capu-

lana ao colonialismo visa criar o desconforto 

naquelas que se sentem bem com ela, pois bem 

me recordo de ver e ouvi-lo a mostrar desagra-

do pela “mania dos deputados tanzanianos” de 

se afirmarem com orgulho, member of parlia-

ment, aquele bem estar…, e dizia isso levan-

tando os ombros como quem dizia que eles se 

gabavam por isso. 

Sinceramente, do meu ponto de vista isso era 

compreensível, vindo de um povo que durante 

séculos foi dominado e a quem foi negado o 

exercício do poder no seu próprio país, o resto 

o tempo encarregar-se-ia de limar e aperfei-

çoar.

Aquele bem estar… dos deputados, a ele fazia-

-o sentir-se mal! Da mesma forma que as ca-

pulanas que elas usam não lhe agradam porque 

significam aquele conforto e bem estar, que ele 

não gostava de ver nos deputados tanzanianos, 

e que hoje vê nas deputadas, e noutras mo-

çambicanas que podem e gostam de trajar de 

acordo com a sua cultura e se sentem muito  

bem assim. 

É motivo para dizer que só se juntou a eles 

por não poder vencê-los, e não por ser um de-

les, como ensina outra máxima, e eles, são as 

forças vitoriosas da luta pela Independência 

Nacional.   

Capulana no ombro 

A 
propaganda oficial passa 

o tempo a dizer-nos que 

a distribuição da riqueza 

não é dar dinheiro aos ci-

dadãos mas sim construir escolas, 

estradas, hospitais, e outros bene-

fícios de que todos se possam be-

neficiar. O que, em teoria, até pode 

ser verdade. Só que...

Só que, na prática, as coisas não se 

passam exactamente assim. Senão 

vejamos:

As grandes empresas do carvão e 

do gás natural, por exemplo, pro-

duzem riqueza, que é vendida no 

mercado internacional, produzin-

do lucros. E, sobre esses lucros, pa-

gam impostos ao nosso Estado. O 

mesmo se passa, de resto, com to-

das as outras actividades desenvol-

vidas no país. Esses impostos são a 

tal riqueza que deve ser distribuída. 

A tal que servirá para construir as 

escolas, estradas e hospitais.

O problema é que essa riqueza não 

vai ser usada apenas nessas coisas. 

Vai ser usada, também, em muitas 

outras coisas que não beneficiam 

a população em geral mas apenas 

pequenas minorias ou, até, indivi-

dualidades singulares.

Quando, por exemplo, se aprovam 

mordomias escandalosas, como as 

que se prevêem para os Presiden-

tes da República, em exercício e já 

depois de abandonarem o cargo, 

está-se a beneficiar uma ínfima 

minoria. Por exemplo o atribuir-

-lhes, vitaliciamente, férias anu-

ais de luxo, em qualquer parte do 

mundo, com direito a segurança e 

passagens aéreas, em primeira clas-

se, para si e família, é uma parte 

importante da riqueza de todos a 

beneficiar muito poucos.

Quando se sabe que o Presidente 

do Tribunal Administrativo tem, 

atribuídas, cerca de 10 viaturas, ve-

mos a tal riqueza, de todos, a bene-

ficiar exageradamente, um só.

Quando se constrói um novo palá-

cio para a Presidência da Repúbli-

ca, no valor de muitas dezenas de 

milhões de dólares, quando já exis-

tia o palácio da Ponta Vermelha e 

o Gabinete de Trabalho, vemos a 

riqueza de todos a ser aproveitada 

por muito poucos.

Quando se compra um aviãozinho, 

de luxo, para as viagens, de muito 

poucos, serem feitas com maior 

comodidade, percebemos o que se 

quer dizer quando se fala de distri-

buição desigual da riqueza. Senão  

pensemos que tudo isso se passa 

num país onde, por exemplo, uma 

grande percentagem dos alunos 

estuda sentada no chão, por as es-

colas não terem carteiras. Ou onde 

quase nunca há medicamentos nas 

farmácias dos hospitais.

A desigual distribuição da riqueza 

começa na elaboração do Orça-

mento Geral do Estado e nas dife-

rentes fatias dessa riqueza que são 

atribuídas às diferentes áreas da 

vida nacional.

E, não tenhamos dúvidas, essa atri-

buição é muitíssimo desigual.

 

Distribuição da riqueza

Por Wazir Aly
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No âmbito da realização do VIII SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A 
EXECUÇÃO DA POLITICA FISCAL E ADUANEIRA, que teve lugar 
no passado dia 28 de Março de 2013, na Sala de Eventos do Ministério 
das Finanças, na Cidade da Matola, a Autoridade Tributária de Mo-
çambique (AT) premiou sessenta (60) Melhores Contribuintes do país, 
subdivididos em várias categorias, abrangendo os Grandes, Médios e 
Pequenos Contribuintes.

A premiação dos Melhores Contribuintes é uma iniciativa que visa 
distinguir e reconhecer a importância e o papel dos Contribuintes 
na prossecução da missão da Autoridade Tributária e no desenvolvi-
mento socioeconómico de Moçambique.

A seguir, a lista dos contribuintes distinguidos:

MELHOR CONTRIBUÍNTE DO PAÍS

Petromoc - Petróleos de Moçambique, SA

MELHOR CONTRINBUÍNTE MEGA PROJECTOS

Vale Moçambique, Lda

MELHORES GRANDES CONTRIBUÍNTES

Petromoc - Petróleos de Moçambique, SA
Cervejas de Moçambique, SARL
Vale Moçambique
Anadarko Moçambique Área 1, Lda
Banco Internacional de Moçambique, SARL
Total Moçambique, SARL
BP Moçambique, Lda
MCEL - Moçambique Celular, SARL
Petrogal de Moçambique, Lda
BCI Fomento, SARL
Banco de Moçambique
Standard Bank, SARL
HCB -Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA

MELHORES CONTRIBUÍNTES POR SECTOR DE ACTIVIDADE

Sector Agrário - Sociedade Agrícola de Tabaco, Lda
Sector de Alimentação e Bebidas- Cervejas de Moçambique, SARL
Sector de Prestação de Serviços – OSEL –Odebrecht Serviço no Exte-
rior 
Sector Financeiro – Banco Internacional de Moçambique, SARL
Sector de Comércio – Barlows Equipamentos Companhia, Lda
Sector de Transportes e Comunicações – MCEL – Moçambique Celu-
lar, SARL
Sector de Construção Civil – Teixeira Duarte Moçambique, Lda
Sector de Indústria Energética – Petromoc – Petróleos de Moçambi-
que, SA
Sector de Hotelaria e Turismo – Casino Hotel Polana, SARL
Sector de Indústria Extractiva – Vale Moçambique, Lda

Pesca de Moçambique, Lda

MELHORES CONTRIBUÍNTES POR REGIÃO

Região Norte – Kenmare Mining, Lda

Região Centro – Vale Moçambique, Lda
Região Sul – Petromoc – Petróleos de Moçambique, SA

MELHORES CONTRIBUÍNTES POR PROVINCIA

Província de Cabo Delgado – Cabo Deldago Hotéis & Resorts, Lda
Província de Niassa – ACOL- Araújo Construções, Lda
Província de Nampula – Kenmare Mining, Lda
Província de Zambézia – Chamaune Multi – Service, Lda
Província de Tete – Vale Moçambique, Lda
Província de Manica – Fábrica de Xaropes e Refrigerantes Vumba, Lda
Província de Sofala – Cornelder Moçambique, SARL
Província de Inhambane – Vilanculos Madeira
Província de Gaza – Ossemane Chahabudine Adamo
Província de Maputo Província – Mozal, Sarl
Província de Maputo Cidade – Petromoc – petróleos de Moçambique, 
SA

MELHORES CONTRIBUÍNTES EM FACTURAÇÃO REGULAR 

Província de Cabo Delgado – Companhia Comercial Ossuman Yacob, 
Lda
Província de Niassa – Niassa Petróleo, Lda
Província de Nampula – Haridas Damodar Anandji & Filhos, Lda
Província de Zambézia – Casa das Frutas, Lda
Província de Tete – Univendas – União comercial de Vendas, Lda
Província de Manica – Metalúrgica de Chimoio, Lda
Província de Sofala – Cornelder Moçambique, SARL
Província de Inhambane – Sodintur, Lda
Província de Gaza – Manharlal Prabhudas – Krish Comercial
Província de Maputo Província – Varun Bevereges Moçambique, Lda
Província de Maputo Cidade – Propco Moçambique, Lda

MELHORES PEQUENOS E MÉDIOS CONTRIBUÍNTES

Província de Cabo Delgado – Mohamad Abdallah
Província de Niassa – Sacol
Província de Nampula – Cremildo Gildo Castigo
Província de Zambézia – Elitério Manuel da Costa
Província de Tete – Mamad Acub – Banca Fixa Take Away
Província de Manica – Wilso Nelso Baptista Bonga
Província de Sofala – Iqbal Mahomed Hussein
Província de Inhambane – Jamilo Isac Momad Bay
Província de Gaza – Timóteo Chisseve Mucave
Província de Maputo Provincia – Leirigest – Sociedade Unipessoal, 
Lda
Província de Maputo Cidade – Paco Rodenburg de Almeida Santos       
      
Nestes termos, o Contribuinte cujo nome consta na lista apresentada 
acima, e que não se fez presente no evento supracitado para receber o 
respectivo prémio, deverá contactar a Delegação Provincial da AT da 
sua província para os devidos efeitos.

Para mais informações, queiram por favor contactar o Gabinete de 
Comunicação e Imagem pelos contactos 21 404939, 84 380 4041, 84 380 
4042 ou gcimagem@at.gov.mz.

TODOS JUNTOS FAZEMOS MOÇAMBIQUE

Maputo, 02 de Abril de 2014.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério das Finanças
Autoridade Tributária de Moçambique 
Gabinete de Comunicação e Imagem

COMUNICADO DE IMPRENSA

PREMIAÇÃO DOS MELHORES CONTRIBUINTES
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A 
despeito de a província 

de Cabo Delgado pos-

suir um único represen-

tante no Moçambola, 

a maior e mais importante prova 

futebolística nacional, as autorida-

des desportivas daquela província 

dizem que ela está a sair do ma-

rasmo que a caracterizava sendo 

que neste momento caminha, de 

passos bem firmes, rumo ao cres-

cimento.

Segundo Albino Pariela, director 

provincial da Juventude e Des-

porto de Cabo Delgado, as coisas 

estão a correr a contento.

“Estamos a considerar que o 

desporto na província de Cabo 

Delgado está a ressurgir porque 

já esteve em hibernação, assiste-

-se a uma crescente massificação 

das modalidades desportivas em 

toda a província o que está a ser 

acompanhado pela construção  e/

ou reabilitação de infra-estruturas 

desportivas”, disse.

A fonte explicou ainda que Cabo 

Delgado possui seis campos con-

vencionais, em Mueda, Balama, 

Muedumbe, Ibo, para além natu-

ralmente dos que existem na capi-

tal provincial, Pemba.

Sem precisar números, Pariela 

ajuntou que o número de pratican-

tes também tem vindo a aumentar 

consideravelmente quando com-

parado com o dos anos anteriores, 

daí que tudo se faça para que a 

pesquisa de talentos seja uma re-

alidade. Aliás, são esses mesmos 

Desporto reergue-se dos escombros em Cabo Delgado
Por Paulo Mubalo 

talentos que a curto e médio pra-

zos vão servir de mais-valia para o 

redimensionamento do desporto 

naquela província.

“O governo provincial está pre-

ocupado com a necessidade de 

continuar a massificar ainda mais 

o desporto”, anotou.

Segundo o nosso entrevistado, 

num passado recente, o desporto 

em Cabo Delgado resumia-se a 

uma única modalidade, o futebol 

de onze e hoje, graças ao trabalho 

de sensibilização que foi sendo de-

senvolvido pelas autoridades des-

portivas a vários níveis, o cenário 

é  outro.

“Houve, sim, algum período em 

que outras modalidades estavam 

no esquecimento, não estavam a 

ser praticadas e os clubes alegavam 

dificuldades financeiras, mas neste 

momento já são praticados, para 

além do futebol de onze, o basque-

tebol e o andebol”.

Conta que no campeonato provin-

cial do ano passado, Cabo Delgado 

contou com a participação de 10 

equipas em futebol, quatro equipas 

de basquetebol sendo que ocupou 

o oitavo lugar, em masculinos nes-

ta modalidade, nos jogos escolares 

realizados, ano passado na provín-

cia de Tete, o que não deixa de ser 

uma boa surpresa.

Explicou, em relação ao empresa-

riado, que este tem feito a sua par-

te, tem apoiado algumas iniciati-

vas, mas ainda precisa de trabalhar 

mais.

“O que estamos a privilegiar neste 

momento é a divulgação da lei do 

mecenato, explicarmos aos agentes 

económicos as vantagens de apos-

tarem no desporto. O nosso sen-

timento é de que devem trabalhar 

ainda muito mais”, afirmou a fonte.

Ferroviário de Pemba ban-
deira desportiva de Cabo 
Delgado
O nosso entrevistado abriu um 

parênteses para dizer, sem evasi-

vas, que o Ferroviário de Pemba, 

qual caloiro do Moçambola-2014,  

constitui o grande orgulho da pro-

víncia.

“É a nossa bandeira desportiva, 

e certamente vai saber dignificar 

este estatuto”, disse.

Quisemos saber os apoios que o 

governo provincial concede não só 

ao Ferroviário de Pemba, como ao 

desporto no geral a nível daquela 

província, ao que nos esclareceu:

“mesmo a reabilitação do Estádio 

Municipal de Pemba contou com 

o apoio do governo, concretamen-

te, no seu arrelvamento tendo sido 

gastos três milhões de meticais 

nesse sentido”, afirmou.

E prosseguiu: “o governo está 

preocupado com a melhoria e 

construção das infra-estruturas e 

mesmo o campo onde o Ferrovi-

ário realizou os seus jogos o ano 

passado teve comparticipação do 

governo, concretamente, na ques-

tão de solos vegetais, areia e cons-

trução da própria infra-estrutura”, 

afirmou. Frise-se que aquando da 

abertura oficial do Moçambola, 

2014, altos dignitários daquela 

província e não só, como o presi-

dente do Município de Pemba, o 

Governador da Cabo Delgado e 

o PCA do Standard Bank,  Tagir 

Carimo, Abdul Razak e Tomaz 

Salomão, respectivamente, pré-

-dispuseram a apoiar o Ferroviário 

de Pemba para que não só consiga 

manter-se na competição mas para 

que no futuro  não muito distante 

lute por melhores posições na ta-

bela classificativa .

O 
Ministro da Juventude e Desportos, Fernando Sumba-

na Júnior, considerou o ano de 2013 como sendo o ano 

da consagração do desporto moçambicano, destacando 

em particular a qualificação da selecção nacional femi-

nina de basquetebol ao mundial, como sendo o facto marcante e 

apelidando-o de “ano de prata”.

Falando na abertura da gala do desporto realizada na passada 

quinta-feira, Sumbana afirmou que o ano de 2013 foi marcado 

pela organização do Afro-básquete feminino, Maputo-2013, a 

conquista do segundo lugar e a consequente qualificação para o 

mundial da Turquia, que se disputa no próximo mês de Setembro.

“2013 foi marcado pela organização de um evento desportivo 

cujas imagens permanecem intactas na nossa retina; foi o ano de 

prata, sobretudo da qualificação, pela primeira vez, para o mundial 

de basquetebol feminino”, disse Sumbana.

O ministro apontou, igualmente, o ano de 2013 como “o ano da 

medalha de bronze do Afro-básquete feminino sub-16, evento 

que assinalou o lançamento dos novos talentos para o estrelado 

e, em particular, para o reforço da selecção sénior do nosso país”.

Apontou, também, a qualificação da nossa selecção para a fase 

final do CAN-Interno, como sendo “um facto histórico e revela-

dor de que o nosso campeonato interno, vulgo Moçambola, não 

só ganhou a competitividade, como também produz jogadores ao 

nível da competições internacionais”. 

De recordar que em 2013, Moçambique organizou o Afro-bás-

quete feminino sénior e sub-16. Nos seniores ocupou a segunda 

posição e qualificou-se para o Mundial da Turquia, enquanto que 

nos sub-16 ocupou a terceira posição.

(Abílio Maolela)

O 
Ministério da Educação lançou, nesta 

quinta-feira em Maputo, a XII edi-

ção da copa Coca Cola em futebol. O 

certame contou com representantes de 

algumas equipas que vão tomar parte no evento, 

representantes da Coca Cola, do MINED, Pros-

port e convidados.

A ocasião serviu igualmente para a entrega ofi-

cial de 550 bolas, correspondentes à primeira fase 

do evento e kits das 110 equipas participantes na 

prova.

Sumbana diz que 
2013 foi um bom ano 

Lançada XII edição da copa Coca Cola

O Ferroviário de Pemba  é a bandeira desportiva de Cabo Delgado. 
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A Embaixada da Alemanha em Maputo
procura um(a) colaborador(a)

para reforçar a sua equipa nas áreas
de cooperação para o desenvolvimento e economia

A partir de 1 de Agosto de 2014

A actividade inclui em particular as seguintes tarefas: 

-

Oferecemos:

-

-

info@mapu.diplo.de

Embaixada da República Federal da Alemanha,
Rua Damião de Góis 506,
C.P. 1595
Maputo

Data-limite para a apresentação das candidaturas: 10 de Maio de 2014

A 
Liga Moçambicana de 

Futebol (LMF), a par 

da mCel, foi distinguida 

com o prémio prestígio, 

pelo Instituto Nacional de Des-

porto (INADE), durante a Gala de 

Desporto que distinguiu, igualmen-

te, Leia Dongue (basquetebol) e Ju-

liano Máquina (boxe) como atletas 

do ano, Nazir Salé (basquetebol) 

como treinador do ano, Manuel 

Meque como jornalista desportivo 

do ano, entre outras figuras.

Depois de vários anos a ser nomea-

da pela imprensa como a instituição 

mais prestigiada do país, pelo facto 

de gerir com transparência as contas 

do campeonato nacional, a LMF foi 

distinguida oficialmente pelo INA-

DE, durante a Gala do Desporto 

havida na passada quinta-feira.     

Para o Presidente da LMF, Alberto 

Simango Júnior, o prémio atribuido 

à sua instituição é reconhecimento 

do trabalho desenvolvido.

“É um momento de satisfação, ape-

sar de já termos sido nomeados por 

alguns órgãos de comunicação so-

cial”, afirmou Simango.

Simango diz, igualmente, que a 

distinção “constitui um desafio 

para que façamos mais, de modo 

a sermos reconhecidos sempre e 

também para a valorização do nos-

so trabalho e demonstraremos que 

INADE distingue LMF
Por  Abílio Maolela (texto) e  Ilec Vilanculo (fotos)

temos competência para melhorar o 

futebol”.

Em relação ao próprio campeonato, 

Simango referiu: “este campeonato 

será muito disputado e que se pre-

parem aqueles que pensam que esta 

é uma prova de nomes, pois não 

serão os nomes a ganharem, mas 

aqueles que trabalham jogo a jogo 

para tal”.

A par da LMF, a mCel, companhia 

de telefonia móvel, foi distinguida 

com o mesmo prémio pelo facto de 

ter apadrinhado quase todos os tor-

neios desportivos do país.

Para o representante da mCel, Zó-

fimo Muiuane, o prémio é demons-

tração de reconhecimento do traba-

lho que tem vindo a realizar.

“A distinção foi justa porque a mCel 

é a maior organizadora de eventos 

desportivos do país”.

Leia e Juliano atletas de 
2013
Após uma exibição excelente duran-

te o Afro-básquete, Maputo-2013, 

Leia Dongue foi distinguida, a par 

de Juliano Máquina do boxe, como 

a atleta feminina do ano 2013.

Dongue e Máquina, além do reco-

nhecimento tiveram um cheque de 

30 mil meticais, cada.

Para a mãe de Leia Dongue, Regina 

Cecília, que representou a filha, o 

prémio é o reconhecimento do tra-

balho que ela tem feito.

“Estou muito feliz e agradeço a 

Deus, pelo dom da vida que tem 

dado à miúda e ao povo moçam-

bicano que tem a ajudado”, disse 

Cecília.

Observou ainda que a filha “é uma 

menina normal como as outras” e 

revela que pelo esforço que ela tem 

empreendido “gostaria que ganhas-

se o mundial”.

Por sua vez, Juliano Máquina reve-

lou que há anos que já esperava pelo 

prémio porque tem-se preparado 

para esse facto”.

“A minha marca já vinha pontuado 

desde 2010 e o prémio não chegou 

à toa porque é resultado de muito 

trabalho, esforço e dedicação”.

Para o treinador Nazir Salé “é um 

orgulho ser distinguido como sendo 

o melhor, de entre muitos que tra-
balham arduamente para o desen-

volvimento do desporto moçambi-

cano”.

Salé agradece o apoio dos moçam-

bicanos, da família e dos dirigentes 

que “são muito dinâmicos”. 

Segundo ele, o prémio é um de-
safio porque “vai obrigar-me a ter 
mais tempo de leitura, mais horas 
de trabalho árduo e manter os meus 
índices e objectivos, alcançar mais a 
minha performance”.
Em relação a preparação para o 
mundial, Nazir Salé diz sentir-se 
orgulhoso pela qualificação e con-
ta: “a preparação está a ser feita de 
forma paulatina com objectivo de 
representar condignamente o país”. 
Na mesma noite de estrelas, Maria 
Muchavo foi eleita atleta paralím-
pica do ano. 
Muchavo diz estar muito orgulho-
sa pelo prémio e promete trabalhar 
mais para poder  elevar o nome do 
nosso país.
Creve Machava distinguido pelo 
prémio jovem revelação agradeceu a 
família, ao treinador pelo apoio que 

lhe têm prestado e promete traba-

lhar mais para os jogos olímpicos de 

modo a ganhar mais prémios.

Manuel Meque, jornalista 
do ano
Além dos atletas, o INADE distin-

guiu também o jornalista que se no-

tabilizou durante o ano 2013, atra-

vés de trabalhos que “desenvolvem 

o país”. Trata-se de Manuel Meque, 

jornalista do semanário domingo.

Nazir Salé foi mais uma vez eleito treinador do ano 
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Por Abdul Sulemane

Realiza-se de 6 a 21 de Maio, 

em Maputo, e de 3 a 9 de 

Junho na cidade da Matola, 

o décimo terceiro Ciclo de 

Cinema Europeu. Participam nes-

ta edição os filmes da Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Es-

panha, Finlândia, França, Holan-

da, Irlanda, Itália, Portugal, Reino 

Unido, Suécia e Suíça.       

 

A Embaixada da Dinamarca, en-

quanto presidente do Comité de 

organização do 13º Ciclo de Cine-

ma Europeu, realizou uma confe-

rência de imprensa no passado dia 

9 de Abril, na Embaixada da Dina-

marca, em Maputo.   

O Ciclo de Cinema Europeu é um 

evento anual que pretende trazer 

o melhor do cinema europeu con-

temporâneo a Moçambique. Du-

rante duas semanas, este ciclo de-

correrá em Maputo e pela primeira 

vez uma semana na Matola com 

uma amostragem ampla de filmes, 

muitos deles premiados e nunca 

antes mostrados em Moçambique.  

O Ciclo de Cinema Europeu é o 

resultado de uma colaboração entre 

as várias Embaixadas e Instituições 

culturais de países da União Euro-

peia e da Comissão Europeia aqui 

representados, o Centro Cultural 

Franco-Moçambicano e o Auditó-

13º Ciclo de Cinema Europeu 

rio da Matola. 

Pretende atrair o público mo-

çambicano e por isso estão a fazer 

maior esforço para assegurar que os 

filmes apresentados tenham legen-

das em português. Como inovação 

e pela primeira vez, foi criado um 

sítio web permanente do ciclo e 

uma página de Facebook. Os orga-

nizadores desta edição esperam que 

o uso destes meios sociais venham 

a abranger um público jovem mo-

çambicano. Também é importante 

que para ser acessível a todos, o 

ciclo seja gratuito. Para maior in-

teresse nos filmes deste ciclo, cada 

sessão nocturna é criada como um 

evento. O que quer isto dizer? Cada 

país terá actividades individuais re-

lativamente ao seu filme que vão 

desde discussões, competições ou 
prémios. Este é também o primeiro 
ano em que haverá sessões dedica-
das unicamente às escolas. Vamos 
fazer uma promoção directa mas 
também existe a possibilidade dos 
professores reservarem filmes para 
as suas classes. Isto será feito por 
ordem de inscrição. Esperamos que 
muitas escolas beneficiem desta 
iniciativa.   
Os objectivos do Ciclo de Cinema 
Europeu são: Mostrar a excelência, 
diversidade e inovação do cinema 
europeu, trazer filmes contempo-
râneos premiados, participar numa 
troca cultural entre os países euro-
peus e Moçambique, fazer com que 
o Ciclo de Cinema seja acessível a 
todo o público (grátis) e atrair no-
vos públicos. 

Esta edição do Ciclo de Cinema Europeu é presidida pela Dinamarca

“The Heroes” é o nome 

do álbum de colaboração 

entre os artistas moçam-

bicanos Simba e Milton 

Gulli. Este álbum Hip Hop 

comporta onze faixas inspira-

das no legado dos artistas ame-

ricanos A Tribe Call Quest e 

tem a chancela da editora bri-

tânica BBE, responsável por 

grandes artistas de sucesso in-

ternacional.

O disco, que será oficialmen-

te lançado no dia 18 de Abril 

próximo, no Centro Cultu-

ral Franco-Moçambicano, 

CCFM, em Maputo, foi edita-

do em Setembro do ano pas-

sado. The Heroes é, segundo 

Simba, um tributo ao agru-

pamento norte-americano A 

Tribe Call Quest, surgido na 

década de 1980, com uma te-

mática que sempre procurou 

resgatar a identidade africana 

e que muito influenciou a sua 

carreira e a de Milton Gulli.

Simba conta também que o 

disco foi gravado e misturado 

em Moçambique, tendo fica-

do os acabamentos a cargo da 

editora britânica. Para a sua 

concretização, o rapper cola-

borou, para além de Milton 

Gulli, com os nacionais Muzi-

la, Yolanda da banda Kakana, 

Tina Mucavel, Sgee, entre ou-

tros. Da Suazilândia contaram 

com o apoio do grupo Spirits 

Indigenous e da África do Sul 

e Zimbabwe os Djs Tha Cut e 

Zubs, respectivamente, e pro-

duziram algo novo a partir dos 

temas clássicos dos ATCQ.

O álbum do género hip-hop 

foi gravado ao vivo em estúdio. 

“The Heroes” pretende enalte-

cer o patriotismo e a harmonia 

entre os povos e é interpretado 

em português, inglês, changa-

na e macua. Este é o primeiro 

álbum de Simba e Gulli a ter 

projecção internacional, e está 

à venda nos Estados Unidos 

da América, França, Alema-

nha, Inglaterra, Japão e outros 

países.

Utilizando as suas raízes e ex-

periências musicais, estes dois 

artistas colocaram o seu novo 

trabalho na lista dos 20 melho-

res álbuns lançados pela BBE 

em 2013. A.S 

Simba e Gulli no CCFM

O 
Grupo teatral Mutumbela 

Gogo repôs no pretérito 

fim-de-semana a sua peça 

clássica “Os Meninos de 

Ninguém”, com que fez sucesso no 

país e no estrangeiro nos princípios 

da década de 1993. O Teatro Ave-

nida, a casa do Mutumbela Gogo 

desde que esta formação nasceu 

há 28 anos, volta assim a acolher a 

peça que muitas vezes o lotou. 

“Os Meninos de Ninguém”, que 

depois foi dado a conhecer à região 

durante o Festival de Teatro da Co-

munidade de Desenvolvimento da 

África Austral (SADC), que Ma-

puto acolheu em 1997, voltará as-

sim a fazer as delícias dos amantes 

do teatro moçambicano. Terá, no 

entanto, um elenco renovado, tra-

zendo os jovens Arlete, Mazuze, 

Mambucho, Mabote e Flávio que 

se juntarão a Graça Silva, Adeli-

no Branquinho e Jorge Vaz, que 

integraram a equipa anterior, que 

também juntava Lucrécia Paco, 

Rogério Manjate, Evaristo Abreu e 

Alberto Magacela.

Este clássico do teatro moçam-

bicano foi inicialmente encenado 

por Manuela Soeiro e Henning 

Mankell, estando agora a cargo de 

Graça Silva.

A reposição de “Os Meninos de 

Ninguém” surge, segundo o público, 

em resposta a insistentes pedidos 

do público amante do grupo, que se 

quer reencontrar com uma peça que 

Os meninos de ninguém no Avenida

muitas alegrias trouxe. Por outro 

lado, para Graça Silva, trata-se de 

uma chamada para um problema 

concreto da nossa sociedade, que é 

das crianças da rua, matéria de que 

a obra trata.

A actriz e encenadora afirma repa-

rar que o contexto que levou à cria-

ção da peça não melhorou, tendo, 

pelo contrário, evoluído para uma 

situação perto do catastrófico, na 

medida em que muitas crianças 

continuam na rua, perpetuando-se 

a sua faceta de serem de ninguém. 

“Infelizmente vivemos o mesmo 

drama. Temos muitas crianças nas 

ruas e praticamente não há uma 

resposta à altura da nossa sociedade 

para acabar com isso. Definimo-las 

como flores, como sonhos e porta-

dores de sonhos, mas na verdade 

não são nem flores nem donas de 

sonhos, são o pesadelo de todos 

nós. Penso que se deve fazer muito 

mais do que contemplar para que 

a geração que se encontra na rua 

tome parte na equação que define o 

futuro do nosso país”, defende.

“Os Meninos de Ninguém” estará 

em cartaz no Teatro Avenida du-

rante Abril e Maio, podendo ser 

vista aos sábados e domingos. 

Por Abdul Sulemane

A 
Escola Nacional de Músi-

ca (ENM) acolhe de 10 a 

11 de Abril a primeira edi-

ção dos workshops More 

Jazz Big Band. Trata-se de even-

tos que vão marcar o lançamento 

da orquestra More Jazz Big Band 

Moçambique do moçambicano 

Orlando da Conceição, e o norte-

-americano Ernest Dawkins.

  

Os músicos Moreira Chongui-

ça, Prof. Orlando da Conceição 

(moçambicanos), Ernest Dawkins 

(norte-americano), concederam 

na manhã de quinta-feira, na Es-

cola Nacional de Música (ENM), 

uma conferência de imprensa para 

anunciar o lançamento oficial do 

More Jazz Big Band. 

Pretende-se com More Jazz Big 

Band formar crianças e não só, a 

nível da área musical bem como 

incutir nelas o conceito da ciên-

cia musical. Numa primeira fase, 

o More Jazz Big Band irá operar 

apenas na cidade capital do país, 

podendo gradualmente atingir ou-

tras províncias.

More Jazz Big band 
lançado em Maputo

Os Patronos ou Embaixadores do 

More Jazz Big Band têm uma lar-

ga experiência na transmissão de 

conhecimentos sobre música. O 

Professor Orlando da Conceição, 

por exemplo, trabalha nessa área há 

várias décadas.

Aliás, foi professor de muitos com-

positores e intérpretes na Escola 

Nacional de Música. Presentemen-

te, tem estado a formar bandas de 

artistas de palmo e meio e continua 

a dar aulas em vários estabeleci-

mentos ligados à área musical.

Ernest Dawkins, saxofonista e 

compositor norte-americano, tem 

conhecimentos e trabalha a largos 

anos com jovens músicos.

Por várias vezes liderou iniciativas 

de formação e é uma referência nos 

Estados Unidos da América no que 

diz respeito ao Big Band.

Explicar que o More Jazz Big band 

é uma continuidade do More Jazz 

Series mas na vertente formação 

de forma a perpetuar o gosto pela 

música e valorização dos clássicos 

musicais que serão sempre matéria 

para abordagem nos workshops. A.S
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Fernando Manuel (Texto)

Urgel Matula (Fotos)

Há frases feitas do género ir à Roma e não ver o Papa. Não é ir à Roma 

ou ir a Paris e não ver a torre Eiffel não é ir a Paris, ou ainda, ir ao bairro 

das Mahotas e não ver Guebuza não é ir às Mahotas. 

Há uma mensagem que circula ou circulou segundo a qual Armando 

Guebuza tendo ido de visita à mãe, nas Mahotas, ela perguntou: És 

tu Armandinho? Ele: Sim mãe, sou eu. Ela pergunta: Ainda és presidente? Ele 

responde: Sim mãe, mas porquê pergunta? 

Ela responde: É porque dizem que tu és ladrão, acabas de abocanhar o negócio da 

migração digital.

Armando Guebuza mantém-se no poder e move os cordeirinhos que pretendem 

pôr o delfim Nyusi a comandar os cavalos ou seja os seus patos.

Mas isso não significa absolutamente nada, porque os patos já deixaram de ser mu-

dos, começaram a falar e falam muito alto, pode ser exemplo disso, a presidente da 

Liga dos direitos humanos, Alice Mabota, ou o jovem Refila Boy, que numa das 

suas músicas diz: “ser governado por Armandinho é pior do que ser criado por uma 

madrasta�. Há alguma coisa mais elucidativa do que esta? 

Boa parelha é também esta: Armando Guebuza, de ouvidos atentos, a ouvir o dis-

curso do Machatine Munguambe, presidente do Tribunal Administrativo. 

Guebuza é tido como um homem teimoso e arrogante, que não gosta de ouvir opin-

ião de ninguém, mas parece que aqui está a ouvir alguma coisa e o seu interlocutor, 

sabendo disso, parece querer aproveitar-se disso. Esperemos que a lição nos sirva.

O Banco de Moçambique, como instituição, goza da fama de ter uns serviços de 

apoio ao seu pessoal de primeira qualidade, desde creches, casas de recreio, instrução 

para os filhos dos seus funcionários e por aí em diante. Quem passou por lá como 

governador foi Eneias Comiche, mas quem está agora lá nessa qualidade é Ernesto 

Gove. Vamos a isso.

Quem passou por lá também foi Prakash Ratilal que agora está pelos lados do 

Moza Banco, que pelos vistos está em parcerias impossíveis com a Administradora 

do Banco de Moçambique, Joana Matsombe.

O Moza Banco diz assim: “Se eu sorrir; se eu perguntar; se eu aconselhar; se eu me 

comprometer a fundo e se eu resolver o problema; Sou Moza�. Mentir é bom desde 

que se saiba mentir. 

Não é o caso mas poderia ser, o ministro da Indústria e Comércio, Armando Inroga, 

e a Embaixadora do Brasil, Lígia Scherer. A Vale teve um comboio seu recente-

mente atacado pelos homens armados, mas não desiste dos seus negócios, embora 

tenha cancelado parcialmente alguns. Perseverança é isso mesmo, como diz o louco, 

a paciência ganha vitória.    

Vitória é produto de paciência
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(Redacção)  Afonso Dhlakama, em “parte incerta” corre risco de não se recensear
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Foi na última terça-feira assi-

nado em Lisboa, Portugal, um 

protocolo de entendimento 

entre a Fundação Calous-

te Gulbenkian, Instituto Camões, 

Millennium bim, e Fundação Mil-

lennium BCP, este destinado a mi-

nimizar o sofrimento dos doentes 

oncológicos do Hospital Central 

de Maputo. As instituições acima 

mencionadas decidiram unir es-

forços e comprometeram-se, com 

a assinatura deste protocolo, dar 

“atenção integrada ao doente on-

cológico - Reforço da capacidade 

institucional do Hospital Central de 

Maputo”.

Pelo seu elevado grau de importân-

cia, o evento contou com a presença 

do Ministro de Saúde de Portugal, 

Paulo Macedo, e o Ministro de 

Saúde de Mocambique, Alexandre 

Manguele, que juntos foram peças 

importantes no fortalecimento des-

ta parceria O objectivo deste pro-

jecto é contribuir para a melhoria 

dos cuidados integrados ao doente 

Assinado protocolo de apoio 
ao doente oncológico do HCM

oncológico no Hospital Central 

de Maputo, unidade de referência 

nacional, através da melhoria do 

rastreio, diagnóstico, tratamento 

e registo das doenças oncológicas, 

numa acção conjunta com institui-

ções portugueses dentre elas, IPA-

TIMUP, Centro Hospitalar de São 

João do Porto, Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto, 

Hospital Pedro Hispano e Hospital 

Garcia da Orta. 

O projecto de “Atenção integrada 

ao doente oncológico - Reforço da 

capacidade institucional do Hos-

pital Central de Maputo” vai tra-

balhar não somente com o serviço 

de oncologia, como também com 

parte dos serviços que interagem e 

são importantes para o diagnóstico 

e tratamento das patologias onco-

lógicas. A intervenção será feita em 

sete serviços do Hospital Central 

de Maputo: Oncologia, Anatomia 

Patológica (responsável pelo diag-

nóstico anatomopatológico de toda 

a zona sul do país), Radiologia, Uni-

dade da Dor, Anestesiologia, Far-

mácia e Patologia Clínica (Labora-

tório de Análises Clínicas e Banco 

de Sangue).

O projecto enquadra-se nos objec-

tivos e prioridades estabelecidos no 

Conceito Estratégico da Coopera-

ção portuguesa 2014-2020, nome-

adamente do seu Eixo “Desenvol-

vimento humano e bens públicos 

globais”, em que se advoga que a 

saúde é um direito fundamental e 

universalmente reconhecido e iden-

tifica-se que o impacto da melhoria 

dos indicadores na área da saúde é 

relevante não só ao nível humano e 

de bem-estar, mas também ao nível 

social e económico. Está, por outro 

lado, em linha com a Estratégia da 

Cooperação Portuguesa para a Saú-

de, tem como objectivo geral o for-

talecimento dos sistemas de saúde, 

em particular dos serviços públicos, 

dos países em desenvolvimento, en-

quanto elemento fundamental das 

suas estratégias de progresso. 

O projecto “Atenção integrada ao 

doente oncológico - Reforço da 

capacidade institucional do Hospi-

tal Central de Maputo” integra-se 

na Estratégia da Cooperação Por-

tuguesa para Moçambique 2011-

2014, quadro de referência estraté-

gico das relações bilaterais entre os 

dois países. 

Fundação Calouste Gulbenkian – 

O apoio social, a ciência, a educação 

e a arte são os quatro eixos de actu-

ação da Fundação Gulbenkian que 

desenvolve uma extensa actividade 

em Portugal e no estrangeiro atra-

vés de actividades directas, subsídios 

e bolsas. O Programa Gulbenkian 

Parcerias para o Desenvolvimento 

tem como objectivo principal con-

tribuir para o desenvolvimento dos 

Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa e Timor-Leste, através 

do apoio ao reforço das capacidades 

de pessoas e organizações destes pa-

íses, em particular nos domínios da 

educação e saúde. Em Moçambique 

é parceira do Hospital Central de 

Maputo desde 2003, apoiando esta 

instituição de forma consistente 

no fortalecimento de um conjunto 

de serviços de diagnóstico e inter-

namento – Radiologia, Anatomia 

Patológica, Unidade da Dor, entre 

outros. 

Já o Millennium bim, desde 2006 

que criou o seu próprio programa 

de responsabilidade social designa-

do “Mais Moçambique pra Mim”, 

reconhecido a nível nacional e in-

ternacional como um programa 

bem estruturado, focado em áreas 

relevantes para o desenvolvimento 

social de Moçambique, tem apoiado 

as áreas de Saúde e Ambiente, Des-

porto, Cultura e Educação. 

O Millennium BCP atraves da sua 

Fundacao  está inserida no contexto 

das políticas de solidariedade social 

e de mecenato cultural institucional. 

Assume-se como agente de criação 

de valor na sociedade, nas diversas 

áreas da sua intervenção. Neste sen-

tido, tem procurado, ao longo do 

tempo, concentrar os seus recursos 

no apoio a instituições e organismos 

de referência e a projectos que apre-

sentem orientação para o acréscimo 

de eficácia a longo prazo.

Por Edson Bernardo
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Por ocasião da Páscoa, a 

operadora de televisão 

digital anunciou, sema-

na passada, um concur-

so para todos os usuários dos 

seus serviços que iniciou no dia 

15 de Março e vai decorrer até 

ao dia 31 de Maio do mês em 

curso.

Esta boa nova trará um total 

de 57 prémios subdivididos 

em duas viagens para Cidade 

de Cabo na África de Sul com 

tudo pago para duas pessoas 

cada, cinco televisores plasma e 

cinquenta Decoders StarTimes 

como primeiro, segundo e ter-

ceiro prémio respectivamente. 

Contudo, além do concurso 

acima referido, durante a qua-

dra da Páscoa, poderão assistir 

mais 12 canais grátis, assim 

com estará a concorrer auto-

maticamente quem recarregar 

a sua conta com uma recarga 

de seiscentos Meticais.

Segundo o Presidente Exe-

cutivo (CEO) da StarTimes, 

Liang Mu, a StarTimes desde 

o início das suas actividades 

sempre impôs um desafio como 

instituição em servir aos seus 

Páscoa chega mais cedo 
para os clientes StarTimes
Por Nélia Jamaldine

clientes com os melhores produtos 

e qualidade.

Mu acrescentou ainda que para a 

sua instituição é importante mar-

car um posicionamento aceitável 

numa altura em que o país caminha 

a passos largos para a passagem do 

sistema analógico para o digital.

Entretanto, entre o dia 15 de Abril 

a 23 de Maio do corrente ano, a 

operadora de televisão digital 

anunciará, todas as sextas-

-feiras, 12 vencedores do 

segundo prémio que é um 

Descodificador StarTimes. 

Já os grandes vencedores do 

prémio especial serão conhe-

cidos no dia 6 de Junho de 

2014.

No âmbito do 

plano de acção 

multissectorial 

para a redução 

da desnutrição crónica 

no país, a Global Allian-

ce Improved Nutrition 

(GAIN) lançou um pro-

jecto para fortificação 

industrial de alimentos 

como forma de respon-

der este problema. 

Em Moçambique es-

tima-se que 43% das 

crianças menores de 5 

Gain aposta na fortificação 
de alimentos

dades para a redução da desnutri-

ção em Moçambique e procurar 

responder com eficiência a fortifi-

cação dos alimentos com a vitami-

na A.

O projecto tem igualmente apoiado 

as indústrias e laboratórios nacio-

nais com a formação de profissio-

nais e com aquisição de equipa-

mentos apropriados para o processo 

de fortificação dos alimentos.

Para a fortificação dos alimentos 

foram instaladas repartições ao 

nível do país e estabelecidas par-

cerias com algumas indústrias pro-

cessadoras para se conferir o valor 

nutritivo desejado aos alimentos. 

Espera-se que oeste projecto venha 

abranger um universo de 12 mi-

lhões de pessoas em Moçambique. 

(Por Farida Sequeteiro)

anos têm altura baixa para a sua 

idade, e são classificadas como sen-

do crianças que sofrem de subnutri-

ção crónica, sendo que intervenções 

de baixo custo e de grande impacto 

podem contribuir para ultrapassar 

este problema.

De acordo com Rafael Zucula, re-

presentante da Gain, este projecto 

tem como objectivo apoiar activi-

Startimes oferece duas viajens a África do sul

Passos Coelho visita indústria portuguesa em Moçambique

O 
Primeiro-Ministro de 

Portugal, Pedro Passos 

Coelho, visitou na quin-

ta-feira da semana pas-

sada, a unidade fabril da Sumol 

+ Compal, durante a sua visita ao 

país.

Durante a sua visita, Coelho ob-

servou o processo de produção, 

desde a fase da liquefação até ao 

embalamento do produto.

No final, o Primeiro-Ministro 

de Portugal mostrou-se satisfeito 

com o trabalho desenvolvido na-

quela unidade fabril.

Coelho disse: “foi uma visita posi-

tiva e interessante, na medida em 

que verificámos de perto o traba-

lho desenvolvido nesta fábrica”.

Coelho disse ainda: “esperamos 

que haja mais produção e que a 

empresa consiga cumprir com as 

suas obrigações”.

Em relação à expansão e afirma-

ção da companhia no mercado 

internacional, Coelho referiu: “é 

importante, pois contribui para o 

desenvolvimento, não só da pró-

pria empresa, como também do 

país onde ela se instala, portanto a 

instalação da companhia em Mo-

çambique é importante porque 

contribui na empregabilidade”.

Por sua vez, o Administrador 

Delegado da Sumol + Compal 

Moçambique, Fernando Oliveira, 

mostrou-se feliz pela visita.

Oliveira disse: “foi um orgulho 

ter aberto as nossas portas para 

os nossos consumidores para de-

monstrar o nosso trabalho”.

Com quase um ano de instalação 

no país, Oliveira avalia positi-

vamente a evolução da empresa, 

na medida em que “aprendemos 

muito com os nossos erros e es-

tamos a melhorar a nossa quali-

dade”.

No que tange a produção, Fernan-

do Oliveira salientou ter se “bati-

do recordes de produção a cada 

semana e que as vendas, por sua 

vez, têm crescido a uma grande 

velocidade”.

Em termos de expectativas para 

o futuro, o Administrador Dele-

gado da Sumol + Compal Mo-

çambique explicou: “é o objectivo 

da empresa expandir os seus pro-

dutos para o país inteiro e para a 

região Austral de África”.

De referir que a Sumol + Compal 

Moçambique S.A. é uma socieda-

de de direito moçambicano com 

o capital social de 2.500.000,00 

MT, representado por 25000 ac-

cionistas.

A fábrica de Boane, na Província 

de Maputo, inaugurada em Maio 

de 2013, constitui a primeira uni-

dade industrial do grupo fora de 

Portugal.

A primeira fase do projecto im-

plicou um investimento de 10,4 

milhões de dólares (cerca de 312 

milhões de meticais), contem-

plando a aquisição da unidade in-

dustrial e a adaptação da fábrica, 

em termos de equipamento.

Na fábrica de Boane estão insta-

ladas três linhas de sumo em car-

tões e a capacidade de produção 

é de 30 milhões de litros anuais.

Neste momento, a empresa conta 

com uma colaboração de 71 pes-

soas.

Por Abilio Maolela
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Mo z a m b i q u e 

Fashion Award 

(MFA) vai rodar a 

sua segunda edição 

a acontecer de 4 a 7 de Abril 

do ano em curso no Radis-

son Blu Hotel, em Maputo. 

Trata-se de um evento pro-

movido pela estilista Sara de 

Almeida Multi Services em 

parceria com o Ministério da 

Cultura no qual premia-se o 

desempenho dos fazedores da 

moda durante o ano passado.

A grande novidade para este 

movimento de cultura e moda 

moçambicana serão os mo-

delos produzidos com tribu-

to à capulana em particular 

a com designers axadrezados 

numa homenagem a Primeira 

Dama Moçambicana, Maria 

da Luz Guebuza, madrinha 

do MFA. 

A Presidente da entidade 

que leva o seu nome, Sara de 

Sara de Almeida impulsiona 
moda nacional

Almeida, referiu que através desta 

iniciativa pretende destacar e im-

pulsionar a moda moçambicana 

dentro e fora das nossas sociedades 

e deste modo fazer o nome da mes-

ma além fronteiras.

“Ė verdade que há muito ainda 

por se fazer no mundo da moda e 

passar uma imagem positiva sobre 

a cultura nacional, mas nós, os acto-

res deste mundo, temos a função de 

tornar  a moda moçambicana com 

o mesmo glamour e requinte dos 

grandes nomes da moda mundial”, 

disse Almeida.

Entretanto, o Mozambique 

Fashion Award vai galardoar 

os melhores da moda moçam-

bicana no ano de 2013 nas 

categorias de estilista empre-

endedor do ano, emergente, 

melhor colecção, carreira in-

ternacional, prémio carreira, 

diva da capulana, barão da 

capulana, melhor agência de 

moda, melhor fotógrafo, me-

lhor modelo e Fashion media 

escrita.

Por Nélia Jamaldine
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Pelo oitavo ano consecutivo, 

a agência Ogilvy aderiu ao 

movimento global de pro-

tecção ambiental, a Hora 

do Planeta. A Hora do Planeta 

(ou Earth Hour) é um movimen-

to anti-aquecimento global da 

Organização Não Governamental  

WWF para mobilizar a sociedade 

em torno da luta contra o aqueci-

mento global. Este movimento teve 

o seu início em 2007, e consiste  

num período de 60 minutos do úl-

timo sábado de Março de cada ano, 

governos, empresas e a população 

de todo o mundo são convidados 

a apagar as luzes para demonstrar 

sua preocupação com o aquecimen-

to global.

A Ogilvy Moçambique não esteve 

alheia a esta causa humanitária e 

organizou uma aula de Yoga à luz 

das velas, pela saúde da Terra. 

“Pretendemos com esta acção de-

monstrar o nosso compromisso 

com o Planeta, e partilhá-la com 

todos os que participaram na nos-

sa aula de Yoga. No fundo, o que 

fizemos foi convidar as pessoas a 

desligarem as luzes de sua casa, a 

Ogilvy promove 1 hora de 
consciência ambiental

pegarem no seu tapete de yoga e 

passarem uma hora juntos com a 

natureza, iluminados somente pelo 

céu estrelado”, explica Fernanda 

Barrento, Directora-Geral da Ogil-

vy Moçambique.

Nesta aula participaram os colabo-

radores da Agência de Publicida-

de, Clientes e alguns amigos. Um 

momento que promete se repetir, e 

que proporcionou a todos 1 hora de 

muito relaxamento e harmonia.

“É através destas pequenas acções 

que acreditamos que todos pode-

mos fazer a diferença e contribuir 

para um Mundo mais sustentável, 

e nós estamos empenhados em in-

centivar e perpetuar estas boas prá-

ticas”, conclui Fernanda Barrento. 

Nos últimos oito anos, a Hora do 

Planeta tem reunido pessoas de 

todo o mundo para celebrarem 

um compromisso com o planeta, 

de forma a aumentar a consciên-

cia ambiental, alertando as pessoas 

da necessidade de criar um mundo 

saudável e sustentável. A Hora do 

Planeta 2014 juntou mais uma vez, 

pelas várias cidades do mundo, cen-

tenas de milhões de pessoas, inde-

pendentemente das suas religiões, 

cultura ou situação geográfica. Ed-
son Bernardo

O 
Bairro da Machava, no 

Município da Matola, 

conta já com um agente 

devidamente certificado da 

DStv, desde a passada sexta-feira. 

Esta iniciativa por parte da conces-

sionária da MultiChoice Moçam-

bique surge como uma estratégia 

de alargamento de serviços com 

vista ao fortalecimento do empre-

sariado local através da creditação 

de novos agentes.

Entretanto, através da nova agên-

cia, os clientes da DStv residentes 

na Machava e nos Bairros circunvi-

zinhos do T3, Infulene, Zona Ver-

de, Ndlavela, São Dâmaso, Nkobe 

poderão aceder aos serviços, paga-
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mento das suas contas assim como 

a resolução de problemas técnicos, 

com mais comodidade.

Segundo o Coordenador de Co-

municação da DStv, Pedro Langa, a 

MultiChoice tem vindo a investir na 

comodidade de seus clientes, ofere-

cer serviços de qualidade e marcan-

do presença de forma expansiva. 

Refira-se que a DStv  tem vindo 

a disponibilizar várias ferramentas 

de auto ajuda que facilitam em cer-

ta medida a vida dos seus clientes 

no pagamento das suas subscrições 

através das ATM do ponto 24, In-

ternet Banking, Mkesh, ou ainda 

compra dos mesmos nos cerca de 

77 agentes convencionais espalha-

dos pelo país.

Setenta e sete artistas nacio-

nais participaram na quarta 

edição do projecto de arte 

“Colecção crescente”, uma 

iniciativa promovida pela Galeria 

de Arte Kulungwana em parce-

ria com o Moza Banco. A grande 

novidade para a presente edição é 

a participação de obras de arte em 

fotografia e outras técnicas como a 

serigrafia, batique ou talves a im-

pressão em 3D.

Este projecto teve o seu pontapé 

de saída numa fase piloto em 2010, 

tendo sido lançada oficialmente em 

2011 com a participação de trinta e 

oito artistas. “Colecção Crescente” 

traz consigo a abertura de novos es-

paços para que os artistas moçam-

bicanos desenvolvam os seus con-

ceitos, como forma de impulsionar 

e dinamizar o seu mundo artístico 

assim como abrir novos horizontes 

nas oportunidades de produção e de 

disseminação dos valores culturais 

nacionais nas suas diferentes técni-

cas artísticas.

Segundo a Directora Geral da Ga-

leria de Arte Kulungwana, Enny 

Matos, o referido projecto surgiu 

como forma de interligar a varie-

dade de técnicas como a pintura, 

trabalhos com missangas, tecidos, 

metais e até cabelo artificial.

Matos acrescentou ainda que a cul-

tura tem uma história e a liberdade 
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de experiências conduziu a ino-

vação no movimento artístico em 

Moçambique, daí que não só artis-

tas estabelecidos participaram no 

projecto como também os jovens 

emergentes também deram a sua 

contribuição para esta nova forma 

de fazer arte.

Por seu turno, o Presidente da Co-

missão Executiva do Moza Banco, 

Ibraimo Ibraimo reafirmou o com-

promisso da instituição no fomen-

to da produção cultural no país. 

Ibraimo enalteceu o papel activo 

da associação Kulungwana no seu 

incansável trabalho no desenvolvi-

mento e despontar dos novos valo-

res da arte e cultura moçambicana.

“O projecto Colecção Crescente 

tem uma particularidade que des-

fia os artistas ao produzirem as suas 

peças, pois a partir de três placas 

de madeira prensada fornecidas 

pela organização do projecto, pois 

a escolha e a temática das obras e 

completamente livre ao critério do 

artista que tem a oportunidade de 

explorar vários estilos”, disse Si-

mione um dos artistas que partici-

param da exposição.

Entretanto, a exposição da “Colec-

ção Crescente” 2014 está patente 

na Galeria de Arte Kulungwana, 

são obras sem réplicas, originais ao 

preço de aquisição de cada obra é 

de cinco mil e quinhentos meticais

Kulungwana acolhe “Colecção crescente”
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