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Liquefação do gás do Rovuma

A difícil contagem decrescente até 2018
Por Marcelo Mosse

A

pesar do optimismo do
Governo quanto ao arranque das exportações
do gás do Rovuma em
2018, o percurso não é um mar de
rosas, está cheio de espinhos, provocando acessos de nervos entre os
principais jogadores da indústria.
Quando há dois anos se consensualizou 2018 entre os players e
o Governo, alguns compromissos
ﬁcaram assentes: a aprovação do
Plano Director do Gás e de nova
legislação que estabeleceriam um
novo enquadramento de políticas
e leis, sobretudo por a actual Lei
de Petróleo estar desenquadrada
relativamente aos desenvolvimentos recentes e porque Moçambique
não tinha uma visão holística sobre
o que pretende fazer com a riqueza
de hidrocarbonetos.
Esta semana, o Governo acabou
aprovando o Plano Director, “um
roteiro detalhado para a tomada
de decisões estratégicas, políticas
e institucionais”, segundo disse a
ministra dos Recursos Minerais,
Esperança Bias, à saída do Conselho de Ministros. O plano prevê a
construção de um gasoduto a partir
de Palma, na província nortenha de
Cabo Delgado, para Maputo, num
percurso com mais de 2000 km. O
documento é uma visão sobre como
o país pretende tirar os benefícios
da exploração do gás.
A sua aprovação permite uma clariﬁcação das intenções do Governo
em relação a políticas ﬁscais, gestão
de receitas, conteúdo local, capacidades institucionais, questões ambientais, perspectiva de mercados,
utilização da receita (aplicação em
infra-estruturas ou constituição de
fundo soberano?). Mas não resolve
a lentidão que leva a que muitos
actores já não acreditem em 2018,
empurrando o início da liquefação
para 2020, um ano de risco... Há
muitas decisões e processos que devem acontecer a breve trecho. Novas leis para governarem o sector
são necessárias para removerem a
incerteza presente.
A Anardako, um dos principais
actores na Bacia do Rovuma, a par
da italiana ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi), está a preparar-se para
iniciar a construção da sua unidade
de liquefação, mas tem enfrentado
problemas no terreno para o desenvolvimento comercial de depósitos
estimados entre 50 a 70 trilhões de
pés cúbicos (Tcf ) de gás natural. A
construção da fábrica depende que
muitas coisas aconteçam na península de Afunge (Palma), entre as
zonas de Quitupo e Senga, e em
Maputo, onde se decidem as leis e
as políticas.
No terreno, a Anadarko pretende
erguer a fábrica usando um título
de uso e aproveitamento de terra da
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, mas o início da sua implantação depende de se concretizar o
reassentamento da população. A

O reassentamento da comunidade de Quitupo, em Afunge, continua lento e já é uma das razões para o atraso na implantação
da Fábrica de Gás Liquefeito da dupla Anadarko-ENI. O Governo é visto como não estando muito preocupado com as
consequências do atraso

construção da fábrica, que será a segunda maior no mundo, foi acordada entre a Anadarko e outro grande
jogador, a italiana ENI, num memorando de entendimento com o
Governo em 2012 .
O Estudo do Impacto Ambiental para a instalação da fábrica foi
elaborado pela Impacto, mas nada
pode ser feito sem se resolver a
questão do reassentamento das
comunidades de Quitupo (perto
de 100 famílias). O CTV, uma vibrante organização ambientalista,
intercedeu na defesa dos interesses
das gentes da zona, que exigem ao
Governo a delimitação da área para
que depois estejam em melhores
condições de negociar uma “boa
compensação” e um reassentamento “decente”.
Um dos motes do CTV foi ter
avaliado o local como “altamente
valioso em termos turísticos” mas
também o facto de as comunidades dependerem da pesca e, se forem realojadas para longe da orla,
haver custos adicionas à sua actividade. Lino Manuel, um activista
do CTV, disse ao SAVANA que
desde Dezembro que o Governo
não responde ao pedido. A delimitação é uma das opções de gestão
de conﬂitos de terra, constante no
anexo 7 da Lei de Terra, em caso de
presença de investimento privado.
O CTV diz que quer evitar a reedição de casos como o de Cateme, em
Moatize, onde a Vale foi acusada de
“piorar” a condição de vida das pessoas locais. Em Palma, as relações
entre a Anadarko e as comunidades
locais já não são das melhores.
Apesar do impasse no reassentamento, a Anadarko já fez uma pré-venda de parte substancial (dois
terços) do gás que irá produzir para
o mercado asiático ( Japão) e está
a negociar com dois gigantes de
engenharia para atribuir o negócio
da construção. Um deles é a Bechtel, norte-americana, de acordo
com uma edição recente do África

Conﬁdencial (AC). Mas a Becthel
enfrenta uma forte concorrência da
Fluor, com sede nos EUA, parceria
da japonesa JGC Corporation. As
duas empresas estão em fase adiantada do desenho da engenharia e,
mesmo que a obra seja adjudicada
amanhã, sem reassentamento tudo
ﬁca parado. A legislação actual
não ﬂexibiliza o investimento privado e o Governo continua a agir
como se Moçambique não estivesse
em competição com outros países
que também têm gás e disputam o
mesmo mercado. Especialistas do
sector referem que o atraso pode
durar até ao próximo ano e se não
se conseguir 2018, a Anadarko vai
incorrer em penalidades.
Há duas semanas, uma fonte governamental disse ao SAVANA
que os contratos de produção para
a Anadarko e a ENI ainda não estavam prontos. As negociações estão a decorrer e Maputo tem sido
palco da visita de altos executivos
da indústria. Mas as negociações

não estão a ser fáceis e isso pode
explicar o atraso na aprovação da
Lei de Petróleo (a última sessão da
AR da legislatura inicia dentro de
duas semanas). O Governo prefere
esperar pela aprovação da Lei, que
não alterará o regime ﬁscal, e só depois assinar os contratos. As companhias querem garantias de que o
que for acordado nas negociações
em curso não será alterado na AR.
Isso pode ser possível em virtude de
a bancada maioritária do partido
que suporta o Governo, a Frelimo,
ter a maioria dos assentos.
Um dos motivos das tensões, diz o
AC, é que a Anadarko, particularmente, está a inﬂuenciar para que
os contratos sejam do estilo americano, onde as empresas têm mais
poder. Mas o Governo não quer
isso. Seja como for, a futura Lei de
Petróleos está a ser discutida mais
abertamente entre o Governo e as
multinacionais relevantes, e menos
com a sociedade moçambicana.
Devido a essa inﬂuência das mul-

tinacionais, receia-se que o novo
regime ﬁscal seja ainda mais favorável às multinacionais. Se isso
vier contido na proposta que for
enviada à AR, e apesar da maioria da Frelimo, as sessões relevantes poderão ser muito barulhentas,
pois há anos que a sociedade civil
vem exigindo um quadro legal mais
favorável à arrecadação ﬁscal.
O recente derrame de lama oleosa
da Anadarko trouxe igualmente à
baila novas questões que exigem
aprofundamento de legislação e a
criação de capacidade institucional
no Governo para o enforcement
dos regulamentos. O princípio de
poluidor-pagador consta na Lei,
mas as multas por danos ambientais foram estabelecidas num contexto em que o país não esperava
a presença de multinacionais da
dimensão das Anadarkos, Vales e
Enis, cuja actividade, por natureza,
é potencialmente poluidora. O facto de os oﬁciais do Governo terem
sobrevoado a zona do derrame às
expensas da Anadarko diz muito
sobre a actual dependência institucional.
A ENI também está numa encruzilha. Ela pretende estabelecer uma
fábrica ﬂutuante de LNG, alegando que quer começar a produzir
mais cedo e também porque isso
evita os problemas que a Anadarko está a encontrar em terra, mas
o Governo não quer. Uma fonte
do executivo disse-nos que a opção
é aquela acordada em 2012, uma
unidade partilhada com a Anadarko, pois isso gera emprego e outras
oportunidades. A ENI tem sido
dura dado o seu estatuto de maior
produtor em África, mas o executivo não dá o braço a torcer. E a Ministra do Trabalho, Helena Taipo,
já começa a “incomodar” com um
maior escrutínio ao cumprimento
da legislação laboral.
O caminho para 2018 está difícil.
Só um milagre trocará as micaias
por rosas.

Anadarko prepara-se para
limpar o seu lixo

A

Anadarko começa a
mostrar-se preocupada com a gestão
dos resíduos que
produz. A ﬁrma anunciou na
semana passada que está à procura de “serviços de gestão de
resíduos, incluindo mas não
limitando a recolha, separação,
armazenamento, gestão, transferência, transporte, tratamento e deposição de resíduos (resíduos não perigosos e resíduos
perigosos)”. De acordo com
um anúncio da multinacional

publicado na imprensa local, os
fornecedores desses serviços deverão ter capacidade para trabalhar
em Cabo Delgado, província onde
a companhia tem centradas as suas
operações em Moçambique. Após
o derrame de 10 de Maio (30 mil
litros de lama oleosa) anunciado
pela própria companhia 10 dias depois da ocorrência, a Anadarko indicou que a área atingida tinha sido
limpa, não havendo vestígios dessa
lama perigosa no mar. As autoridades governamentais corroboraram
com este veredicto.

O anúncio da procura de empresas de gestão de resíduos
perigosos mostra que a empresa
despertou para a necessidade de
uma maior atenção com a gestão ambiental. Para além desse
anúncio, a Anadarko também
anda à procura de um coordenador de resposta de emergência, que será responsável pela
“avaliação das necessidades de
resposta de emergência em todos os locais onde a AMA1 tenha operações ou escritórios” e
gerir potenciais incidentes.MM
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Empresários exigem novas regras de jogo no scanner
Por Argunaldo Nhampossa

P

ara controlar e facilitar o
comércio
internacional,
Moçambique
adoptou
em 2006 o sistema de
Inspecção Não Intrusiva (INI) de
mercadorias. A introdução desta
tecnologia no controlo aduaneiro
visava também conferir maior segurança nas transacções comerciais
internacionais, com a consequente
redução de tempo no desembaraço
aduaneiro.
Contudo, apesar de os agentes económicos referirem que o processo
trouxe vantagens no controlo de
mercadorias, continuam a lamentar os elevados custos derivados da
operação.
Os scanners são geridos pela Kudumba, uma ﬁrma detida em 35%
pela SPI - o braço ﬁnanceiro da
Frelimo - numa sociedade que era
também controlada por Ghassan
Ali Ahmad, que em vida tinha interesses na Home Center, com o
general João Américo Mpfumo.

Estudo
Com recurso a um estudo encomendado pela Confederação das
Associações Económicas de Moçambique (CTA) e elaborado pela
ﬁrma de auditoria e consultoria Sal
& Caldeira - advogados, os empresários apelam ao Governo para
isentar as taxas de inspecção para o
caso das exportações.
Em relação às importações e trânsito, defendem o ajustamento das
taxas, de modo a não incidirem sobre a totalidade dos bens ou mercadorias, mas, sim, sobre os bens
e mercadorias que efectivamente
passem por uma ou pelas duas etapas de INI.
Denominada “Estudo de revisão
legal e análise comparativa da inspecção não intrusiva de mercadorias em Moçambique”, a avaliação
faz notar que actualmente, quando
um agente importa mercadorias,
a entidade responsável pela inspecção escolhe uma amostra para
passar pelo processo de veriﬁcação
(scan), mas o importador é obrigado a pagar o valor das taxas referentes a toda a mercadoria, mesmo
a que não tenha sido sujeita a controlo.
Esse procedimento é considerado
oportunismo, injusto e penalizador
para os agentes económicos, o que
impõe a revisão da fórmula.
O “Estudo de revisão legal e análise comparativa da inspecção não
intrusiva de mercadorias em Moçambique” compara os custos de
INI em Moçambique com o mesmo processo na África Sul, Tanzânia e Ilhas Maurícias.
Na África do Sul e Maurícias, o
processo está isento de pagamento
de qualquer taxa, enquanto na Tanzânia paga-se apenas 0,6% do preço FOB (Free on Board), para as
importações. As exportações também estão livres daquele encargo,
com excepção de alguns produtos.
Deste modo, os agentes económicos pedem a revisão do modelo

vigente no país, considerando-o
bastante penalizador, tendo em
conta que as taxas são aplicadas às
exportações, importações, trânsito e
contentores vazios, encomendados
para transportar mercadorias.
O estudo aponta ainda que, com a
introdução deste sistema, esperava-se mais celeridade no processo,
mas há congestionamentos e atrasos no desalfandegamento das mercadorias.
A título ilustrativo, os empresários
ouvidos na pesquisa queixam-se do
facto de o scan usado no porto de
Maputo ser ﬁxo, situação que torna
o processo mais moroso, enquanto
no porto de Nacala é móvel, o que
pode contribuir para que haja celeridade.
A avaliação destaca também que o
sucesso da INI implica a existência
da capacidade de pré-seleccionar
ou detectar as remessas de alto
risco para inspecção e advoga a
necessidade de clariﬁcação dos mecanismos utilizados para determinar qual dos três canais (vermelho,
amarelo e verde) deve tomar cada
carga ou bem.
Como uma das saídas para o problema provocado pela utilização da
inspecção intrusiva, o estudo recomenda a criação de uma entidade
central visando coordenar todos
os intervenientes e analisar a possibilidade de agregar todas as taxas
existentes ou adopção de um mecanismo para a facilitação cada vez
mais do pagamento das taxas.
Reagindo ao estudo, a directora
nacional de apoio ao sector privado no Ministério da Indústria e
Comércio, Rita Freitas, referiu que
esperava do estudo ver propostas
concretas de modelos para a isenção das taxas no país.
Rita Freitas apontou que o grande
problema do país prende-se com
o facto de os serviços terem sido
concessionados a terceiros e há que
pagar os custos de investimentos.
Em representação das Alfândegas,
Romano Manhique declarou que
o estudo peca por não apresentar
dados sobre o processo de desalfandegamento das mercadorias antes e
depois da introdução do INI.
Segundo Manhique, os estudos de
comparação deveriam tomar em
consideração a realidade de cada
país e ver se os mesmos critérios
podem ou não ser aplicados em
Moçambique e como é que a INI
pode ser tornada barata.
Isto porque há muitos agentes económicos desonestos, que optam
pela sub facturação de produtos.
Assim, desaﬁou a CTA a estabelecer um ponto de equilíbrio entre
o seu negócio e as necessidades do
Estado.
Scanners em Moçambique
Actualmente, o país conta com 11
locais de INI, localizados em portos, aeroportos, fronteiras, terminais e ferrovias, dos quais cinco na
zona sul, três no centro e os restantes na zona norte.
A instalação deste processo em
Moçambique data de 2005, quando
o Governo moçambicano conces-

sionou o serviço INI à Kudumba
Investments, LDA, num negócio
descrito em vários círculos como
pouco claro.
A atribuição do negócio dos scan-

ners à Kudumba foi na altura alvo
de várias críticas por ter sido inﬂuenciada por interesses empresariais ligados à elite política.
A Kudumba, que também era im-

portadora, não era elegível e tinha
igualmente a SPI, a holding do
Partido no poder, como um sócio
de referência, o que terá pesado nos
resultados ﬁnais.
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“A Língua Portuguesa é factor de exclusão em Moçambique”*
– considera linguista Eliseu Mabasso
Por Ricardo Mudaukane

A

Língua Portuguesa faz
anos a cada dia 27 de Junho, desde que se soube
que nessa data, há 800
anos, o terceiro rei de Portugal,
Dom Afonso II, escreveu o seu testamento, que passou a ser considerado o mais antigo documento régio
escrito em Português. Apesar de
não existir um marco oficial sobre
a idade da Língua Portuguesa em
Moçambique, a presença do idioma no país africano é normalmente
remontada a 1497, quando o navegador português Vasco da Gama
ancorou no território.
Adoptado como língua oficial pelo
Estado moçambicano, após a independência do país em 25 de Junho
de 1975, o português vive no país o
paradoxo de ser formalmente qualificado como língua da unidade nacional, mas ser falado por uma minoria, constituída, principalmente,
pelas elites da terra. Por isso, alguns
estudiosos moçambicanos consideram-no factor de exclusão.
Para compreender os desafios com
que o idioma se debate em Moçambique e o seu futuro, o SAVANA entrevistou Eliseu Mabasso, linguística e professor auxiliar na Faculdade
de Letras e Ciências Sociais da
Universidade Eduardo Mondlane
(UEM), a maior e mais antiga instituição de ensino superior no país.
Qual é o diagnóstico que faz do uso
da Língua Portuguesa em Moçambique?
A Língua Portuguesa em Moçambique, embora ainda falada por uma
percentagem abaixo da média do total da população, vai se construindo
como uma variedade não nativa, isto
é, que se distancia a vários níveis do
padrão europeu ou brasileiro.
O facto de a Língua Portuguesa ser
falada por uma minoria no país não
a torna uma língua das elites e um
factor de exclusões (política, social,
económica e cultural)?
Infelizmente, e tal como tenho dito
nalgumas intervenções cientíﬁcas,
a língua portuguesa é um factor de
exclusão a todos os domínios da vida
no nosso país. Para exempliﬁcar, a nível político e económico, poucos são
os moçambicanos que têm acesso ao
teor do discurso político e a oportunidades de emprego e até de negócio
que, infelizmente, é quase que exclusivamente veiculado e processado
através da língua oﬁcial. Como é óbvio, uma das consequências notórias
disso é a fraca participação das massas em processos de desenvolvimento
do país e a crescente desconﬁança no
poder político. A nível social, e como
se sabe, nalguns círculos de interesse,
o não domínio da língua oﬁcial, principalmente no contexto mais urbanizado, pode levar a que certos grupos
de pessoas se vejam marginalizados.
Isto é até extensivo a contextos mais
localizados, isto é, famílias que dão
instruções claras aos ﬁlhos para não
se misturarem com pessoas “baixas”,
isto é, que não falam Português. Na
justiça, o cenário é dramático, onde
moçambicanos com fraco domínio
ou que não falem a língua oﬁcial
vêem os seus direitos postos em causa, porque as suas línguas maternas
não têm espaço no fórum jurídico.
A circunstância de a Língua Por-

“O Português não é e nunca, a meu ver, será uma língua nacional em
Moçambique”

tuguesa ser conhecida por uma minoria em Moçambique outorga-a
condições para ser considerada uma
língua nacional?
O Português não é e nunca, a meu
ver, será uma língua nacional em
Moçambique. O conceito de “língua
nacional” tem a ver com uma série de
factores a considerar, tais como valores do nacionalismo, autenticidade
e aceitabilidade. Aliás, basta dizer
que não há memória no contexto da
África Sub-sahariana de uma nação
que tenha proclamado uma língua
de uma antiga potência colonizadora
como sua língua nacional. O que a realidade nos mostra é que esta categoria cabe sempre a uma língua africana, tal como acontece em países como
a Tanzânia (Ki-swahili), Botswana
(Tswana), Suazilândia (Siswati), Somália (Somali), entre outros.

“É uma aberração exigir que se fale como em
Portugal”
É viável manter a obrigatoriedade
de o português padrão em Moçambique ser o português europeu?
Não vejo essa possibilidade como
exequível. O contexto em que o Português Moçambicano se vai consolidando é completamente diferente do
caso do Português europeu, Quanto a
mim, chega até a ser uma aberração
exigir que os moçambicanos falem
português como se fala, por exemplo,
em Portugal. Para ser mais especíﬁco,
a maior parte dos moçambicanos fala
português como língua segunda e tem
como língua mãe uma língua bantu.
Ora, a estrutura gramatical, discursiva e retórica da língua materna vai
inﬂuenciar a construção da segunda
língua, neste caso o português. Não é
por acaso que, a título de exemplo, no
chamado português moçambicano
apresenta muitas construções passivas, estratégia típica das línguas bantu, que não ocorrem no contexto do
português padrão europeu.
O que é que está por detrás do desconhecimento da Língua Portuguesa pela maioria da população moçambicana, apesar de ser um idioma
presente no território moçambicano há centenas de anos?
É um pouco difícil responder a esta
questão, mas arrisco a dizer que a forma como a língua oﬁcial foi imposta,
o facto de se ter ignorado o contexto

em que ela surge, pode não ter contribuído para a sua implantação efectiva. Até porque tudo ou quase tudo
foi feito no sentido de tornar o português numa verdadeira língua franca,
língua de comunicação para moçambicanos falantes de diferentes línguas.
Talvez se tenha perdido a oportunidade de potenciar as línguas moçambicanas para, através destas, construir
subsídios para a boa aprendizagem da
língua oﬁcial, tal como acontece, por
exemplo, nas antigas colónias britânicas, em que a educação em língua
materna (no caso concreto em línguas bantu) foi sempre valorizada.
Considera que a Língua Portuguesa
tem sido a língua da Unidade Nacional como foi muito catalogado
logo após a Independência do país?
Não considero o português língua de
unidade nacional. As contas a fazer
são muito simples: quantos moçambicanos falam e escrevem nessa tal
língua de unidade nacional? Quantas
pessoas beneﬁciam das vantagens que
ela proporciona? Quantos nacionais
se identiﬁcam com ela? Embora seja
uma língua aceite e tolerada por uma
grande maioria, não se pode considerar o português um factor de unidade
nacional.
Que impacto está a ter para o uso da
Língua Portuguesa a introdução do
bilinguismo no sistema de ensino
moçambicano?
Eu penso que estamos no caminho
certo. Aliás, já era sem tempo. O uso
de línguas moçambicanas na educação vai criar alicerces que, certamente, permitirão a boa aprendizagem do
português a médio e longo prazos.
Experiências de outros países indicam que o uso de línguas maternas
na educação, para além de contribuir
para o desenvolvimento cognitivo do
aprendente, propicia a aprendizagem
da língua segunda.

“Não há condições para
impor uma segunda língua
oÀcial”
Moçambique tem condições para
adoptar o bilinguismo ou mais no
estatuto de língua oficial, como
acontece noutros estados africanos?
A situação de Moçambique, quanto a
mim, difere em larga medida do caso
de muitas outras nações africanas. O
bilinguismo a ser fomentado deve

ser visto de ponto de vista individual e não de forma estatutária, uma
vez que não vejo condições para que
se escolha uma língua em particular
para, juntamente com o português,
assumir o papel de língua oﬁcial.
Que impacto teria tal decisão para a
Língua Portuguesa e para a promoção da inclusão linguística dos não
falantes do Português?
No caso especíﬁco do bilinguismo
assumido de forma individual, penso
que estaríamos a propiciar a existência de um contexto para a promoção
de todas as línguas faladas por moçambicanos, por um lado, e para a inclusão de todos os moçambicanos no
processo de desenvolvimento do país.
Que consequências terá para a Língua Portuguesa a introdução em
pleno do referido sistema?
Não vejo tal medida como um problema para o português, ao contrário
dos que pensam ou sempre pensaram
que as línguas moçambicanas constituíam barreira para a boa aprendizagem da língua oﬁcial. Muito pelo
contrário, a boa “convivência” entre as
línguas moçambicanas e o português
vai contribuir para o desenvolvimento nos dois sentidos.
A adesão a outras línguas estrangeiras pelos moçambicanos, nomeadamente inglês, francês e chinês é uma
ameaça à Língua Portuguesa?
Não. O mundo dos nossos dias é cada
vez mais global e quanto mais línguas
as pessoas poderem falar, melhor estarão enquadradas no contexto dos
nossos dias, em que o monolinguismo tem dias contados.
Que estratégias devem ser adoptadas para que a Língua Portuguesa
seja mais disseminada e aceite por
todos os moçambicanos como a sua
língua?
Tal como disse anteriormente, quanto a mim, tudo passa por admitir que
(i) o português em Moçambique não
se pode dissociar do contexto em
que ele se vai consolidando, i.e., coabitando com as línguas bantu e (ii)
que estas devem ser potenciadas para
permitirem a sua boa aprendizagem,
dentro do contexto da moçambicanidade. O ensino bilingue, por exemplo, representa um bom passo nessa
direcção.
Comunga da ideia de que existe um
“português moçambicano”?
Com toda a certeza! Do mesmo
modo que existe, por exemplo, o Inglês britânico, que se distancia a vários domínios da variedade americana e australiana, dados os factores de
ordem cultural, geográﬁca, etc., em
Moçambique fala-se um português
tipicamente localizado, que se associa a todo um contexto especíﬁco da
nossa realidade.
Que conceito avançaria de um suposto “português moçambicano”?
Chamaria simplesmente de PORTUGUÊS MOÇAMBICANO, tal
como existe o chamado Português
Brasileiro, que muitos o apelidam,
erradamente, “Brasileiro” e Português
de Portugal.
De que elementos estaria informado e enformado o português moçambicano?
Creio que, como disse acima, as marcas das línguas bantu e até da língua
inglesa estarão sempre presentes na

variedade moçambicana do português.
Que papel estarão a ter os fluxos
migratórios de moçambicanos na
África Austral na formação do “Português moçambicano?
Não sei se isso tem a ver apenas com
o ﬂuxo migratório. Penso que a localização geográﬁca de Moçambique
no contexto da SADC, organização
maioritariamente composta por países
de expressão inglesa, acaba por justiﬁcar a presença de anglicismos no português moçambicano.

Os interesses de Moçambique estão no AO
Que pensa da relutância de Moçambique em ratificar o Acordo Ortográfico?
Não sei se se trata de relutância, uma
vez que este é um caminho irreversível. Moçambique acabará por ratiﬁcar
o novo Acordo Ortográﬁco logo que
as condições político-ﬁnanceiras tiverem sido criadas. Toda a mudança na
vida causa algum estranhamento e há
focos de resistência mas o caminho é
mesmo esse e não outra escolha.
Os interesses de Moçambique estão
representados no AO?
Sim, estão. Basta apenas recordar
que a Cátedra de Língua Portuguesa baseada na Faculdade de Letras
e Ciências Sociais da Universidade
Eduardo Mondlane entregou, recentemente, uma base de dados com cerca
de 40.000 palavras tipicamente moçambicanas que vão ser incorporadas
no dicionário da CPLP. Nós também
herdaremos lexemas de outros países
falantes do português. Em ﬁm, saímos
todos a ganhar.
Moçambique e Angola podem funcionar como uma plataforma para a
disseminação da Língua Portuguesa
na África Austral?
Sim e já defendi, em algum momento,
este ponto de vista. Factores de natureza económica inerentes aos dois
países poderão contribuir para a aﬁrmação da língua portuguesa na região,
num contexto que, actualmente, está
monopolizado pela tão poderosa língua inglesa.
A Língua Portuguesa tem condições
para ganhar curso corrente na África
Austral, tendo em conta o domínio
esmagador da Língua Inglesa?
A língua portuguesa, quanto a mim,
vai ter o seu espaço, o que passará por
um processo acompanhado de políticas claras visando a sua valorização.
Será necessário passar-se de uma fase
em que as pessoas saibam da sua existência para, a posteriori, pensar-se na
sua implantação. Claro que não vejo o
português em condições de competir
com o inglês, pelo menos a médio e
longo prazos. É imensurável o poderio
e prestígio da língua inglesa à escala
planetária.
*Este texto será também publicado nesta
sexta-feira num caderno único do jornal
Público editado em Portugal. O caderno
terá textos de Moçambique, Portugal,
Brasil, Timor Leste e Angola para que os
leitores destes países lusófonos conheçam
as várias perspectivas que há sobre a língua. O caderno faz parte dos 800 anos
da língua portuguesa que se comemoram
hoje, 27 de Junho. O SAVANA associou-se ao Público neste projecto.
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Campo da Munhava lotado para ouvir o líder da Renamo

Dhlakama discursa via celular
Por Domingos Bila, na Beira

O

líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, acaba de inaugurar uma nova forma de se
dirigir ao eleitorado. A partir
da chamada “parte incerta”, algures na
Serra da Gorongosa, o líder da Renamo
dirigiu-se, na tarde desta terça-feira, via
celular, a milhares de pessoas que lotavam o campo municipal da Munhava,
arredores da cidade da Beira. O telefonema teve um atraso de duas horas (14
para 16h) por problemas de rede, o que
levou muitas pessoas que acorreram ao
local a associar o problema a uma alegada sabotagem maquinada pelo partido
Frelimo.
Num discurso que durou 30 minutos
com o som ampliﬁcado via mega-colunas montadas para o efeito, Dhlakama
voltou a desaﬁar o governo de Armando Guebuza a parar com as colunas no
troço Muxúnguè-Save e negou que seus
homens sejam autores de assassinatos
de civis.
“O governo utiliza carros de civis para
transportar armas de fogo naquele troço. Estas armas visam maltratar-nos cá
na zona centro e norte do país. No entanto, Guebuza e algumas embaixadas
estão a fazer propagandas, aﬁrmando
que a Renamo anda a atacar civis, mas
isso não é verdade, porque quem ataca
os civis são os próprios militares governamentais”, aﬁrmou Dhlakama.
Sob aplausos que nalgumas vezes tornavam as declarações incompreensíveis,

Milhares de pessoas acorreram ao comício de Afonso Dhlakama via celular no campo da Munhava

Dhlakama explicou aos beirenses os
motivos que o levaram em 2013 a ﬁcar
alojado em Satunjira e falou da tentativa de assassinato de que foi alvo até ao
processo de negociações em curso.
Dhlakama garantiu aos seus correligionários que gozava de boa saúde e que
a sua estadia nas matas da Gorongosa

não era por dinheiro, porque “se fosse
por isso estaria na cidade e a fazer negócios rentáveis”, justiﬁcando que estava lá
para parar com a tirania da Frelimo.
“É preciso que haja alguém para parar
com os abusos de Guebuza e da Frelimo. Mas garanto-vos que isso vai acabar
e estamos quase. Já negociámos o paco-

te eleitoral que a Frelimo e o MDM
relutavam que fosse revisto. Agora estamos no processo de integração dos
nossos homens nas Forças de Defesa
e Segurança. Isso não é coisa de outro
mundo, já está previsto nos acordos
de Roma, no âmbito de criação de um
exército único”.

Dhlakama disse ainda que ouviu o
Presidente da República, Armando
Guebuza, a aﬁrmar em Chimoio que
estão a tratar e poderá ser assinado o
protocolo sobre a questão militar e “espero que tenha dito a verdade, porque
estou pronto para colaborar e pôr ﬁm
ao conﬂito. Queremos um exército que
seja verdadeiramente do Estado e não
da Frelimo”.
O líder da Renamo prometeu aos beirenses que brevemente irá efectuar
uma visita àquela cidade e começar a
trabalhar. Nos tempos idos, Beira era
a principal base de apoio da Renamo,
mas nos últimos tempos parece que está
a perder terreno a favor do partido de
Daviz Simango, a avaliar pelos últimos
resultados eleitorais.
Afonso Dhlakama, que em sessão de
dois dias do Conselho Nacional da Renamo, que terminou nesta terça-feira
na cidade da Beira, foi conﬁrmado candidato a Presidente da República, não
pediu voto, tendo levado mais tempo a
explicar aos cidadãos sobre a actual situação político-militar.
O comício da Renamo estava a ser vigiado de perto por homens da lei e ordem de diferentes especialidades, o que
fez com que várias pessoas não entrassem no campo por temer escaramuças,
tal como aconteceu durante a campanha do MDM para as autárquicas de
2013.

Frelimo apresenta rostos da próxima legislatura
Por Raul Senda

A

Frelimo terminou, no
último ﬁm-de-semana, a escolha dos seus
candidatos a deputados da Assembleia da República (AR). A lista deﬁnitiva dos
deputados que farão parte do
próximo parlamento, por sinal
a quinta legislatura desde que
Moçambique abraçou a democracia multipartidária, sairá das
eleições legislativas do próximo
dia 15 de Outubro.

A eleição dos candidatos da Frelimo a deputados da AR iniciou
no passado dia 13 de Junho e
alongou-se até ao último dia 21 de
Junho.
Tratou-se de um processo marcado por vários episódios onde
se destaca o desaparecimento dos
documentos dos candidatos e a sua
consequente exclusão do processo,
aliciamentos e outros tipos de manobras.
A cidade de Maputo foi um dos
pontos onde o processo foi marcado por falcatruas de vária ordem,
onde, em alguns casos, o voto para
certo candidato era monitorado ao
nível mais alto do partido.
A eleição dos candidatos do distrito de Ka Mubukuane, o mesmo
distrito onde concorreu o antigo pastor da Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD) e actual
apresentador de televisão, Gabriel
Júnior, foi um dos pontos onde
se registou o desaparecimento da
documentação de alguns concor-

rentes.
O SAVANA soube de fontes próximas
do processo que o nome de Gabriel Júnior foi escolhido ao nível central, pelo
que havia indicações para que todo o
camarada que pudesse fazer sombra à
escolha de Júnior fosse abatido.
Ao contrário de outros candidatos que
procuraram conquistar o voto ao nível
da base, Gabriel Júnior fez seus lobbies
ao nível mais alto. Nos últimos tempos
era bem visível a aproximação do ex-pastor da IURD à família presidencial,
sobretudo na pessoa da Primeira Dama,
Maria da Luz Guebuza. Para tal, Júnior
usava o programa que apresenta na televisão pública.
A candidatura de Gabriel Júnior terá
contado com o ﬁnanciamento de alguns estrangeiros vindos dos Grandes
Lagos e proprietários de alguns estabelecimentos hoteleiros nos arredores da
cidade de Maputo.

Ambiente tenso na cidade
de Maputo
Ao contrário de outros círculos do país
onde o ambiente foi aparentemente
calmo, a eleição de candidatos da Frelimo a deputados da AR, na cidade de
Maputo, não foi muito pacíﬁca.
O processo de votação foi caracterizado
por protestos, lágrimas e inconformismo.
A contestação tomou contornos dramáticos quando em plena votação alguns concorrentes continuaram a fazer
campanha. Por várias vezes, o presidente da comissão eleitoral, António Carrasco, antigo director do Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral

(STAE), chamou atenção pelo facto
dos candidatos estarem a violar o regulamento interno.
A lista ﬁnal da eleição dos candidatos a
deputados ao nível da cidade de Maputo foi liderada pelo jovem académico e
deputado António Niquice.
Gabriel Júnior posicionou-se em oitavo
lugar, posição que lhe dá algum conforto para ascender à confortável e rentável
cadeira na AR. Mas se se repetirem os
resultados eleitorais das autárquicas de
2013 na cidade de Maputo, Gabriel Jr.
poderá ver a sua entrada na AR comprometida. A cidade de Maputo possui
16 assentos, tendo perdido dois em relação às eleições de 2009.
O segundo mais eleito foi Hermenegildo Infante, actual primeiro secretário
da Frelimo na Cidade. Depois segue-se Isidora Faztudo, uma militante que,
quando deixou o Governo de Joaquim
Chissano, representou interesses empresariais da Frelimo como Presidente
do Conselho de Administração nas
Cervejas de Moçambique, tendo depois
abdicado do cargo com a aprovação da
Lei de Probidade Pública, mantendo-se
apenas na AR.
Na lista dos eleitos constam ainda os
nomes de Helena Música, Danilo Aly
Teixeira, Esmeralda Muthemba e António Hama Thai, nas posições 4,5,6 e 7
respectivamente.
Aiuba Cuereneia, Buanar Mohamed,
Margarida Salimo, Pedro Cossa (actual SG da OJM), Maria Casimiro,
Henriques Mandava e José Luís Fole,
ocupando respectivamente do nono lugar ao 15º posto. Nos suplentes temos
nomes de Roberto Chitsondzo, José

Chichava, Zélia Langa, Julião Dimande, Alberto António e Mungi Belane
Simão.

Jornalista do “Notícias”
na lista de suplentes em
Inhambane
A par da cidade de Maputo, a província de Inhambane também elegeu seus
candidatos no último ﬁm-de-semana.
A eleição de Inhambane foi marcada
pela participação de Vitorino Xavier,
delegado e jornalista do jornal Notícias
naquela parcela do país.
Apesar do seu lobby jornalístico, Vitorino Xavier não conseguiu convencer
os delegados a apostar na sua pessoa e
apenas passou como suplente.
Vitorino Xavier faz companhia na lista dos suplentes ao antigo ministro de
Trabalho e chefe da Comissão de Petições na actual legislatura, Mário Sevene.
Pela província de Inhambane foram
eleitos Aires Ali, Ana Rita Sithole e
Sebastião Dengo.
Virgínia Matabele, antiga ministra da
Mulher e Acção Social e deputada da
AR no presente mandato, não reuniu
votos suﬁcientes para renovar. Matabele foi chumbada juntamente com Abílio Adelaide António, actual cabeça de
lista.
Pela província de Inhambane foram
ainda eleitos Gonçalves Machava, actual administrador do distrito de Inhassoro, Emília Pereira, actual secretária
provincial da OMM, Valdemiro da
Georgina, docente e actual secretário
provincial da OJM, Jovial Setina, do
secretariado provincial da OJM e Se-

veriano Romão Khoi, pela lista dos
combatentes da luta de libertação
nacional.

Casimiro Huate chumba
na província de Maputo
A eleição dos candidatos da província de Maputo foi marcada pela exclusão de Casimiro Huate que não
reuniu votos suﬁcientes para renovar
o mandato.
Para a província foram conﬁados
a concorrer para vaga de deputado Galiza Matos Júnior, Manuel
Chang (ministro das Finanças),
Sábado Malendza, Telmina Pereira,
Joana Mondlane e a actual governadora da província, Maria Jonas. Todos estes foram eleitos na lista da
continuidade.
No grupo da renovação constam
os nomes de José Coﬀe, Arnaldo
Chivite, Nilza Francisco, António Ruﬁno, Cara Alegre, Valentina
Mtumuke, Abdul Gafur e Elcina
Marindza.
Para a província de Sofala seguem
os nomes de Isaura Júlio, antiga secretária da OMM, que também faz
parte da legislatura ainda vigente,
Ricardo Portugal, Lina Faﬁtine, actual secretária provincial da OMM
e o antigo edil do Dondo, Manuel
Cambezo. Completam a lista Maria
Isac, Agostinho Chipindula, Cernilde Muchanga, Zezinho José, Antónia Charre, Augusto Jone, Muari
Bongece, Pedro Guiliche, Joaquim
Munhepe, Angelina N’tchumale,
Linda Dias, João Mucanga, Paulino
Saimone, Leopoldina Gimo, Admira Wache e Rizuane Mubarak.
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Contas dos Aeroportos continuam no vermelho

A

s contas dos Aeroportos de
Moçambique fecharam o
exercício de 2013 no vermelho com um prejuízo
avaliado em USD5.5 milhões, um
rombo formalmente justiﬁcado com
a depreciação do metical face às principais moedas de referência mundial.
No entanto, em 2013, os prejuízos
da empresa reduziram dos USD6.1
milhões registados em 2012, para
USD5.5 milhões.
Segundo o relatório e contas daquela
empresa pública libertado esta semana, o volume de negócios em 2013
registou um incremento de 28.8% se
comparado com o idêntico período
de 2012.
Este crescimento, segundo o documento, foi basicamente inﬂuenciado
pelo aumento das taxas de passageiros (doméstica e internacional), bem
como a taxa de navegação aérea. O
aumento destas taxas foi em meados
de Maio de 2013.
Os custos da empresa tiveram um
crescimento de 14%, como consequência directa do incremento das
despesas com o pessoal (22%)
O relatório e contas referente ao
exercício 2013 faz igualmente notar
que em termos dos resultados ﬁnanceiros, a empresa registou uma perda
de 58.650.199 meticais (USD1.9 milhão ao câmbio de 30 meticais). Este
prejuízo, segundo a empresa, é resultante da soma das perdas e ganhos
cambiais não realizados até ao ﬁm do
exercício em análise.
“Tratando-se de perdas incorridas
não realizadas, esta situação pode vir
a reverter-se no futuro, dependendo
da evolução do câmbio das moedas
em referência”, sublinha o documento.

O impacto do endividamento
Segundo o relatório, a principal fonte de ﬁnanciamento são os capitais
alheios (leia-se dívidas), que perfazem 63%, com destaque para empréstimos a médio e longo prazos
para fazer face aos investimentos com
infra-estruturas.

Recorde-se que os Aeroportos de
Moçambique estão num amplo projecto de modernização e ampliação
das infra-estruturas aeroportuárias.
A construção do novo terminal de
Maputo custou cerca de USD80
milhões, uma obra adjudicada à empresa chinesa Anhui Foreign Economic Construction (Group) Co. Ltd.
(AFECC).
A 25 de Setembro de 2008, a empresa foi buscar cerca de USD23.3 milhões ao banco chinês Export-import
para ﬁnanciar a reabilitação do Aeroporto de Maputo, um empréstimo
com um prazo de 12 anos e um período de graça de três anos. Segundo o
relatório, o empréstimo está sujeito a
uma taxa de juro de Libor seis meses
acrescidos de uma margem de 2.5%.
As garantias foram dadas pelo Estado moçambicano.
Um outro empréstimo ao banco
chinês, através de um acordo de retrocessão assinado a 22 de Abril de
2009 no valor de USD50 milhões, foi
contraído pelo Estado moçambicano
e repassado aos Aeroportos de Moçambique. Este valor, que vence juros
anuais de 2% com um prazo de 30
anos (com diferimento de 10 anos e
período de graça de cinco anos) foi
igualmente destinado para a construção e reabilitação do Aeroporto Internacional de Maputo. Para o terminal doméstico de Maputo, o Estado
foi também buscar USD65.1 milhões
ao banco chinês através de um acordo
de retrocessão assinado em 2010. O
empréstimo que vence juros anuais
de 2% tem um prazo de 30 anos, com
um diferimento de 15 anos e cinco
anos de graça.
Para a construção do Aeroporto Internacional de Nacala, onde o Estado
entra como avalista, os Aeroportos de
Moçambique foram buscar USD80
milhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDES) do Brasil. O empréstimo contraído em ﬁnais de Abril de 2011, no
qual já foram desembolsados cerca de
USD63.3 milhões, tem um prazo de
16 anos com um período de carência
de capital de 48 meses. Está sujeito

Shell pisca olho
para Moçambique

A

Shell, um gigante da área petrolífera, rubricou nesta terça-feira em Maputo, um Memorando de Entendimento
(MdE) com a estatal Empresa Moçambicana de Hidrocarbonetos (ENH), com vista a dar início a um estudo
de viabilidade para uma potencial instalação para a produção de
combustíveis líquidos a partir de gás natural.
O entendimento foi rubricado por Nelson Ocuane, PCA da
ENH, e Edward Daniels, Vice-Presidente Executivo de Commercial and New Business Development da Shell Upstream International, na presença da ministra moçambicana dos Recursos
Minerais, Esperança Bias.
Uma nota recebida na nossa Redacção indica igualmente que o
acordo prevê outras discussões sobre licitação conjunta em relação
a áreas de exploração entre a Shell e a ENH em áreas de interesse
especíﬁcas.
“Estamos ansiosos por trabalhar com a ENH para, conjuntamente, estudarmos oportunidades de desenvolver e diversiﬁcar a indústria de gás doméstico do país”, frisou Edward Daniels.
A Shell construiu a primeira instalação de GTL comercial em
Bintulu, em 1993. Em 2011, a Shell e a Qatar Petroleum, parceira de Joint-Venture, iniciaram a produção na maior instalação de
GTL do mundo, a Pearl GTL no Qatar.
(Redacção)

a uma taxa de juro libor 60 meses
acrescido de um spread de 2%.
Vários outros empréstimos para o
reforço da tesouraria, compra de viaturas, operação de leasing imobiliário foram contraídos nos principais
bancos moçambicanos. Em Julho de
2008, a empresa foi contrair ao BCI,
USD1.0 milhão para reforçar a tesouraria e mais USD17 milhões no
mesmo ano para reabilitar e ampliar
o edifício sede dos Aeroportos de

Moçambique e reabilitação do aeródromo de Vilankulo.
Analistas ﬁnanceiros a ter em conta
fazem notar que os resultados negativos da empresa estão a ser altamente
inﬂuenciados pelo alto nível de endividamento dos Aeroportos de Moçambique.
“As contas da empresa mostram as
vulnerabilidades que a companhia
tem em relação à ﬂutuação das taxas
de câmbio, mas, sobretudo, muito por

culpa dos altos níveis de endividamento que possui. Em 2011 tiveram
um lucro fabuloso, não por uma questão de boa gestão, mas por causa de
uma taxa de câmbio favorável”, frisou
um economista ouvido pelo jornal.
Em 2011, os Aeroportos de Moçambique arrecadaram lucros na ordem de 558.6 milhões de meticais
(USD18.6 milhões) em 2011, o que
corresponde a uma subida de 136%
em relação ao ano anterior. (F.C.)
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No Songo

HCB promove ligações empresariais

A

empresa Hidroeléctrica de
Cahora Bassa (HCB) juntou,
no passado dia 18 de Junho
na sua sede no Songo, empresários e governantes baseados na
província de Tete, com o ﬁm de debater questões relacionadas com as
ligações empresariais, tendo em vista
explorar ao máximo o potencial económico daquele ponto do país.
O seminário faz parte de um conjunto de iniciativas que a HCB tem
estado a levar a cabo para permitir
uma ligação entre as pequenas e médias empresas fornecedoras de bens
e serviços, por um lado, e os grandes
empreendimentos que estão a ser desenvolvidos em Tete, por outro.
A ideia é facilitar o diálogo entre os

dois sectores empresariais, maximizando as oportunidades para ambas
as partes.
A província de Tete tem estado a
atravessar um momento acelerado
de investimentos, particularmente na
indústria mineira, onde grandes multinacionais exploram os recursos da
enorme bacia carbonífera que a província possui.
Estas empresas necessitam de adquirir bens e serviços, que em algumas
ocasiões as pequenas e médias empresas moçambicanas não estão adequadamente capacitadas para fornecer,
ou da existência das quais as grandes
empresas não têm conhecimento. A
alternativa é socorrerem-se de mercados externos, particularmente na
África do Sul.

Esta situação leva a que as empresas
moçambicanas se sintam marginalizadas, provocando um mal-estar entre
elas e as multinacionais.
Neste quadro de estabelecimento de
ligações entre as grandes empresas e
os pequenos e médios fornecedores, a
HCB tem estado a liderar com exemplo, tendo criado no ano passado um
portal que permite a todas as empresas interessadas aceder aos seus anúncios de aquisição de bens e serviços.
O resultado desta política é que segundo o Presidente do Conselho de
Administração da HCB, Paulo Muxanga, mais de 50% das aquisições
da empresa são feitas já na província
de Tete, exceptuando-se aqueles produtos ou serviços que não podem ser
adquiridos localmente.

Presidente do Conselho de Administração da HCB, Paulo Muxanga

Muxanga notou que com a existência
da HCB há mais de 40 anos, é necessário que a empresa promova uma
maior colaboração com as pequenas e
médias empresas moçambicanas que
operam naquele território e noutros
pontos do país.
“Pretendemos encontrar uma plataforma de negócios que permita que
as pequenas e médias empresas moçambicanas tenham igual acesso às
oportunidades de negócio oferecidas
pela HCB”, disse Muxanga.
Para além de proporcionar oportunidades às pequenas e médias empresas
moçambicanas, a política de aquisições da HCB também permite maior
transparência, o que pode contribuir
para o desenvolvimento de uma nova
cultura empresarial em Moçambique.
A importância deste encontro pode
ser testemunhada pela participação do Governador da Província de
Tete, Paulo Auade, que sublinhou,
no seu discurso, que a ligação entre
as grandes empresas, por um lado,
e as pequenas e médias, por outro,
pode contribuir para a rentabilização
dos seus negócios através da redução
dos custos operacionais, contribuindo
igualmente para a disponibilização de
postos de trabalho.
Mas alguns participantes no encontro criticaram a atitude de algumas
das grandes empresas que operam em
Tete, considerando-as de arrogantes
perante os empresários moçambicanos, para além de ignorarem as capacidades locais, optando por importar
produtos, serviços e até pessoal do
estrangeiro, mesmo se tal pode ser
encontrado localmente.
“Até para falarem connosco tem que
ser em inglês”, disse um dos participantes.
Alguns dos problemas apresentados
na reunião incluem a precária situação ﬁnanceira das empresas locais,
para a qual contribui o atraso no
pagamento por serviços prestados às
grandes empresas, e ainda as altas taxas de juro e outros condicionalismos
aplicadas pelos bancos comerciais.
No caso dos bancos comerciais, um
dos participantes observou que eles
não têm acompanhado o esforço empreendido pelo Banco de Moçambique na redução das taxas de referência, continuando a aplicar altos juros,
para além de outras imposições que
tornam impossível o acesso ao crédito.
“Para nos darem o chouriço, os bancos comerciais pedem-nos o leitão”,
disse metaforicamente o participante.
O orador principal do seminário foi
Guilmer Dumans de Souza, um académico e Gestor Sénior da Accenture, uma ﬁrma de consultoria com
escritórios no Rio de Janeiro, Brasil.
Na sua apresentação, combinando
postulados teóricos e estudos de caso
de várias partes do mundo sobre as
potenciais externalidades positivas
que os grandes projectos poderão gerar no tecido empresarial local, Dumans de Souza fez vincar que “tudo
o que pode ser feito em Moçambique
deve ser feito em Moçambique”, sublinhando que este processo deve ser
contínuo, sendo isto que todas as empresas, grandes, pequenas ou médias,
multinacionais ou nacionais, devem
procurar explorar.
Sublinhou que para o sucesso deste
processo, é importante que as grandes empresas contribuam para a capacitação das pequenas e médias, no
seu próprio interesse e no interesse de
todos os moçambicanos. (F.G)
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Notiﬁcação de Consulta Pública
PROCESSO DE REASSENTAMENTO, ÁREA DE
IMPACTO E PROCESSO DE SELECÇÃO DA ZONA
DE REASSENTAMENTO

O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique propõe-se desenvolver os recursos de gás natural descobertos no mar - Área 1 e 4 - na Bacia do Rovuma, ao largo da costa de Cabo Delgado Província no norte de
Moçambique. Os co-proponentes do Projecto são a Anadarko Moçambique
Área 1, Lda (AMA1) e a Eni East Africa S.p.A (eni). A AMA1 e a eni estão
a coordenar o desenvolvimento, construção e a operação de um Parque de
GNL para o processamento de gás natural para exportação para o mercado
internacional.
Para permitir a expansão do Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique, deve ser efectuado um processo de reassentamento na Península
de Afungi, no distrito de Palma, local onde o Projecto pretende construir o
Parque de GNL.

As partes interessadas estão convidadas a participar.
A documentação contendo informação sobre o Projecto pode ser
obtida através de www.mzlng.com ou nos escritórios de Anadarko.
No caso de questões quanto às reuniões mencionadas, por favor
contacte:
Ana Paula Reis
Anadarko
Av. Julius Nyerere, 3412
Maputo
Tel: +258 214 87050/1
Fax: +258 214 87054
Correio electrónico: resettlement@anadarko.com

Em conformidade com a Lei Moçambicana (Decreto nr. 31 de 8 de Agosto de
2012) e com as normas e as orientações internacionais sobre as melhores práticas, o Projecto está na fase de preparação de um Plano de Reassentamento.
Foi contratado um consórcio de empresas Moçambicanas e internacionais
para realizar estudos, de forma a desenvolver o Plano de Reassentamento. O
Decreto nr. 31 de 8 de Agosto de 2012 impõe que o Projecto convoque 4 reuniões públicas para informar as partes interessadas no processo de reassentamento, dar oportunidade para a apresentação de comentários, questões,
preocupações e sugestões, e para tomar em conta todos os dados das partes
interessadas durante o desenvolvimento do Plano de Reassentamento.
A primeira série de reuniões públicas irá solicitar informação pública e relativa ao processo de reassentamento, a área de impacto e o processo de selecção da zona de reassentamento. As reuniões públicas serão convocadas nas
seguintes datas e locais:

O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique preza
a sua participação.

Notice of Public Consultation
RESETTLEMENT PROCESS, AREA OF IMPACT AND
REPLACEMENT SITE SCREENING PROCESS

The Mozambique Gas Development Project proposes to develop natural gas
resources discovered in Oﬀshore Areas 1 and 4 in the Rovuma Basin, oﬀ
the coast of the Cabo Delgado Province in northern Mozambique. The coproponents of the Project are Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1)
and Eni East Africa S.p.A (eni). AMA1 and eni are coordinating the development, construction and operation of an LNG Park to process natural gas
for export to international markets.
To enable the development of the Mozambique Gas Development Project, a
resettlement process needs to be undertaken on the Afungi Peninsula in the
district of Palma, the site where the Project intends to construct the LNG
Park.
In compliance with Mozambican Law (Decree no. 31 of 08 August 2012)
and international best practice standards and guidelines, the Project is preparing a Resettlement Plan. A consortium of Mozambican and international
companies have been contracted to conduct studies in order to develop the
Resettlement Plan. Decree no. 31 of 08 August 2012 requires the Project to
convene 4 public meetings to inform interested parties of the resettlement
process, allow opportunity for comment, questions, concerns and suggestions
to be raised, and to consider all stakeholder input during the development of
the Resettlement Plan.
The ﬁrst series of public meetings will solicit public input on the resettlement
process, area of impact and replacement site screening process. Public meetings will be convened on the following dates and at the following venues:

Intersted parties are invited to participate.
Project information documentation can be obtained at www.mzlng.
com or at the Anadarko oﬃce.
Should you have any questions regarding the meetings, please contact:
Ana Paula Reis
Anadarko
Av Julius Nyerere, 3412
Maputo
Phone : +258 214 87050/1
Fax : +258 214 87054
E- mail : resettlement@anadarko.com
The Mozambique Gas Development Project values your participation.
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APELO AOS PARTIDOS POLÍTICOS
PARIDADE DE GÉNERO NAS LISTAS DE CANDIDATOS ÀS
ELEIÇÕES DE 2014
Quase cinco anos se passaram desde a histórica adopção do Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC). A escassos dois anos os governos vão
ter que prestar contas das acções que tomaram para alcançar as 28 metas deste instrumento sub-regional singular que congrega os compromissos globais e continentais para a igualdade de género, incluindo também
processos eleitorais, que para o caso de Moçambique
terão lugar a 15 de Outubro do ano em curso.
Nós organizações da sociedade civil Moçambicanas,
cientes de que o Governo Moçambicano é subscritor do
Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento
de 17 de Agosto de 2008. O Artigo 12 deste Protocolo
preconiza que, até 2015, pelo menos 50% dos cargos
decisórios nos sectores público e privado dos estados
membros da SADC sejam ocupados por mulheres.
Um estudo realizado pelo Instituto Eleitoral para Democracia Sustentável em África (EISA), intitulado
Mulher e as Posições de Liderança em Moçambique
(2012), revelou que, por exemplo, em nenhum dos três
partidos políticos encontramos mulheres que ocupam
o cargo de Presidente ou de Secretário-Geral e que ao
nível das Comissões Políticas ou equivalente, apenas
25.6% são mulheres. Embora a nossa Assembleia da
República tenha 39% de mulheres como deputadas,
este número ainda está aquém das metas da SADC, e
que a mesma percentagem se faz sentir a nível central
faltando esta realidade ao nível local.

que o País tem de alcançar a meta da paridade do género do Protocolo da SADC a nível de órgãos eleitos,
nomeadamente na Assembleia da República e nas assembleias Provinciais.
Os partidos políticos estão neste momento na fase de
elaboração das listas de candidatos à Assembleia da
República e às Assembleias Provinciais. Assim, as organizações da sociedade civil subscritoras deste documento apelam aos partidos políticos para que:
1.
Metade das listas de candidatos seja constituída
por mulheres.
2.
O posicionamento nas listas seja feito por alternância entre homens e mulheres, no que se convencionou chamar listas zebra (homem/mulher/homem/
mulher, etc.).
3.
No caso de já terem concluído o processo de selecção dos membros das listas e terem menos de 50%
de mulheres, coloquem as mulheres em posições elegíveis, adoptando o sistema de lista zebra a partir do
topo da lista até se esgotarem todos os candidatos do
sexo feminino.
Aos candidato vencedor nas eleições para o cargo de
presidente da república de das assembleias provinciais recomendamos:
1.
A formação de um Governo que incorpore em
todos os níveis dos cargos executivos desde central,
provincial e distrital, 50% de mulheres e 50% de homens.

Em termos de representação de mulheres no ParlaA título de exemplo as eleições de 2013 apresentam mento, Moçambique está em quinto lugar em África
uma realidade amarga pois dos 53 Municípios cons- e em terceiro lugar na região da SADC. Vamos colocar
tituídos nos 128 do País, apenas 5 são liderados por Moçambique no topo dessa tabela!
mulheres e 47 por homens enfatizando assim que as
metas do Protocolo da SADC ainda estão longe de ser Maputo, 20 de Junho de 2014
alcançadas.
Preocupa-nos o facto de as eleições gerais do corren- Parceiros:
te ano apresentam-se como uma oportunidade ímpar
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2ÀFLDOGH3URJUDPD5HJLRQDOGD)²ÉIULFD$XVWUDO
3F SA – Federação Unida dos Trabalhadores da Dinamarca, coopera com
sindicatos da África Austral apoiando-os na capacitação institucional
FRPRREMHFWLYRGHVHUYLUPHOKRURVLQWHUHVVHVGRVWUDEDOKDGRUHVÀOLDGRV
e a jogar um papel preponderante como organização da sociedade civil.
Apoia também as Federações Regionais com o objetivo de criar redes de
contactos.
$)6$SUHWHQGHUHFUXWDUXP2ÀFLDOGH3URJUDPDTXHIDUiSDUWHGHXPD
HTXLSDGHWUDEDOKDGRUHV'LQDPDUTXHVHVHORFDLVQR(VFULWyULR5HJLRQDO
HP0DSXWR$VDFWLYLGDGHVGD)6$RFRUUHPHP0RoDPELTXHÉIULFD
GR6XO=kPELDH=LPEDEZHRTXHLPSOLFDYLDJHQVIUHTXHQWHV
TAREFAS:
3DUWLFLSDUQDFRRUGHQDomRSODQLÀFDomRHPRQLWRULDGRSURJUDPD
3HVTXLVDHDQiOLVHGHGDGRV
3ODQLÀFDomRGDDVVHVVRULDGD)6$SDUDRVSDUFHLURVHVHXVSURMHFWRV
$VVLVWLURVSDUFHLURVQD SUHSDUDomRH HODERUDomRGRV GRFXPHQWRVGH
projecto, planos de implementação e monitoria dos orçamentos e plaQRVGHDFWLYLGDGHV
$SRLDURVSDUFHLURVQDHODERUDomRGHUHODWyULRVÀQDQFHLURVHQDUUDWLYRV
SDUDR(VFULWyULR5HJLRQDO
$SRLDURVSDUFHLURVQDFRQGXomRGHOHYDQWDPHQWRGHQHFHVVLGDGHVGH
IRUPDomRHHODERUDomRHLPSOHPHQWDomRGHSODQRVGHIRUPDomR
$VVHVVRUDU RV SDUFHLURV HP DFo}HV GH GHVHQYROYLPHQWR RUJDQL]DFLRQDO
&RRUGHQDUDFRPXQLFDomRUHJXODUFRPRVSDUFHLURVHDUHGHUHJLRQDO
GRVSDUFHLURVGD)6$
3HVTXLVDUHFRQWULEXLUSDUDSXEOLFDo}HVLQFOXLQGRRUHODWyULRDQXDOGD
)6$HVFUHYHQGRDUWLJRVHGRFXPHQWRVGHHVSHFLDOLGDGH
$SRLDUSURJUDPDVHHVWUDWpJLDVGRVSDUFHLURVHUHGHUHJLRQDOSDUDVHQVLELOL]DomRVREUHRWUDEDOKRGHFHQWH
5HDOL]DURXWUDVWDUHIDVGHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVGRVSDUFHLURVH
iUHDVGHGRPtQLRHVSHFLDOL]DomR


QUALIFICACOES:
(OHYDGRFRQKHFLPHQWRGHSUiWLFDVHSROtWLFDVGRV6LQGLFDWRV
(OHYDGR FRQKHFLPHQWR VREUH RV SDtVHV GD UHJLmR LQFOXLQGR DVSHFWRV
SROtWLFRV
([SHULrQFLDQDJHVWmRGRFLFORGHSURMHFWRVLQFOXLQGRHODERUDomRHPRQLWRULDGHRUoDPHQWRVGHSURMHFWRVHHODERUDomRGHUHODWyULRV
$ H[SHULrQFLD FRPR IRUPDGRU HP iUHDV GH LQWHUHVVH SDUD VLQGLFDWRV
FRPRSRUH[HPSORSODQLÀFDomRHVWUDWpJLFDIRUPDomRGHIRUPDGRUHV
HWFOHJLVODomRODERUDOHKLJLHQHHVHJXUDQoDQRWUDEDOKRVHUiXPDYDQtagem,
/LFHQFLDWXUDHP&LrQFLDV6RFLDLVRXiUHDVDÀQVHÁXrQFLDQDVOtQJXDV
3RUWXJXHVDH,QJOHVD
HABILIDADES
([SHULrQFLDVyOLGDHPLQLFLDUHLPSOHPHQWDUSURJUDPDV
)RUWHVKDELOLGDGHVGHSHVTXLVDHHVFULWD
%RDFDSDFLGDGHDQDOtWLFDHGHDEVRUYHULQIRUPDo}HVGHIRUPDUiSLGD
%RPVHQWLGRGHRUJDQL]DomRDWHQomRDRVGHWDOKHVHFDSD]GHWUDEDOKDU
GHIRUPDLQGHSHQGHQWHTXDQGRQHFHVViULR
([FHOHQWH FDSDFLGDGH GH FRPXQLFDomR H KDELOLGDGHV LQWHUSHVVRDLV
EHPFRPRFDSDFLGDGHGHHVWDEHOHFHUHPDQWHUUHODo}HVGHWUDEDOKRHÀFD]HVFRPFROHJDVSDUFHLURVHRXWURVDJHQWHVH[WHUQRV
&RQKHFLPHQWRVDYDQoDGRVGHLQIRUPiWLFD
&DSDFLGDGHGHWUDEDOKDUVRESUHVVmRFXPSULUSUD]RVHSULRUL]DUDFDUga de trabalho.
2VLQWHUHVVDGRVGHYHUmRHQYLDURVFXUUtFXORVHP,QJOrVDWpDRGLDGH
-XOKRGHjVKRUDVSRUHPDLOFRPRWLWXOR´2ÀFLDOGH3URJUDPDµ
para bbiosse@sa.3f.dk. As entrevistas aos candidatos seleccionados terão
OXJDUHQWUHRVGLDVDGH-XOKRVHUmRIHLWDVHPLQJOrVHLQFOXHPWHVWHV
SUiWLFRV2LQtFLRGRFRQWUDWRHVWiSUHYLVWRSDUDGH6HWHPEURGH
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SA9ANA revela inpditos nas práticas ilegais do Ànanciamento político em Moçambique

A Frelimo também “come” na sujeira da fraude aduaneira
Por Marcelo Mosse e Ernesto Madendere

O

financiamento
político,
quando o Estado apoia
os partidos políticos para
exercerem as suas actividades, é uma prática normal em democracia. Os partidos são entidades semi-públicas e, por isso, recebem esse
apoio. Este financiamento político
(diferente do financiamento eleitoral) tem duas vertentes: os partidos
com assento parlamentar, para além
das quotizações, doações e legados,
recebem dotações do Orçamento
do Estado; os partidos sem assento
parlamentar não têm essas dotações,
mas beneficiam de isenções fiscais na
importação de “bens de equipamento necessários ao seu funcionamento”, uma prerrogativa que também é
extensa aos representados na AR.
O processo tem regras e espera-se
que elas sejam cumpridas. A prática
mostra, no entanto, que não. Pior, o
partido Frelimo, que através do Governo devia promover boas práticas,
está mergulhado até ao pescoço na
mesma natureza de ilegalidades ﬁscais que foram recentemente denunciadas pelo Centro de Integridade
Pública (CIP) envolvendo pequenos
partidos da oposição, incluindo o nóvel MDM (Movimento Democrático de Moçambique).
A relevação foi como uma bomba,
mas a detonação parecia controlada
para não atingir todos os envolvidos.
A relação da Frelimo com as mesmas
práticas foi posteriormente denunciada pelo CIP, que trouxe à baila
casos de importação de mercadorias,
centradas na cidade nortenha de Nacala, pretensamente para o partido,
mas que são depois entregues comprovadamente a comerciantes que
têm suportado as despesas do seu
gigante aparelho.
Mas, aﬁnal, as coisas não acontecem apenas naquela cidade distante
dos centros de decisão, em Maputo.
Na capital, o mar de ilegalidades
em que está envolvida a Frelimo é
enorme, como apurou uma investigação do SAVANA. É apenas mais
uma amostra que pode não dar uma
imagem completa da dimensão das
ilegalidades e das perdas ﬁscais do
Estado, mas que comprova a instrumentalização recorrente de uma Lei
em prejuízo do Estado.
Em Janeiro de 2014, a Frelimo importou dez contentores trazendo
1691 arcas-frigoríﬁcas, cujo peso
bruto era de 6212 Kg. Tinham
como números de selo os seguintes: V383766, V425495, V4116764,
V416611, V425465, V425479,
V434668, V383778, V434656 e
V425540. Foram embarcados em
Hong Kong no dia 11 de Dezembro
de 2013. O SAVANA não conseguiu apurar a marca dos congeladores nem qual foi a empresa comercial
que beneﬁciou da generosidade da
Frelimo, mas as nossas fontes alegaram insistentemente que as arcas

Estes documentos provam que, para além dos partidos da oposição, a Frelimo também usa a Lei dos Partidos Políticos para fazer importações fraudulentas. Espera-se que a investigação judicial anunciada abranja a todos

eram da marca Super-General e que
o beneﬁciário foi o grupo MBS.
Uma fonte do MBS rejeitou esta
alegação, dizendo que o grupo não é
um vendedor exclusivo da marca em
Moçambique. Recorde-se que Bachir é um velho ﬁnanciador do partido (uma vez, em leilão da Frelimo
para angariação de fundos chegou a
comprar um dos cachimbos do actual
presidente, Armando Guebuza, para
depois devolver ao dono). Mas em
virtude de ter sido visado pela Casa
Branca como um dos barões de droga em Moçambique, empresas e cidadãos americanos foram impedidos
de manter relações comerciais com o
empresário oriundo de Nampula.
O banimento americano ao MBS
não se estendeu à comercialização de
produtos manufacturados sob licenças de companhias da terra do Tio
Sam e, por isso, a MBS continua a
vender aparelhos de ar-condicionado
Super-General. Fonte do MBS disse
que são adquiridos no mercado interno.
Seja como for, por esta importação
de Janeiro, a Frelimo devia ter pago
2.393.397 de Mts em impostos e
taxas. Ou seja, 1.161.704,62 Mts
de direitos aduaneiros acrescido de
1.184.938,71 Mts de IVA. Mas o
partido pagou apenas à Kudumba
taxas relativas ao serviço de inspecção não intrusiva 2.500 (dois mil e
quinhentos Meticais) e à MCNET
uma taxa de serviços de rede no
valor 44.003,96 Mts. Com esta importação, o Estado ﬁcou lesado em
2.346.893.33 Mts.
A taxa de inspecção não intrusiva
paga era completamente irrisória mas

são “trocos” que também acabam engordando os cofres do Partido, numa
forma “legalizada” de arrecadação de
rendas. A atribuição pelo Governo,
em 2007, do negócio dos scanners à
Kudumba foi forçada e inﬂuenciada
por interesses empresariais ligados
à elite política: a Kudumba não era
elegível ao concurso pelo simples
facto de ser também importadora; a
Kudumba não apresentou a proposta
ﬁnanceira mais competitiva; a Kudumba vendeu gato por lebre ao propor um equipamento diverso do que
posteriormente instalou. E o facto de
a SPI (a holding do Partido Frelimo)
ser uma das accionistas de referência
da Kudumba pesou demasiado nos
resultados ﬁnais de um concurso para
uma função de soberania (Sobre os
scanners, o sector privado que opera
em Moçambique acaba, ﬁnalmente,
de se insurgir. Ver texto nesta edição).
Fontes do SAVANA referem que a
Frelimo tem incorrido nestas práticas desde que a Lei que as encobre
foi estabelecida (Lei 7/91, Lei dos
Partidos Políticos), um articulado
que não especiﬁca o conteúdo de
“bens de equipamento”, embora reﬁra que os artigos não “envolvem
actividades de natureza empresarial.
A investigação sobre a matéria é, no
entanto, complicada, mas tem havido cada vez mais predisposição para
partilha desta informação, causando
um grande nervosismo no seio das
lideranças dos partidos.

agora “intervencionado” pelo Partido Frelimo, publicou dados sobre
uma alegada participação do anterior
Secretário Geral do Partido, Filipe
Paunde, em “importações fraudulentas de viaturas”. O jornal referia-se à importação de viaturas de luxo,
sob isenção, as quais depois eram
vendidas por agentes comerciais ao
preço do mercado. Paúnde reagiu
com veemência contra tais alegações
e ameaçou processar o jornal e o seu
anterior editor Anselmo Sengo, mas,
de acordo com os dados em posse do

SAVANA, algumas importações de
vulto foram realizadas quando ele
ainda estava na liderança do partido.
Outra importação da Frelimo, sempre usando o enquadramento da Lei
dos Partidos Políticos, teve lugar em
Março deste ano. Foram 2640 aparelhos de AC de 72.000 BTUs, também
da marca Super-General. A potência
de ACs de 72.000 BTUs é usada em
grandes instalações, e a sua importação pode ser explicada pelo boom
imobiliário em Maputo, embora isso
não justiﬁque a prática. Conforme o

aviso de pagamento desta importação, datado de 19 do Março, a Frelimo pagou apenas 500,00 Mts. Se
não tivesse havido isenção, o Estado
arrecadaria 2.713.602,49 Mts. Em
Maputo, os produtos importados
pela Frelimo com isenção são desalfandegados a partir das 22 horas
e transportados para dois armazéns,
um na Machava e outro na estrada
velha da Matola.
A nossa investigação apurou um
padrão de práticas que sugere que
alguns dos clientes do partido po-

dem ser companhias com cadastro
ao nível do descaminho aduaneiro.
Em Maio de 2012, em Nacala, as
alfândegas anunciaram que a sua
Divisão de Inteligência apreendera três contentores com 3439 caixas
de pilhas da marca “777” pertencentes à empresa “Shiv Comercial”. A
apreensão em causa, de acordo com
um relatório das Alfândegas de Moçambique, deveu-se à subfacturação,
pois aquela empresa havia declarado
apenas 287.307, 00 Mts contra os 2.8
milhões de Mts apurados nas inves-

tigações.
Pilhas 777 e outras baterias foi exactamente o conteúdo de 20 contentores importados neste mês de Junho
de 2014 pelo partido, cuja autorização de saída recebeu o número de
embalagem 11800. Entre direitos
aduaneiros e IVA, o partido sedeado
na antiga Rua da Pereira do Lago,
hoje Frente de libertação de Moçambique, deveria ter pago ao Estado 2.336.393,75 Mts. Com efeito, o
que coube ao Estado nesta operação
de importação de pilhas foram apenas em 71.090,18 Mts. Os números
dos contentores desta operação, em
ordem de desalfandegamento, foram
os seguintes: PCIU 1238122, PCIU
2113691, PCIU 2512747, PCIU
1606029, PCIU 1206911, PCIU
3188210, PCIU 2523335, PCIU
2771579, PCIU 1720113, PCIU
1033694, PCIU 1156765, PCIU
2969076, PCIU 1548703, PCIU
2968280, PCIU 2004725, PCIU
1390161, BMOU 2559772, TGHU
0680585, PCIU 3090163 e SEGU
17111208.
A revelação do Expresso-Moz em
Outubro sugeria que as importações
ligadas à Frelimo tiveram apenas
lugar no consulado de Paúnde. Mas
esta é uma sugestão errada, como
conﬁrma esta importação de Junho
de 2014. A importação de congeladores e de ACs em grandes quantidades
a coberto da legislação pressupõe que
o Partido Frelimo pretende usar esse
equipamento nas suas actividades,
mas o facto é que os mesmos acabaram entrando no mercado, através de
comerciantes de origem asiática que
prestam favores ao partido.
Esse é um dos efeitos perversos destas práticas. Mas, como elas acontecem há vários anos, ressalta também
uma certa complacência por parte

da Autoridade Tributária, dirigida
por uma ﬁgura reputada, honesta e
íntegra, Rosário Fernandes, que se
tem esforçado em aumentar a receita do Estado usando slogans como
popularização do imposto e alargamento da base tributária. A ATM
tem “serviços de inteligência” que, de
tempos em tempos, anunciam apreensões de importações fraudulentas.
No entanto, raras vezes tem sido
feita referência às práticas suscitadas pelos partidos. Uma dessas poucas vezes foi a 27 de Julho de 2012,
quando foi anunciada a apreensão de
seis viaturas de luxo. Pensava-se que
a repressão vinha para ﬁcar, mas ela
desapareceu na proporção inversa ao
do aumento do tom do discurso da
popularização do imposto.
Nalguns meandros familiares com o
comércio internacional questiona-se
essa complacência da ATM tendo
em conta que as operações dos partidos não são ilegais à partida. Ou
seja, as operações são feitas seguindo
a Lei. Os partidos solicitam as isenções e o Director Nacional das Alfândegas, Guilherme Mambo, autoriza. A ilegalidade acontece a jusante,
depois da recepção da mercadoria,
levantado-se a seguinte questão: há
ou não interesse da ATM em investigar essas práticas de forma sistemática?
Qualquer que seja a resposta, há um
episódio recente, revelador da forma como a denúncia destas práticas
incomoda os quadros da ATM. No
passado dia 25 de Maio, um seminário sobre Fluxo Ilícito de Capitais teve a honra de acolher o DG
das Alfândegas, Guilherme Mambo.
Como o tema era a fuga ao ﬁsco, da
plateia surgiram questões sobre as
práticas dos partidos; levantaram-se questões sobre as diﬁculdades

no acesso à informação relevante
por parte de activistas da sociedade
civil. Com os nervos à ﬂor da pele,
Mambo garantiu que não libertaria qualquer informação porque ele
sentira que havia uma intenção de se
atingir o Partido Frelimo. Mas essa
protecção está a ruir, também porque
dentro da Autoridade Tributária há
um movimento de contestação à actual direcção, encabeçada justamente
por Mambo, que substituiu Domingos Tivane, hoje proprietário de uma
enorme infra-estrutura universitária
e invejáveis investimentos na área
imobiliária.
As relevações do CIP em Março tiveram um efeito tremendo sobre as
nossas instituições de justiça, levando o Gabinete Central de Combate
à Corrupção (GCCC) a instaurar
uma “investigação” para apurar se as
importações dos partidos políticos
que acabam no mercado conﬁguram
crimes de “corrupção, falsiﬁcação de
documentos e descaminho aduaneiro”. Segundo uma fonte do GCCC,
o processo está em instrução preparatória. A fonte disse que o GCCC
enviou memorandos à ATM e a
Câmara de Despachantes para estas
entidades tomarem medidas disciplinares em caso de se comprovar o
envolvimento de seus funcionários.
São dez os partidos sob investigação. A nossa fonte não quis relevar
os seus nomes, alegando presunção
de inocência, mas dados na posse
do SAVANA indicam que todos os
principais partidos estão envolvidos
nos esquemas, e há matéria bastante
sobre o Partido Frelimo.

Filipe Paúnde
Em Outubro de 2013, esse nervosismo foi notório quando um semanário de Maputo, o Expresso-Moz,

“Tenho uma relação saudável com a governadora”
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A cultura da
apropriação

A

pesar do Presidente da República ter devolvido as duas
leis sobre os privilégios dos deputados e dos Presidentes
em funções e após cessação destas, não deixa de ser preocupante o pensamento colectivo que motivou a iniciativa dos nossos ilustres representantes do povo a propor aqueles
instrumentos legais.
Logo à partida, salta à vista uma visão distorcida sobre a natureza e o conceito de representante do povo. Surge uma ideia de
que os deputados estão a fazer um favor ao povo, favor este pelo
qual o povo deve pagar onerosamente e sentir-se eternamente
grato; o sentimento de apropriação, por contraposição ao serviço
público, na defesa de interesse público.
O ponto é que os nossos deputados, ao exigirem que o povo lhes
pague da maneira como o estão a fazer, não estão a exigir aquilo
que seria razoável uma sociedade pagar aos seus deputados pelo
serviço público que prestam.
É desde já subjectiva qualquer discussão sobre o que é uma remuneração justa para o deputado, ou sobre se o que lhes é pago
é muito ou pouco.
O que se torna problemático no actual debate sobre o pagamento aos deputados é como é que os próprios deputados entendem
o seu papel na Assembleia da República.
O ponto de partida é que na nossa opinião, ninguém é obrigado a ser deputado. A decisão de se candidatar a deputado parte
do indivíduo estar convencido de que tem uma visão política
nacional, cuja concretização exige que o indivíduo esteja numa
posição privilegiada de poder inﬂuenciar o processo de produção
das leis que servirão de base para a materialização da sua visão.
Portanto, não é uma proﬁssão. E espera-se que quem queira
candidatar-se a deputado já seja um proﬁssional que decide sacriﬁcar (temporariamente) a sua carreira proﬁssional ou outros
interesses para servir o povo. E neste ponto de vista, se torna
razoável que ele tenha uma compensação justa pelo sacrifício
que irá consentir.
Mas a ideia que os nossos deputados pretendem dar do seu estatuto é de que são funcionários da Assembleia da República
a tempo inteiro, com salários e outros privilégios que lhes são
devidos. Não necessariamente o conceito de serviço público por
tempo determinado.
O subsídio de reintegração, as férias pagas, a viatura subsidiada
no início de mandato, e a custo zero no ﬁm, são privilégios que
nunca devem ser considerados essenciais, ou mesmo incentivos
para o bom desempenho do deputado.
Mas os deputados não estão sozinhos nesta cultura de apropriação. As obrigações ﬁscais do cidadão são a principal fonte de
receitas para o ﬁnanciamento das actividades do Estado. Mas a
nossa cultura é de que quanto mais alto for o cargo na hierarquia
do Estado que o indivíduo ocupa, maior é a propensidade para
se livrar dessas obrigações ﬁscais. Só os menos importantes é
que pagam impostos e as obrigações aduaneiras pelos bens que
importam. Exigem-se casas construídas pelo Estado para uso
depois da cessação de funções. Seria de esperar que quem tem
mérito para ocupar um alto cargo no Estado já tivesse, pelo menos, uma casa própria que talvez poderia necessitar de algumas
beneﬁações para se ajustar ao novo estatuto do seu proprietário.
É esta cultura enraizada de apropriação que informa, por exemplo, a política que permite aos partidos políticos gozarem de
isenções ﬁscais na importação de bens, incluindo os que podem
ser considerados de luxo. Nenhum Estado sobreviverá a este tipo
de assalto aos seus recursos.
É uma política que abre espaço à corrupção, como se pode evidenciar pelos casos recentes, em que partidos políticos importam
bens que depois são comercializados no mercado convencional,
lesando o Estado de potenciais receitas que muito bem poderiam
melhorar as nossas ﬁnanças públicas. É a cultura da apropriação.

Sobre a crítica literária ou
a falta dela
Por Tavares Cebola

C

onversei há tempos, longamente, com um autor moçambicano bem
conhecido pelo público.
Começámos por falar de Proust e
a diﬁculdade que teve para publicar Em Busca do Tempo Perdido.
Falámos a seguir da qualidade dos
livros publicados no país e da crítica literária nos jornais e foi nessa
matéria que a conversa se prolongou. “É contraditório que numa
época em que abundam jornais
não se publique nada. Uma única
crítica literária, um único debate.
É sempre política e mesquinhez”,
dizia o autor, furibundo. Perguntei, e não tinha outro propósito
que não fosse instigar o autor a
falar, como é que a geração a que
pertence actuava no seu tempo e
porque é que, também ela, tinha
renunciado hoje na dinamização
da escrita nos jornais e do debate à volta de livros. Falou-me dos
constrangimentos que obrigaram
essa sua geração a dedicar-se inteiramente às actividades proﬁssionais onde cada um actua e
a diﬁculdade que era encontrar
tempo para participar activamente no debate. Disse, por ﬁm, que
a grande responsabilidade era dos
mais jovens, são eles que tinham
que conduzir as iniciativas. São
KOk NAM
Director Emérito
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eles, dizia ele, que devem apostar
na formação e no crescimento,
ousando desaﬁar, propor e discutir a literatura, o cinema, e de um
modo geral promover a reﬂexão.
Nos últimos meses, participei em
dois debates em que a discussão
era o livro e a sua promoção através da crítica literária. Há sempre
aqueles para quem o problema
está na “juventude de hoje”. Uma
juventude “alheia à reﬂexão”,
“desinteressada”, “completamente perdida”; Para eles, só uma
profunda mudança nos hábitos
e uma “revolução” na escola, nas
famílias e na sociedade poderiam
restabelecer o interesse desses jovens pela leitura e pela cultura.
Desconﬁo sempre destes defensores do “estabelecimento de uma
nova ordem”. Conheço exemplos
de jovens extraordinariamente
dedicados e cujos conhecimentos,
actividades e empenho desmentem essas opiniões. À falta de melhor argumento, poderia recorrer
àquela frase “é sempre injusto generalizar”. É, quase sempre, uma
mistura de snobismo e um desejo
de culpar sempre os outros. Os
jovens, por sua vez, costumam
justiﬁcar-se frequentemente nas
diﬁculdades em fazer o que quer
que seja. Não temos meios, é a

Editor Executivo:
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resposta mais comum. Ou estão
conformados e se alimentam dos
modelos criados pelos bezerros
de ouro, pelos “mestres”, não contestam e são condescendentes.
Julgo que a forma como temos
colocado o problema não é a mais
correcta. É um problema que
deve preocupar-nos a todos.
Tudo o que preciso como leitor,
e não há nenhuma razão para
não me julgar merecedor, é que
haja uma discussão permanente
e sem complexos sobre livros. É
incompreensível que, com tantos
jornais, não se publiquem críticas. Será preciso recorrer àquela
prática de Edgar Allan Poe que,
inconformado com a monotonia nos jornais, pôs-se a publicar
textos aos quais ele próprio dava
respostas? Não estou a falar do
ataque pessoal, desses textos incapazes de apontar um único
argumento, desses manés que enchem os seus textos com dentadas
venenosas e se riem ruidosamente
com os seus a beber 2M. Eu gostaria de ver um texto no jornal
que suscite e anime um debate
informado, profícuo.
Teríamos, certamente, muito
mais a aprender do que a falar
sempre dos tachos dos deputados.

(miguel.bila@mediuacoop.co.mz)
António Cabrita, Carlos Serra,
(incluindo via e-mail e PDF)
Ivone Soares, Luis Guevane, João
(francisco.carmona@mediacoop.co.mz) Mosca , Paulo Mubalo (Desporto). Fax: +258 21302402 (Redacção)
Assessor Editorial
82 3051790 (Publicidade/Directo)
Maquetização:
Marcelo Mosse
Auscêncio Machavane e
Delegação da Beira
(marcelo.mosse@mediacoop.co.mz)
Hermenegildo Timana.
Redacção: Fernando Manuel, Raúl
Prédio Aruanga, nº 32 – 1º andar, A
Revisão
Senda, Abdul Sulemane e Argunaldo
Telefone: (+258) 825 847050821
Gervásio Nhalicale
savana@mediacoop.co.mz
Nhampossa
Publicidade: Benvida Tamele
Redacção
FotograÀa: Naita Ussene (editor) e
(823282870)
(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)
admc@mediacoop.co.mz
Ilec Vilanculos
Distribuição: Miguel Bila
Administração
Colaboradoes Permanentes:
(824576190 / 840135281)
www.savana.co.mz
Machado da Graça, Fernando Lima,

OPINIÃO

Savana 27-06-2014

19

Notas de um viajante “cansado”:

Precisamos de políticos fortes ou de
instituições democráticas fortes?
Por Gilberto Correia*

U

ma das vantagens de viajar para
fora do nosso País é permitir-nos olhar para a realidade que
vivemos de fora para dentro com algum distanciamento. A distância
física e geográﬁca devolve-nos uma
percepção mais objectiva da realidade
que, muitas vezes, no nosso quotidiano
tendemos a relativizar ou subestimar.
Por motivos proﬁssionais tive de participar num evento para advogados
africanos na República dos Camarões.
Na ligação aérea entre Nairobi- Yaoundé juntei-me, no mesmo voo, a vários
advogados oriundos de diversos países
africanos que iam participar no mesmo
evento. Depois das habituais saudações,
constatei que as perguntas que aqueles
colegas me faziam eram invariavelmente as mesmas, a saber: Como está
a situação em Moçambique? Porque regressou a guerra com a Renamo? Como
deixaram retroceder um país que ia tão
bem?
Pegando nestas perguntas, para as quais
não existem respostas acabadas, decidi elaborar o presente texto, visando
abordar nele alguns aspectos inerentes
à construção de um Estado de Direito democrático que julgo terem algum
relevo para o momento político que
vivemos.
Quer se queira quer não, quer se goste
quer não se goste, a maior ameaça que
o nosso país enfrenta actualmente provém das consequências do eufemisticamente chamado de “conﬂito político-militar”.
Para além das mortes de seres humanos, incluindo de cidadãos civis, da
deslocação em fuga de muitos outros
dos seus locais de residência e de trabalho, retornaram as ameaças de divisão
violenta do País. Ao lado, são cada vez
mais evidentes os sinais de falhanço do
diálogo político e a busca de uma solução violenta para o conﬂito.
O verso da música revolucionária que

dizia que “não vamos esquecer o tempo que passou” aplica-se também aqui
com muita acuidade. Nenhum moçambicano deve esquecer-se do que se passou na guerra fratricida que terminou
em 1992.
A boa notícia é que há quase unanimidade opinativa de que se houver arte e
engenho político para parar agora esta
situação de violência armada entre
moçambicanos, a nossa capacidade de
regeneração seria relativamente rápida,
permitindo-nos assim acalentar alguma
esperança no futuro.
A má notícia é que a realidade no terreno aponta para a existência de fortes
possibilidades de estar em preparação
uma opção de resolução armada das
divergências políticas, o que nos poderá empurrar colectivamente para um
abismo. E aí, como diz um antigo provérbio: abismo chama abismo (abyssus
abissum invocat).
Vivemos actualmente um misto de esperança e de medo. Ora alimentados
pelo discurso optimista do Governo
que nos traz certa esperança, mas que
que teima em não se revelar nos factos
concretos; ora pelo imprevisível discurso político da Renamo que por vezes
nos tranquiliza e outras vezes nos leva
ao desespero.
Aqui chegados, certamente que o leitor
deste texto estará curioso em saber o
que pensa o autor sobre a solução para
esta preocupante encruzilhada, a que
estamos todos voluntária ou involuntariamente submetidos.
Ei-las abaixo:
Nota 1: No nosso País, constata-se um
hábito fortemente enraizado de priorizar a escolha de políticos fortes em
prejuízo de promover a criação de instituições democráticas fortes. Se perguntarmos quem se lembra do nome do(a)
Chefe do Estado ou do Governo da

Bélgica ou da Suécia poucos acertarão.
Exactamente porque estes países desenvolveram-se através de uma aposta
num modelo democrático que prioriza
a força das suas instituições e não apenas a força dos cidadãos que as dirigem
(há uns tempos a Bélgica ﬁcou cerca de
seis meses sem Governo, devido ao falhanço de acordos políticos para obter a
maioria necessária para formar Governo, mas mesmo assim o país continuou
a funcionar quase normalmente, como
que em piloto automático). Contudo,
se perguntarmos quem é o Presidente
da República do Zimbabwe ou da Venezuela o número de respostas certas
certamente que aumentará, pois aqui
neste caso o que predomina são cheﬁas
fortes.
No nosso cenário político, basta olharmos para o topo dos maiores partidos
de Moçambique para veriﬁcarmos que
é indiscutivelmente ocupado por cheﬁas muito fortes. Tão fortes que por
vezes dão a impressão que são mais
fortes que as instituições que dirigem.
Este modelo de cheﬁas fortes ao invés
de instituições fortes parece ser, paradoxalmente, uma dos nossas maiores
fragilidades democráticas. Para além do
facto evidente de que quando o chefe
forte erra toda a instituição tende a segui-lo sem questionar, incorrendo nas
respectivas consequências.
Nota 2: Para existir uma democracia
não basta haver separação formal de
poderes, não obstante toda a democracia ter obrigatoriamente que ter os
três poderes do Estado separados. A
sensação que temos é que, entre nós, os
três poderes (executivo, legislativo e judicial) não são equilibrados. Os poderes
executivo e legislativo têm naturalmente base política (são poderes políticos)
e o poder judicial deve ser apolítico.
Ocorre que os dois poderes políticos
são muito mais fortes do que o poder
judicial, rompendo assim o imprescin-

dível equilíbrio. Este terceiro poder - na
verdadeira acepção da palavra - é fraco
comparativamente com os outros dois.
Esta debilidade impede-o de cumprir
correctamente a sua função num Estado de Direito democrático.
Nota 3: É igualmente insuﬁciente para
a democracia que a nossa Constituição
estabeleça formalmente a tradicional
separação de poderes entre o poder
legislativo e o poder executivo no contexto da qual o executivo governa e o
legislativo elabora as leis e ﬁscaliza a
acção governativa. Esta construção formal tem que ter o mínimo de consequência material. O facto do Governo
e a maioria parlamentar terem a mesma
base política e normalmente assim é em
quase todos os quadrantes, não pode
justiﬁcar a subversão das mais elementares regras funcionais de cada um dos
órgãos de soberania atrás mencionados.
O que constatamos na prática é que,
por um lado, existe governo que governa o País e, por outro, temos uma maioria parlamentar que vai quase sempre
a reboque do governo, em prejuízo da
sua importante acção parlamentar ﬁscalizadora.
Nota 4: Embora toda a democracia
implique o multipartidarismo, a mera
existência de vários partidos políticos
não é condição única para que haja
uma verdadeira democracia. A democracia exige que sejam respeitados os
direitos dos eleitores, da oposição. Num
sistema democrático, as eleições não
devem ser vistas como ﬁns em si mesmo. Como uma competição predadora
em que quem ganha tem tudo e quem
perde não ﬁca com nada. As eleições
são oportunidades democráticas para
os cidadãos intervirem politicamente e
escolherem de forma livre, voluntária
e esclarecida não só quem querem no
Poder, mas também quem desejam que
faça oposição ao Governo, numa saudável lógica de Poder e contrapoder. Se
esta perspectiva for correcta, a oposição
política deve ser tratada como um parceiro político e não como um inimigo
a erradicar.
Nota 5: É ponto assente nos manuais

de Ciência Política e de Direito Constitucional que em democracia não deve
existir nenhum partido armado. A luta
democrática não se faz nas matas com
armas de fogo - sejam quais forem as
razões invocadas para tal. Quem é pela
democracia não pode ser, simultaneamente, pela violência armada. Esta é
uma contradição insanável. Por muita
argumentação emocional que se esgrima em torno da necessidade da existência de uma oposição armada em
Moçambique, esta situação levar-nos-á
sempre para longe dos trilhos do Estado
de Direito democrático e remeter-nos-á para um retrocesso civilizacional.
Nota 6: Como atrás frisamos, o sistema
democrático precisa um equilíbrio entre
poderes e contrapoderes (check and balances). Nesta linha, é imperioso que se
desenvolva uma Sociedade Civil forte
que se constitua como um efectivo contrapoder, dando voz àqueles cidadãos
que não têm voz. Contudo, a chamada
Sociedade Civil deve desempenhar o
seu papel evitando cair na armadilha de
se transformar em anti-poder – ser contrapoder não é ser anti-poder. Precisamos de uma sociedade civil que cumpra
o seu importante papel, mas que consiga esquivar-se habilidosamente das
interferências, manipulações, estratagemas, inﬁltrações ou seduções políticas.
Se quisermos sintetizar o que atrás
anotamos, diremos que a situação de
violência a que chegamos é corolário
dos fracos fundamentos democráticos
que construímos. Infelizmente, temos
ainda instituições democráticas fracas,
que não só não foram capazes de resolver paciﬁcamente os conﬂitos e tensões
que derivam da actividade normal de
um Estado; como ainda, devido à sua
fraqueza e funcionamento irregular,
levaram ao agravamento dos mesmos
conﬂitos.
Estas notas soltas terminam por aqui,
pois a tripulação já anuncia os procedimentos para aterragem no Aeroporto
Nsimalen em Yaoundé.
*O texto original foi reduzido e editado
pelo jornal. O autor é advogado na Beira

Devaneio

D

escobri o termo misógino,
o seu signiﬁcado e a sua
relação comigo quando já
ia para os 50 anos. A minha reacção não foi de espanto, mas
invadiu-me uma sensação de indignação por me ter permitido passar
tanto tempo a navegar nessa ignorância.
Recuei no tempo e recordei-me que, contrariamente a todos
os meus colegas do liceu onde eu
andava na altura, só tive a minha
primeira namorada aos 21 anos de
idade, também por insistência e alcovitice do meu amigo Renato, um
namoradeiro incontrolável.
Foi, de qualquer forma, um namoro
muito tremido com muitos desvãos
de incompreensões, intransigência
de parte a parte. Com a idade, a minha misogínia foi se agravando, não

me sinto bem ao lado de uma mulher e
se forem várias, pior ainda. Meto o pé
pelas mãos, experimento uma sensação
de alﬁnetadas nos sovacos e as palavras
morrem-me de sufoco antes mesmo de
chegarem à boca.
Só assim é que consigo explicar o facto
de os meus pesadelos recorrentes se ligarem à minha pretensa coroação como
chefe tribal obrigado a desposar uma
donzela a cada ﬁnal de ano. Isso faz
com que já velho me veja rodeado de
dezenas de mulheres sobre quem praticamente nada sei nem pretendo saber.
Sinto-me bem sozinho e quanto mais
afastado me vejo longe de mulheres,
melhor me sinto. Isto é um paradoxo
porque apesar disso acabei casando-me,
mas foi mais para corresponder às pressões sociais e não desiludir o que era a
vontade suprema dos meus pais.
Visto ainda por cima eu ser o primogé-

nito, mas como se pode ver, meu lar
funda-se numa relação falsa com a
minha mulher, visto que não lhe
posso dizer nada sobre o facto de
ela ser-me no fundo indiferente,
cuja presença até poderia considerar uma agressão à minha integridade.
Como é que se pode dizer isso a
uma mulher? De modo que vivo
sob um fundo falso do qual com o
tempo, nem sequer imagino como
sair, mas é verdade que nos raros
momentos de pausa em que me
vejo sozinho curto os melhores
momentos da minha vida, na minha solidão com os cavalos da minha imaginação soltos ao vento e
ao sol. Por isso, digo a mim mesmo
que sermos misóginos não é para
mim uma maldição, mas sim, uma
bênção, é o meu segredo.

carlosserra_maputo@yahoo.com
http://www.oﬁcinadesociologia.blogspot.com

381

Futebol: uma missa pagã

O

s campos de futebol são
os reais substitutos dos
templos de todos os tempos e regiões.
Ir a um jogo de futebol (pense-se no mundial) é ir a uma missa
pagã: rezamos ferverosamente,
imploramos aos deuses (as modernas estrelas do futebol), partilhamos a empatia da presença
através de múltiplas maneiras (as
claques são o exemplo mais ﬂagrante), esperamos que o sacerdote (o árbitro) seja convincente.

E regularmente voltamos ao templo para revigorar a nossa fé e aí
deixar as nossas preces generosas
para que vença o nosso clube, o
nosso deus colectivo.
As nossas tristezas, as nossas fragilidades, os nossos medos, ﬁcam
reactivamente atenuados se as
nossas equipas ganham. Se não
ganham, “sabemos” que ganharão
um dia. Uma fé inabalável, que a
magia, boa ou má, dos treinadores
(os grandes curandeiros do ritual), alimenta em permanência.
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Sobre o Acordo OrtográÀco

A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça

O

A guerra

O

Dr. Brazão Mazula veio, há poucos dias, a público dizer
que o país está em guerra e não numa situação político-militar ou qualquer outro dos eufemismos que são
normalmente usados pelos arautos do poder. Posição
que há muito defendo.
Numa altura em que se registam combates em Sofala, Tete e
Zambézia, em que há mortos e feridos diários, não se pode negar que estamos em guerra, por muito que o executivo tente
evitar ﬁcar na História como o que conduziu o país a uma nova
guerra depois de 21 anos de Paz. Uma guerra inútil e que teria
sido facilmente evitada.
Também recentemente o comentador da Rádio Moçambique
Amorim Bila tentou desvalorizar esta situação de guerra dizendo que os homens da Renamo apenas disparavam uns tiros
e fugiam para o mato. Não defendiam posições ﬁxas. Com essa
aﬁrmação mostrou ignorar, ou ﬁngiu ignorar, os métodos mais
básicos de uma guerra de guerrilha. O que pensa Amorim Bila
que fez Alberto Chipande, no Chai, senão disparar uns tiros e
fugir para o mato? E ainda hoje se fala disso.
E, em termos de defender posições ﬁxas, não será a serra da Gorongosa, neste momento, uma posição ﬁxa da Renamo? Uma
posição que as forças governamentais tentam, há muitos meses,
ocupar com pesadas baixas e sem sucesso?
Outro eufemismo usado, com o mesmo objectivo, é que é preciso “preservar a Paz”. Ora só se pode preservar uma coisa que
existe. E, infelizmente, no nosso país já não existe Paz. O que há
a fazer é restabelecer a Paz e, só depois, preservá-la.
Pareceu a todos nós que estávamos perto de restabelecer a Paz
quando a Renamo decretou tréguas, há algum tempo. Só que,
em vez de fazerem o mesmo, as forças governamentais aproveitaram para continuarem a bombardear a Gorongosa e a fazer
tentativas de lá entrar militarmente. E isso provocou o reacender do conﬂito e novo derramamento de sangue de moçambicanos.
Será que quem anda a cantar louvores à Paz por todo o lado não
pode dar ordens às forças de quem é Comandante em Chefe
para ﬁcarem quietas nas suas posições? Ou será que os militares têm uma agenda própria e já não obedecem ao Chefe de
Estado?
Tudo isto é muito perturbador e, pior do que isso, é trágico.
Ou por incapacidade de terminar com os combates ou por falta
de vontade, a verdade é que se perdem, diariamente, vidas preciosas e insubstituíveis.
E, já agora, porque será que o Chefe de Estado fez as suas presidências abertas em Tete e Manica mas não foi a Sofala, ali
mesmo ao lado?

SACO AZUL

Património em risco*
s ministros da CPLP estiveram reunidos em
Lisboa, na nova sede da organização, e em
cima da mesa esteve de novo a questão do
Acordo Ortográﬁco que Angola e Moçambique ainda não ratiﬁcaram.
A Língua Portuguesa é património de todos os povos
que a falam e neste ponto estamos todos de acordo.
É pertença de angolanos, portugueses, macaenses, goeses ou brasileiros. E nenhum país tem mais direitos ou
prerrogativas só porque possui mais falantes ou uma
indústria editorial mais pujante.
Uma velha tipograﬁa manual em Goa pode ser tão preciosa para a Língua Portuguesa como a mais importante empresa editorial do Brasil, de Portugal ou de Angola. O importante é que todos respeitem as diferenças
e que ninguém ouse impor regras só porque o difícil
comércio das palavras assim o exige.
Há coisas na vida que não podem ser submetidas aos
negócios, por mais respeitáveis que sejam, ou às “leis
do mercado”. Os afectos não são transaccionáveis. E a
língua que veicula esses afectos, muito menos.
Provavelmente foi por ter esta consciência que Fernando Pessoa confessou que a sua pátria era a Língua
Portuguesa.
Pedro Paixão Franco, José de Fontes Pereira, Silvério
Ferreira e outros intelectuais angolenses da última metade do Século XIX também juraram amor eterno à
Língua Portuguesa e trataram-na em conformidade
com esse sentimento nos seus textos. Os intelectuais
que se seguiram, sobretudo os que lançaram o grito
“Vamos Descobrir Angola”, deram-lhe uma roupagem
belíssima, um ritmo singular, uma dimensão única.
Eles promoveram a cultura angolana como ninguém. E
o veículo utilizado foi o português. Queremos continuar esse percurso e desejamos que os outros falantes da
Língua Portuguesa respeitem as nossas especiﬁcidades.
Escrevemos à nossa maneira, falamos com o nosso
sotaque, desintegramos as regras à medida das nossas
vivências, introduzimos no discurso as palavras que
bebemos no leite das nossas línguas nacionais. Sabemos que somos falantes de uma língua que tem o latim
como matriz. Mas mesmo na origem existiu a via erudita e a via popular.
Do “português tabeliónico” aos nossos dias, milhões de
seres humanos moldaram a língua em África, na Ásia,
nas Américas. Intelectuais de todas as épocas cuidaram
dela com o mesmo desvelo que se tratam as preciosidades.
Queremos a Língua Portuguesa que brota da gramática e da sua matriz latina. Os jornalistas da imprensa conhecem melhor do que ninguém esta realidade: quem
fala, não pensa na gramática nem quer saber de regras
ou de matrizes.

Quem fala quer ser compreendido. Por isso, quando
fazemos uma entrevista, por razões éticas mas também
técnicas, somos obrigados a fazer a conversão, o câmbio, da linguagem coloquial para a linguagem jornalística escrita. É certo que muitos se esquecem deste
aspecto, mas fazem mal. Numa entrevista até é preciso
levar aos destinatários particularidades da linguagem
gestual do entrevistado.
Ninguém mais do que os jornalistas gostava que a
Língua Portuguesa não tivesse acentos ou consoantes
mudas.
O nosso trabalho ﬁcava muito facilitado se pudéssemos construir a mensagem informativa com base no
português falado ou pronunciado. Mas se alguma vez
isso acontecer, estamos a destruir essa preciosidade que
herdámos inteira e sem mácula. Nestas coisas não pode
haver facilidades e muito menos negócios.
E também não podemos demagogicamente descer ao
nível dos que não dominam correctamente o português.
Neste aspecto, como em tudo na vida, os que sabem
mais têm o dever sagrado de passar a sua sabedoria para
os que sabem menos.
Nunca descer ao seu nível. Porque é batota!
Na verdade nunca estarão a esse nível e vão sempreaproveitar-se social e economicamente por saberem
mais. O Prémio Nobel da Literatura, Dário Fo, tem um
texto fabuloso sobre este tema e que representou com
a sua trupe em fábricas, escolas, ruas e praças. O que
eledefende é muito simples: o patrão é patrão porque
sabe mais palavras do que o operário!
Os falantes da Língua Portuguesa que sabem menos,
têm de ser ajudados a saber mais.
E quando souberem o suﬁciente vão escrever correctamente em português. Falar é outra coisa. O português
falado em Angola tem características especíﬁcas e varia
de província para província. Tem uma beleza única e
uma riqueza inestimável para os angolanos mas também para todos os falantes.
Tal como o português que é falado no Alentejo, em
Salvador da Baía ou em Inhambane tem características únicas. Todos devemos preservar essas diferenças
e dá-las a conhecer no espaço da CPLP. A escrita é
“contaminada” pela linguagemcoloquial, mas as regras
gramaticais, não. Se o étimo latino impõe uma graﬁa,
não é aceitável que, através de um qualquer acordo, ela
seja simplesmente ignorada. Nada o justiﬁca. Se queremos que o português seja uma língua de trabalho na
ONU, devemos, antes do mais, respeitar a sua matriz
e não pô-la a reboque do difícil comércio das palavras.
* Editorial do ‘Jornal de Angola’

Por Luís Guevane

Nossa independência

E

m trinta e nove anos de independência continuamos empenhados
na construção de um Moçambique melhor. Mantemo-nos envolvidos no processo de consolidação da
unidade nacional, defendendo-o como
um ideal e como uma prática quotidiana.
Esforçamo-nos em construir a paz para
transformá-la no verdadeiro sol que ilumine Moçambique. Nesta longa caminhada procuramos ser donos do nosso
próprio destino.
Os mecanismos de apropriação dos frutos da independência nacional carecem
de um fundo de democracia que a legitime para que dela tiremos partido nas
suas múltiplas vertentes. Não basta que
ela seja algo formal. É preciso perceber-

mos que a luta pelo bem-estar, ou se quisermos pelo desenvolvimento, é um processo
contínuo que depende não só da qualidade
de cidadãos como também de nossos políticos e governantes. As necessidades, tanto
dos primeiros como dos segundos, são crescentes: queremos sempre mais e melhor.
Neste sentido, se ontem muitos moçambicanos estudavam sentados no chão, hoje,
queremos que isso pertença ao passado e
nos faça rir (porque já choramos do chão
que não gosta de carteiras). Se ontem confundíamos cegamente a direcção do Estado
com a direcção partidária (clara estratégia
de sobrevivência do sector ideológico monopartidário), hoje, mais que nunca, temos
que avançar para um Estado que se preze
como tal. Isto é, em palavras simples: par-

tido à parte e Estado à parte. É preciso
“deletar”, apagar mesmo, certas ou todas as
práticas monopartidárias que ainda “escravizam” o Estado. Um forte antivírus democrático-eleitoral talvez inicie o processo de
libertação do Estado para que este seja mais
Estado e aclamemos a máxima que diz: os
governos passam e o Estado mantem-se.
Porém, esta máxima pode ser relativizada:
os sucessivos governos, nestes trinta e nove
anos de independência, não conseguiram
desacorrentar-se dessa “confusão”. Durante
a governação de Chissano, uma tentativa
miúda de clariﬁcar os limites entre o partido e o Estado, parece ter sido interpretada
como fraqueza. Daí que alguns membros
do partido no poder tenham reforçado a estratégia reavivando as células do partido no
Aparelho de Estado.

Cá entre nós: trinta e nove anos de independência e permanecemos dependentes da
dominação económica estrangeira, continuamos dependentes das vontades do monopartidarismo, mantemo-nos amarrados
a um Estado acorrentado por essa mesma
filosofia/ideologia, aliás, lutamos por um
Estado de Direito em que ninguém esteja
acima da lei, desejamos que este país seja de
moçambicanos, que as instituições do Estado
sejam, de facto, do Estado e não de alguma
organização política, religiosa, cultural ou
de algum grupo étnico ou familiar. Enfim,
na paz precária em que vivemos, a globalização vai-nos salvando passando-nos de
um tentáculo ao outro. Que aos quarenta
anos Moçambique esteja melhor.
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MUNCÍPIO DE MAPUTO CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
Torna-se público que durante o mês de Junho decorre o pagamento da 2ª prestação do Imposto Predial Autárquico (IPRA)
referente ao exercício de 2014, nos locais abaixo indicados.
Informa-se ainda aos munícipes que ainda não procederam o
pagamento do Imposto Autárquico de Veículos (IAV), a Taxa
por Actividade Económica (TAE), o Imposto Pessoal Autárquico (IPA), e outras obrigações determinados pela Lei nº1/2008, de
16 de Janeiro, publicada no BR nº 3, I Série, e regulados pelo
Decreto nº 63/2008, de 30 de Dezembro, para seu cumprimento
sob pena de aplicação de medidas punitivas previstas na Lei.
R5Recebedoria Municipal- Av. Karl Marx nº 173, R/C
R5Posto de Cobrança do Aterro da Maxaquene - Esquina das avenidas Zedequias Manganhela e Rua do Pântano
R5 Posto de Cobrança de KaMpfumu - Av. Tomás Nduda,
nº511 Posto de Cobrança de KaMavota - Rua da Beira, nº688
R5Posto de Cobrança de KaMubukwana - Rua 5, perto do Posto
Policial Posto de Cobrança de KaTembe - Estrada Principal
n0403, Bairro Chali
R5Posto de Cobrança de Nhlamankulu - Rua dos Irmãos Rubi
nº57, Bairro do Xipamanine,
Mais informações poderão ser obtidas junto das Recebedorias do
Conselho Municipal, em todas as Administrações dos Distritos.
Maputo, 4 de Junho de 2014
o Director dos Serviços Municipais de Finanças
Ilegível
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Quando a pontaria anda desafinada...!
Por Abílio Maolela

À entrada da 13ª jornada, a Liga
Muçulmana é a líder do campeonato com 30 pontos, fruto de nove
vitórias, três empates e zero derrota. Em segundo lugar, está o revitalizado HCB de Songo que soma
23 pontos resultantes de sete vitórias, três empates e duas derrotas.
A fechar o pódio das primeiras
12 jornadas da edição 2014 do
Moçambola está o Ferroviário de
Nampula, com 21 pontos conseguidos em seis vitórias, três empates e três derrotas.
Nos últimos três lugares estão o
Estrela Vermelha da Beira, com 12
pontos na décima segunda posição
fruto de duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas; o Ferroviário
de Pemba, na décima terceira posição com 10 pontos resultantes de
duas vitórias, quatro empates e seis
derrotas.
A fechar a tabela, o Têxtil de Púnguè é o lanterna vermelha com o
mesmo saldo de vitórias, empates
e derrotas do Ferroviário de Pemba, mas com um saldo negativo de
golos (-8 golos que -5 do Pemba).
Aliás, os muçulmanos, além de
liderarem o campeonato, detêm o
melhor ataque e a melhor defesa do campeonato: marcaram 22
golos, contra cinco sofridos, tornando-se na equipa com o melhor
saldo de golos (17).
Na segunda posição temos o Ferroviário da Beira, que tem um saldo de seis golos resultantes de 15
golos marcados e nove sofridos e
em terceiro e quarto lugares estão o Ferroviário de Nampula e o
HCB de Songo, que somam cada
quatro golos, frutos de 16 golos
marcados contra 12 sofridos, para
o HCB de Songo e 12 golos marcados e oito sofridos para o Ferroviário de Nampula.
Nas equipas com o pior saldo estão
o Têxtil de Púnguè, com o saldo
negativo de oito golos, frutos de
quatro golos marcados e 12 sofridos; Ferroviário de Quelimane,
com o saldo negativo de sete golos
resultantes de 10 golos marcados e
17 sofridos; e o Desportivo de Nacala com seis golos negativos conseguidos com nove golos marcados
e 15 sofridos.
Das 14 equipas que militam no
Moçambola, nesta edição, apenas
cinco equipas (Liga Muçulmana,

Ilec Vilanculos

D

isputa-se, neste ﬁm-de-semana, a última jornada
da primeira volta do campeonato nacional, Moçambola 2013, que vai conﬁrmar a
Liga Muçulmana como campeã da
primeira volta. A ronda tem como
destaque a deslocação do Maxaquene à casa do Têxtil de Púnguè,
e o embate entre os Ferroviários de
Maputo e de Quelimane, uma vez
que podem ser os últimos jogos de
Chiquinho Conde e Vítor Pontes
no comando das suas equipas. Para
já, a prova já produziu 161 golos,
o correspondente a uma média de
13,42 golos por jornadas e 1,92
golos por jogo. É caso para dizer
que homens-golo precisam-se.

Faltam avançados com raiva no Moçambola

HCB de Songo, Maxaquene e os
Ferroviários de Nampula e da Beira) têm saldos positivos. As restantes nove equipas apresentam saldo
negativo.
À entrada da 12ª jornada, o Moçambola produziu 161 golos correspondente a uma média de 13,42
golos por jornadas e 1,92 golos
por jogo. Dos 161 golos marcados,
Mário do Ferroviário da Beira contribuiu com sete golos, seguido por
Gomes, do Ferroviário de Quelimane com seis golos e a dupla
formada por Liberty (Liga Muçulmana) e Dondo (F. Nampula) com
cinco golos cada.
Do mesmo número de golos marcados, Pinto (F. Maputo) sofreu
11, seguido pela dupla Caio (D.
Maputo) e Dionísio (F. Quelimane) com 10 golos sofridos. Lamá
(HCB) fecha a lista dos mais batidos com cerca de nove golos sofridos.
13ª terceira jornada
A Liga Muçulmana, com contas
já feitas para a primeira volta, desloca-se à Pemba para defrontar o
Ferroviário local, que precisa pontuar de modo a terminar a primeira metade do campeonato acima da
linha de água.
Segundo Sérgio Faife, treinador
da Liga Muçulmana, a equipa vai
à Pemba com “muito respeito pelo
adversário, mas com a ambição” de
terminar a primeira volta conquistando os três pontos.
Por sua vez, os locomotivas de
Pemba que já demitiram um treinador (Hilário Manjate), devido
aos maus resultados, e comandados
por Arnaldo Ouana, aﬁrmam que
vão encarrar a partida como sendo
o seu “último suspiro” de modo a
não deixar o pelotão da frente fugir.
Enquanto os muçulmanos têm o
triunfo da primeira volta garantida,
os tricolores perseguem a continuidade do seu treinador, Chiquinho
Conde, que não vence há cinco
jornadas, desde a vitória frente ao
Ferroviário de Maputo, na sétima
jornada por uma bola a zero no Estádio Nacional do Zimpeto.
Depois de quatro derrotas consecutivas, os Tricolores respiraram,
no último ﬁm-de-semana, ao empatar com o Estrela Vermelha da

Beira sem golos, mas a sua recuperação volta a ser testada no Chiveve diante do Têxtil de Púnguè.
Mas, para tal, o Maxaquene terá
que passar o Têxtil de Púnguè, que
ocupa a última posição da tabela,
mas com quatro golos marcados e
12 sofridos.
À entrada da última jornada da
primeira volta, os fabris da Manga (alcunha do Têxtil de Púnguè)
somam duas vitórias frente ao Estrela Vermelha da Beira (3ª jornada) e ao Ferroviário de Quelimane
(10ª jornada), quatro empates e seis
derrotas e a última foi diante da
Liga Muçulmana (2-0) ao “apagar
das luzes”.
Devido a esse facto e aliado à forma como o Têxtil sobreviveu no
campeonato de 2013 (venceu o
último jogo e beneﬁciou-se do
empate do Chingale frente ao F.
Nampula), advinha-se o ambiente

que se fará sentir no caldeirão do
Chiveve, onde os donos da casa
prometem fazer vida negra aos adversários de modo a alcançarem os
melhores lugares da tabela.
Se o Maxaquene não vence há
cinco jornadas, o Ferroviário de
Maputo de Vítor Pontes soma
apenas três vitórias, três empates e
seis derrotas. A última vitória dos
locomotivas da capital registou-se
na oitava jornada frente ao Ferroviário de Pemba e de lá para cá
nunca mais se falou desse tipo de
resultado.
Em seis jogos realizados em casa,
os locomotivas da capital somaram
duas vitórias, mesmo número de
empates e derrotas, pelo que a alegria no rosto de Vítor Pontes não
se vislumbra.
Por outro lado, está um Ferroviário
de Quelimane cuja prestação no
campeonato vai além das expectativas, ocupando a nona posição (14
pontos), mais dois pontos que o
seu adversário que soma 12 pontos
no décimo primeiro lugar.
Depois da interrupção de um ciclo
de três vitórias consecutivas (uma
na Taça de Moçambique e duas no
campeonato) pelo HCB de Songo,
o Costa do Sol recebe este ﬁm-de-semana o Desportivo de Nacala
com o objectivo claro e deﬁnido:
“terminar a primeira volta com
uma vitória”, diz Nelson Santos,
treinador-interino da equipa.
Por sua vez, os Nacalenses vêm a
Maputo com a ambição de levar os
três pontos, pelo que “vamos dar
tudo para conquistar os três pontos”, aﬁrma Akil Marcelino.
A equipa de Nacala parte para

Maputo com o seu treinador, Akil
Marcelino, que tinha declarado não
continuar no comando da equipa
devido aos maus tratos protagonizados por adeptos e simpatizantes
da equipa. Entretanto, terá recuado
da opinião a pedido do presidente
do clube que reconhece os factos,
mas aﬁrma acreditar “nas potencialidades” do seu treinador.
Em Nampula, o Estádio 25 de
Junho vai acolher o derby entre
o Ferroviário local e o HCB. As
duas equipas estão separadas por
três pontos, maior para HCB que
vem de quatro vitórias consecutivas diante dos candidatos ao título
(Maxaquene, Desportivo de Maputo e Costa do Sol – em casa) e
Ferroviário de Maputo na Machava.
Por sua vez, os locomotivas da capital do norte, após cinco vitórias
consecutivas no início do campeonato, perderam o seu brilho mas
não os lugares cimeiros, pelo que a
luta pelo segundo lugar está lançada.
Além destes jogos, a última jornada da primeira volta reserva o
encontro entre os ﬁnalistas da Taça
de Moçambique-2013, Clube de
Chibuto e Ferroviário da Beira.
Separados por seis pontos, as duas
equipas prometem proporcionar
um belo espectáculo de futebol.
Por sua vez, o Estrela Vermelha da
Beira recebe o Desportivo de Maputo, numa partida cujo objectivo
dos alaranjados é sair da posição
inconfortável a que se encontram
ainda nesta primeira volta.

“Mandela curva-se” perante Tívio

O

campo da Escola
Secundária Nélson
Mandela, no emergente bairro de Djuba, no posto administrativo da
Matola-Rio (Boane), acolheu
no passado domingo uma homenagem póstuma a um dos
mais célebres impulsionadores
de basquetebol na cidade da
Matola.
Tívio Chongo nasceu no dia
Junho de 1978 e cresceu na
Matola. Notabilizou-se no
basquetebol nos Jogos Escolares ao conquistar o campeonato Nacional pela província de
Maputo em 1998. Continuou
a jogar no desporto federado
pelo Desportivo da Matola.
Começava assim o percurso de
um homem com uma carreira
invejável, interrompida a 19 de
Junho de 2011 em Nelspruit,
na RSA, num fatal acidente
de viação, quando regressava a
Maputo. Tívio regressava daquela cidade sul-africana, para
onde se deslocara para adqui-

Tívio Chongo, o imortal

rir equipamentos desportivos para
jovens da cidade da Matola. Deixou uma ﬁlha menor de 11 anos.
Colegas e amigos, animados pela
família Chongo, com Naftal Chongo (irmão do falecido e respeitado
árbitro internacional da bola ao
cesto) na liderança, organizaram
no domingo passado um torneio
de basquetebol, conquistado pelos
Craques da Boca da cidade de Ma-

puto. Música, feira de gastronomia e jogos de basquetebol
envolvendo crianças ajudaram
a colorir o torneio que acontece pelo terceiro ano consecutivo.
Em vida, Tívio também enveredou pelo dirigismo desportivo, tendo acumulado a
direcção da Associação de
basquetebol da cidade da Matola e o clube Matolinhas, que
congregava as modalidades de
basquetebol e andebol.
Estudou na Escola Primária
Ngungunhane, Escola Secundária da Matola, Instituto
Comercial de Maputo e depois ingressou na Universidade Eduardo Mondlane, onde
completou sua licenciatura em
Economia em 2010.
Como académico, Tívio foi
docente
universitário
na
ESEG, onde procurou fazer
acompanhamento de vários
jovens que procuravam o saber, encaminhando a várias
instituição de ensino e aprendizagem.
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Guebuza paralisa Copa Coca-Cola

A

província de Manica parou, na última semana,
para receber o Presidente
da República, Armando
Guebuza, um acto que precipitou
a paragem da 12ª jornada da Copa
Coca-Cola, naquele ponto do país.
De acordo com o comunicado de
imprensa da Coca-Cola, enviado à
nossa redacção, “devido à visita do
Presidente da República a Manica,
não foi possível realizar a 12ª jornada, durante este ﬁm-de-semana”, o
que não permitiu “alinhar-se ao ca-

lendário nacional”, observou a fonte.
Entretanto, a competição ganha
mais “fulgor” no resto do país devido
à sua ponta ﬁnal.
Na cidade de Maputo, a jornada foi
marcada por muitos golos e poucos
empates, que mostram a decisão das
equipas que entram na competição,
não só para chegarem à Fase Nacional, mas também para imporem a sua
presença na Liga. O destaque da semana vai para a “brilhante” exibição
da Escola Nelson Mandela diante da
Polana, que venceu por 7-1.

Por sua vez, a Noroeste 1 mostrou-se mais descontraída, impondo-se
diante da novata Lhanguene Piloto,
por uns esclarecedores 2-1, mesmo
resultado conseguido pela Quisse
Mavota diante da Heróis Moçambicanos e Eduardo Mondlane frente a
Nazareno. Enquanto que Malhazine
derrotou Josina Machel por 3-1.
Na província de Maputo, Aboobacar
goleou a Joaquim Chissano por 4-0,
mesmo resultado conseguido pela
Matola diante da Ana Mógas por
4-0.

Por sua vez, a Infulene humilhou a
Namaacha por 0-6 e a Zona Verde
venceu a Gruveta por 3-0, enquanto
que a Bedene conseguiu apenas um
golo para bater a Nkobe.
Na província de Gaza, a Xai-Xai
suou para derrotar a 1º de Janeiro por 1-0, enquanto que a Patrice
Lumumba foi superada pela Tavene
por 1-2, igual resultado conseguido
a favor de Chipenhe diante da Chicumbane.
Num jogo de “loucos”, a Julius Nyerere suou, mas foi superada pela

Ndambine por 3-4. Mas, a Inhamissa e a Joaquim Chissano não foram
para além de um empate sem golos.
Em Inhambane, a Emília Daússe
venceu a SOS por 3-1, enquanto
que a 29 de Setembro ganhou a 12
de Agosto (2-0) e a 1 de Maio derrotou a Eduardo Mondlane por 1-0.
A Muelé deslocou-se à casa da
Chambone para vencer por 1-2, o
mesmo feito conseguido pela 3 de
Fevereiro diante da Tomás Nduda.
Em Sofala, a Sagrada Família deslocou-se à casa da Estrela da Manhã para derrotá-la por 1-2, mesmo
resultado conquistado pela Matadouro, em casa, diante da Samora
Machel por 2-1; a 25 de Setembro
superou a Nossa Sra. Fátima por
1-0 e a Sansão Muthemba venceu a
outra 25 de Setembro por 2-0. Por
sua vez, a Ponta Gêa e a Maracanhe
terminaram com um nulo.
Na província de Tete, a Canongola espetou a congénere de Mártires
de Wiryamu por 4-0, enquanto que
Francisco Manyanga derrotou a
Mateus S. Muthemba por 3-0; num
jogo que produziu seis golos, a SOS
foi superior a Chingodzi e venceu
por 4-2, num instante em que a Miniarte vencia a Matundo por 2-0 e
a Tete era imposta uma derrota pela
Heróis Moçambicanos por 0-1.
Em Nampula, a jornada 12 foi marcada por goleadas, onde três jogos
produziram 15 golos. A primeira
goleada foi imposta pela Nampaco
à Teacane por 5-0, numa altura em
que a Nampula era humilhada pela
22 de Agosto por 0-6 e a Napipine
espetava a Politécnica por 4-0. Por
sua vez, a Muatala derrotou a Marrere por 1-0 e a Maparra perdeu
diante da 12 de Outubro por 1-2.
Na Zambézia, duas derrotas caseiras
e dois empates marcaram a jornada.
A Eduardo Mondlane perdeu diante
da Quelimane por 2-4 e a Mártires
Inhassunge foi goleada pela Coalane
por 0-3.
Por sua vez, os empates veriﬁcaram-se nas partidas entre a 1 de Maio e
Namunho, cujo jogo terminou a dois
golos e no Aeroporto Expansão-Sangariveira, que terminou igualado a um tento.
A 25 de Setembro venceu, em casa, a
Patrice Lumumba por 2-1.
Na província de Niassa, dois nulos
marcaram o ﬁm-de-semana desta
competição, com Muchenga a empatar com Eduardo Mondlane (00), mesmo resultado conseguido pela
Amizade diante da Aeroporto. Nos
outros jogos, a Ngungunhane recebeu e derrotou a Luta Continua por
2-1 e Nzinje perdeu na recepção à
Khankhomba por 1-2, mesmo feito
alcançado pelo Instituto Agrário ao
perder por 0-1 diante da Namacula.
Por ﬁm, duas goleadas e dois empates marcaram a 12ª jornada da Copa
Coca-Cola, em Cabo Delgado. O
Colégio Andalucia foi goleado, em
casa, pela Arco-Íris por 0-4, mesmo
feito conseguido pela Fraternidade
ao perder também em casa e com
o mesmo resultado diante da ES
Pemba. Já a SOS empatou com a
15 de Outubro a uma bola e a Mazzarello empatou a dois golos com o
Colégio Dom Bosco. Entretanto, a
16 de Junho derrotou a IICP por
2-0. A. Maolela
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CCFM acolhe concerto de jazz Debates sobre o mar

E

m Março de 2014, a
Embaixada da França e
o Centro Cultural Franco-Moçambicano lançaram um ano de debates e encontros voltados para a questão
do mar. O evento Imaginários
Marítimos de 26 a 28 de Junho enquadra-se neste ano em
debates consagrados ao mar.
Reunindo escritores, editores,
pesquisadores em literatura, arqueólogos, antropólogos, museólogos, músicos e videastas,
este evento buscará, através de
conferências, debates, projecções e música, questionar a expressão e presença do mar nas
culturas e literaturas francesas e
moçambicanas.

Por Abdul Sulemane

A

banda Baenz Oester and the
Rainmakers passará por Maputo no dia 1 de Julho para
um concerto único a ter lugar
no Centro Cultural Franco-Moçambicano às 19h00. Uma colaboração
entre músicos suíços e sul-africanos
provoca uma grande tempestade de
jazz pela África Austral neste início
de inverno. Baenz Oester and the
Rainmakers escalam Joanesburgo,
Maputo, Grahamstown, Cidade do
Cabo e Pretória numa digressão que
se estenderá de 27 de Junho a 13 de
Julho com o apoio da Pro Helvetia –

Fundação Suíça para a Cultura.
Fazendo ecoar as diferentes origens e
tradições dos seus membros, o estilo
da banda é adequadamente eclético - incorporando blues sedutores e
funky, ritmos africanos e melodias
folclóricas suíças, tudo misturado à
medida e a tocar na improvisação.
Mkhize é vencedor do prémio Standard Bank Young Artist 2012 para
o jazz e é conhecido pelo seu piano
distintivo. Sikade, um baterista talentoso, tem trabalhado com músicos
brilhantes como Feya Faku, Barney
Rachabane e Darius Brubeck. Baenz

Oester, no contrabaixo, é considerado como um dos maiores baixistas de
jazz da Europa e o seu conterrâneo
Fellow Geymeier, no saxofone tenor,
tem um estilo que pulsa um fogo
emocional.
O que os Rainmakers têm a oferecer
é, certamente, de tirar o fôlego: a sua
performance é brilhante e animada,
ﬂexível e poderosa, exuberante e coerente em igual medida. Oscilando
entre êxtase e intimidade, o desempenho do novo quarteto do baixista
suíço Baenz Oester é inspirador do
começo ao ﬁm.

A dimensão marítima é um
elemento essencial em Moçambique, país banhado pelo
Oceano Índico com um litoral
que se estende em 2700 quilómetros, assim como na França,
cuja vocação marítima revela-se
um pouco mais a cada dia. Na
metrópole francesa, as margens
são banhadas por quatro mares
e um oceano; as colectividades
ultramarinas francesas estão

presentes em todos os oceanos,
excepto no Árctico. Os mares e
oceanos têm forjado algumas
culturas regionais e insulares
francesas, e o gosto do público
pela história e a arqueologia
navais desenvolve-se.
As nossas línguas são repletas
de expressões que têm a sua
origem no vocabulário marítimo, e essas expressões se reﬂectem em obras literárias que
dizem e redizem o mar e seus
segredos, seus movimentos.
No âmbito da primeira questão, entre estudos históricos e
antológicos da presença do mar
nas obras literárias e questionamentos estilísticos sobre as formas tomadas por essa presença
em cada texto, por determinado autor, os debates buscarão
traçar o contorno dos imaginários marítimos nas literaturas
francesa e moçambicana.
Enquanto pescadores e antropólogos poderão nos contar o
que conta o mar – seus vestígios, seus mistérios, as crenças
impostas desde sempre através
das tradições transmitidas pelos pescadores e marinheiros.
A.S

CCBM no 8º curso de literatura

O

Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM) promoverá, entre os dias 30 de
Junho e 4 de Julho, o 8º Curso de Literatura Brasileira. O curso
terá conferências ministradas pelos
escritores Mia Couto, Calane da Silva, pela poetiza Tânia Tomé e pelos
académicos Prof. Doutor Nataniel
Ngomane e Prof. Doutor Agostinho
Goenha. Com conferências diárias
entre às 18 e 20 horas, o curso é voltado principalmente aos estudantes
de 2º grau e universitários. As vagas
são limitadas e as inscrições poderão
ser feitas gratuitamente até ao próximo dia 27 de Junho, na secretaria
do CCBM, entre às 9 e 17 horas. Ao
ﬁnal do curso, cada participante receberá um certiﬁcado de participação
do CCBM.
Na sua oitava edição, o curso tem
buscado promover a língua portuguesa e estimular o debate acerca dos
diferentes autores da literatura brasileira que têm inﬂuenciado uma ampla geração de escritores de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Cabo
Verde. De José de Alencar a Mário
de Andrade, passando por Manoel
Bandeira, Guimarães Rosa e Jorge
Amado, os autores brasileiros vêm
povoando o imaginário colectivo dos
países lusófonos com seus romances,
poesias, ﬁcções, contos dentre outras narrativas literárias, tornando-se
fontes de referência para a difusão da
língua portuguesa em todo o mundo.
O curso será aberto no dia 30 de
Junho pelo escritor Calane da Silva
com a abordagem: “A literatura bra-

sileira, sua génese e inﬂuência no advento das literaturas africanas de língua portuguesa”. Durante duas horas,
o escritor dará um panorama geral da
literatura brasileira e portuguesa e a
inﬂuência nas literaturas moçambicanas, angolanas e guineenses.
No segundo dia, a conferência será
feita pelo Prof. Doutor Agostinho
Goenha, académico da Universidade
Pedagógica, com o tema “Romantismo e Realismo na literatura brasileira”. Ele fará um panorama desde
o surgimento do Romantismo na
Europa, passando por diferentes manifestações artísticas e fazendo uma
ligação entre a literatura e manifesta-

ções sociais nacionalistas.
O Prof. Doutor Nataniel Ngomane,
director da Escola de Comunicação e
Artes – ECA da Universidade Eduardo Mondlane, fará a terceira conferência intitulada “Do Modernismo
à literatura contemporânea brasileira”
com uma abordagem a partir dos autores do século XX.
Com a conferência “Graciliano Ramos e Guimarães Rosa: estilística
e estética literária”, o escritor Mia
Couto abrirá o quarto e penúltimo
dia do 8º Curso de Literatura Brasileira ao fazer um paralelo entre os
autores e as suas obras literárias consagradas internacionalmente. A.S

“A terra a quem pertence?”

N

o âmbito da promoção
da moçambicanidade,
o Instituto Nacional de
Áudio Visual e Cinema
(INAC) lançou recentemente,
o ﬁlme do cineasta e produtor
musical moçambicano Júlio Silva, intitulado “A Terra a Quem
Pertence?”, uma ﬁcção cinematográﬁca em torno de problemas
comuns na nossa sociedade, casos de venda de terrenos e o acto
de fazer justiça pelas próprias
mãos.
O lançamento do ﬁlme de Júlio
Silva, membro do Comité de
Artes e Cultura, junto do Ministério da Cultura, contou com

a presença do Ministro da Cultura, Armando Artur, na sala de
cinema do INAC.
Na produção cinematográﬁca
moçambicana, Júlio Silva conta com os ﬁlmes Chikwembo e
Mithorri, o primeiro exibido a
nível internacional, no Festival
Internacional de Cinema de Paranavaí - Brasil e no IV Festival
Internacional de Cinema de Luanda - Angola, Festival Internacional de Cinema em Recife e
Amostra de cinema em Macau
e o segundo no Festival Internacional de Cinema do Recife e na
amostra do cinema moçambicano em Macau. A.S

Paulo Borge Coelho é um dos oradores do debate

Ivan Mazuze no
Grahamstown

O

saxofonista moçambicano
Ivan Mazuze é um dos
convidados para o Festival Nacional de Artes de
Grahamstown – 2014, a ter lugar
entre os dias 3 e 13 de Julho próximo naquela cidade sul-africana.
Tomam parte também no festival
grupos e artistas como Dan Patlansky & Albert Frost, Bongani
Sotshononda´s United nations of
Africa e Late-night Blues with
Blues Broers, no que diz respeito
ao jazz.
Reﬁra-se que o programa inclui
também o teatro, dança, teatro físico, comédia, ópera, música, jazz,
exposições de artes visuais, cinema,
teatro estudantil, teatro de rua, palestras, feira de artesanato, oﬁcinas,
passeios (para a cidade e lugares
históricos) e um festival de artes
para crianças.
Ivan Mazuze é um dos músicos

moçambicanos jovens, que surgiram a partir do caldeirão cultural
de Maputo. A Licenciatura Jazz e
um mestrado em Etnomusicologia
da UCT e um punhado de anos em
Oslo adicionaram mais qualidade
ao seu arsenal musical natural. Sua
música reﬂecte o melhor dos sons
de jazz contemporâneos da África
Austral, com a sua percussão rítmica, jazz e harmonização do uso de
vocais em conjunto com saxofone
criando um som afro singular.
O seu primeiro álbum Maganda
foi recebido com grande aclamação pela crítica, o que lhe valeu os
prémios para Melhor Álbum de
Jazz Contemporâneo no SAMAS
(2010), Melhor Afro Grupo Mundial no Festival World Music Oslo
(2009), vencedor em duas categorias para melhor Afro Jazz Album
e Jazz/Instrumental no MMA
(2010); também foi indicado para
Melhor Artista Revelação na Rede
Jazz Africano. A.S

Dobra por aqui
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Fernando Manuel (Texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)

S

e não é ignorância é pura vontade de provocar, cujas consequências
são imprevisíveis porque, de facto, não podemos acreditar que se trate
de ignorância. Toda a gente sabe que a cruz suástica é o símbolo por
excelência do nazismo de Adolfo Hitler que está na origem da segunda guerra mundial, que deixou no terreno, um pouco por todo o mundo, mais
de 30 milhões de mortos, naquilo que é um dos maiores genocídios do Século
XX. Agora, dar a um estabelecimento comercial em Moçambique o nome de
suástica e, ainda por cima, com as cruzes suásticas já é provocação por demais.
Esta imagem foi colhida algures em Xai-Xai e, pretensamente, o nome de
suástica pretende-se dar a um estabelecimento comercial que está para abrir
as portas. Se é ignorância por parte do proprietário, já o mesmo não pode
servir de desculpa para o órgão do governo que concede as licenças e passa em
revista os nomes que estão atribuídos aos estabelecimentos comerciais porque,
se vamos por esta via, acabaremos por entrar no mato sem cachorro. Para problemas bastam os nossos...
Tal como diria a administradora delegada das Linhas Aéreas de Moçambique
(LAM), Marlene Manave, face aos descalabros que a empresa regista nos
últimos tempos, qual deles o mais caricato para não dizer trágico. Claro que
a culpa não é dela como se pretende fazer crer, vamos ver de quem será, mas
que a LAM precisa de um bom conselho e um volte-face nos rumos que o seu
destino está a tomar nos últimos tempos, isso não restam dúvidas.
Boa conselheira neste caso será a vice-ministra dos Transportes e Comunicações Manuela Joaquim, vale a pena ouvi-la.
Por falar em vice, vamos falar do titular dos Transportes e Comunicações,
Gabriel Mutisse, que parece estar a ouvir os bons conselhos do PCA da Multichoice África, Nico Meyer. Como diria a minha sogra, face aos desenvolvimentos dos últimos tempos – a situação na Gorongosa, em Muxúnguè, os
discursos de Nyusi, os descalabros dos mais variados níveis, é sempre bom de
facto ouvir um bom conselho. Bem diz o ditado, quem te aconselha amigo é.
Quando era pequeno, um bom médico prognosticou aquilo que viria a ser e é o
Cardeal Dom Alexandre Maria dos Santos, que ele não viveria mais de quatro
anos de idade. O que acontece é que Dom Alexandre agora vai para mais de
80 anos e está vivo e fresco como se pode ver na foto onde ele aparece ao lado
do presidente da Autoridade Tributária, Rosário Fernandes, que é claramente
mais novo do que ele.
Há prognósticos que falham redondamente, mas isso não é motivo que leve as
pessoas a desanimar de lançar os seus palpites. E muito já se disse sobre o edil
da cidade de Maputo, David Simango, parece que tudo isso tem um denominador comum: nenhuma lhe amachuca a carreira. Mesmo assim, como se vê, o
Tomás Salomão é PCA do Standard Bank. Nunca se sabe...

Pacheco Faria

Suástica em Moçambique?

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz
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t  " USBOTJÎÍP QBSB P DBQJUBMJTNP FTUÈ B TFS GFJUB EFOUSP
EFVNRVBESPMFHBMRVFBJOEBQSPDVSBQSPUFHFSPTEJSFJUPTBERVJSJEPTEBTDPNVOJEBEFT0QSPKFDUPEPHÈT
OP3PWVNBFTUÈSFGÏNEFTFSFNPWFSPFNQFDJMIP P
QPWÍP  RVF DPNQSPNFUF SFDFJUBT QBSB P &TUBEP NBT
UBNCÏN NVJUB BDVNVMBÎÍP EF SFOEB 0 OFSWPTJTNP
FTUÈFNFCVMJÎÍPOPTFJPEBTFYUSBDUJWBTFOJOHVÏNTBCF
DPNP EFTDBMÎBS B CPUB &OUSF P BQBSFOUF MBYJTNP HPWFSOBNFOUBM IÈ RVFN KÈ QFOTF OVN BKVTUF EB -FJ EF
5FSSBT4FSÈ
t.BTDBQJUBMJTNPTIÈEPJTPVSCBOP DPNSFHSBTEFDFOUFT FPTFMWBHFN UBMDPNPOPFTUBEPEBOBUVSF[B/FTUF
ÞMUJNPʪWBMFUVEP JODMVJOEPTFSTFQPMÓUJDPEFBQBSFMIP
FNFEJBSPQBHBNFOUPEFEÓWJEBTDIPSVEBTEP&TUBEP
BQSJWBEPT"EWJOIBRVFNÏPQPMÓUJDPEPTWJWBT RVF
GF[DBSSFJSBDPNPCVSPDSBUBfreli RVFSFDFCFVEVBTDBTBT
OVNDPOEPNÓOJPOB[POBOPCSFEF.BQVUPDPNPDPOUSBQBSUJEB QFMPT TFVT TFSWJÎPT EF NFEJBÎÍP  " EÓWJEBʪ 
GPJQBHBF[ÈT
-Kok Nam, director emérito do SAVANA, condecorado nesta quarta-feira a título póstumo, com a
medalha de Artes e Letras

Tensão político-militar

Ajello e Raffaelli pedem paciência e cedência
Por Raul Senda

O

antigo representante da
NJTTÍP EBT /BÎÜFT 6OJdas para a supervisão da
QB[ FN .PÎBNCJRVF 
"MEP"KFMMP EJTTFRVFPSFUPSOPEB
FTUBCJMJEBEFOPQBÓTQBTTBQFMBQBciência e cedência das partes ora em
conﬂito.
"KFMMP  RVF GBMBWB FN .BQVUP 
OFTUB RVBSUBGFJSB  Ë NBSHFN EB
DFSJNØOJB EF BUSJCVJÎÍP EF UÓUVMPT
IPOPSÓmDPTFDPOEFDPSBÎÜFTBQFSTPOBMJEBEFTRVFNBJTTFFWJEFODJBSBN OB DPOTUSVÎÍP EP QBÓT  SFGFSJV
RVFPTNPÎBNCJDBOPTQSPWBSBNBP
NVOEPRVFTÍPDBQB[FTEFSFTPMWFS
TFVTEJGFSFOEPT²OFTTBMØHJDBRVF
"KFMMPBDSFEJUBRVFDPNVNQPVDP
de paciência e discussão se pode
TVQFSBS B BDUVBM UFOTÍP QPMÓUJDPNJMJUBS
"KFMMP RVFTVQFSWJTJPOPVPQSPDFTTP EF JNQMFNFOUBÎÍP EPT BDPSEPT
EF3PNBFOUSFBUÏ EJTTFRVF.PÎBNCJRVFFTUÈBWJWFSPT
piores momentos após os acordos
EFQB[ TFOEPRVFVSHFPFTUBCFMFDJmento de entendimentos com vista
BVMUSBQBTTBSBTJUVBÎÍP
0 BOUJHP SFQSFTFOUBOUF EB NJTTÍP
EBT /BÎÜFT 6OJEBT SFGFSJV RVF 
NBJTEPRVFOJOHVÏN BTQBSUFTTBCFN RVF OÍP QPEFN SFTPMWFS TFVT
QSPCMFNBTSFDPSSFOEPËTBSNBT
i4ØPEJÈMPHPOPTQPEFMFWBSËSFTPMVÎÍP EPT OPTTPT QSPCMFNBT 0
NBJTJNQPSUBOUFÏBOFHPDJBÎÍP"T
QBSUFT EFWFN BCSJSTF F BDFJUBS BT
EJGFSFOÎBTw BDPOTFMIPV
2VFTUJPOBEP TF B BDUVBM DSJTF QPMÓUJDPNJMJUBS OÍP QPEFSÈ BUJOHJS
DPOUPSOPT ESBNÈUJDPT  KÈ RVF BT
DPOWFSTBÎÜFTOÍPBWBOÎBN POPTTP
FOUSFWJTUBEPEJTTFRVFUPEPTPTNPÎBNCJDBOPT TBCFN P RVBOUP DVTUB
VNBHVFSSBFQPSBRVJMPRVFWJWFram no passado nenhuma das parUFTFTUÈJOUFSFTTBEBRVFJTTPWFOIB
a acontecer.
1PSTVBWF[ .ÈSJP3BĊBFMMJQFEJV

t"GPOTP%IMBLBNB BQFTBSEFFTUBSFNQBSUFJODFSUB DPOUJOVBBNPTUSBSRVFÏQPQVMBSOP$IJWFWF&TUBTFNBOB
BSSBTUPV NVMUJEÜFT OB .VOIBWB QBSB VN telecomício 
RVFBQFTBSEFUFSBUSBTBEPEVBTIPSBTRVBTFOJOHVÏN
arredou pé.
t%FDPNÓDJPFNDPNÓDJPFFNDPSQPQSFTFOUFBOEBPDBOEJEBUPRVBSUPBOEBSFNQSÏDBNQBOIBQFMBTQSPWÓODJBT 
NBTDBEBWF[NBJTSPEFBEPEFDBNBSBEBTRVFCVTDBN
VNFTQBÎPOBQSØYJNBNFTBEPUBDIP1SØYJNBTFHVOEBGFJSB Ï P EJBi%w OP $FOUSP EF $POGFSÐODJBT +PBRVJN $IJTTBOP 6N EPDVNFOUP EF QSJODÓQJPT QBSB P
mN EBT IPTUJMJEBEFT EFWFSÈ TFS BTTJOBEP QFMBT QBSUFT
0TNFEJBEPSFTEF3PNBRVFFTUBTFNBOBFTUJWFSBNFN
.BQVUPBOEBWBNNVJUPDPOmBOUFT
t/PTFJPEBUVSNBRVFDPCSBPTJNQPTUPTSFCFOUPVVNB
CPNCB0TWBSSJEPTEPBOUFSJPSDPOTVMBEPJOTVSHFNTFDPOUSBPBDUVBMDPOTVMBEP%J[TFEFQSPDFEJNFOUPT
NBMQBSBEPTDPNOFQPUJTNPËNJTUVSBBOUFPPMIBSEP
DIFGFEBUVSNB NBJTQSFPDVQBEPTDPNPUBDPEPMBODIF
EP RVF FN QBDJmDBS DPMFHBT EFTBWJOEPT " DPJTB FTUÈ
QSFUBOBTQSØYJNBTTFNBOBTIBWFSÈGPHP

Aldo Ajello recebeu do Presidente da República, Armando Guebuza, o título
KRQRUtÀFR´&LGDGmR+RQRUiULRGD5HS~EOLFDGH0RoDPELTXHµ

BPMÓEFSEB3FOBNPRVFMFWFBNÍP
ËDPOTDJÐODJBFTBJBEPNBUPQBSBB
DJEBEF BmNEFGB[FSNFMIPSQSFTsão.
3BĊBFMMJ RVFSFQSFTFOUPVPHPWFSOPJUBMJBOPOBNFTBEBTOFHPDJBÎÜFT
FN 3PNB  SFGFSJV RVF B QB[ Ï VN
CFNGVOEBNFOUBMRVFÏQSFDJTPTFS
EFGFOEJEBQPSUPEPT4VCMJOIBRVF
PTVDFTTPEFRVBMRVFSQBÓTEFQFOEF
EF FTUBCJMJEBEF F .PÎBNCJRVF Ï
VN FYFNQMP DPODSFUP EF VN QBÓT
RVFWJWFVPTEPJTNPNFOUPTFRVF
FTUÈCFNQPTJDJPOBEPQBSBEFmOJSP
RVFÏNFMIPSQBSBPQBÓT
%J[ RVF .PÎBNCJRVF TØ QPEFSÈ
TBJS EFTUB DSJTF TF BT QFTTPBT RVF
UÐNSFTQPOTBCJMJEBEFOBNBOVUFOÎÍPEBQB[JODVUJSFNOBTTVBTNFOUFTRVFIÈOFDFTTJEBEFEBQSFTFSWBÎÍPEBNFTNBQB[
4VCMJOIPV RVF QPVDBT WF[FT GBMB
DPNPMÓEFSEB3FOBNP EFTEFRVF
FTUÈ FN QBSUF JODFSUB  NBT TFNQSF
RVF DPOTFHVF BDPOTFMIBP RVF B
NFMIPSGPSNBEFGB[FSFYJHÐODJBTÏ
QBSUJDJQBSFNQSPDFTTPTFMFJUPSBJTF
através de órgãos competentes exi-

HJSNVEBOÎBT
"MEP"KFMMPF.ÈSJP3BĊBFMMJSFDFCFSBNEPQSFTJEFOUFEB3FQÞCMJDB 
"SNBOEP (VFCV[B  PT UÓUVMPT IPOPSÓmDPT i$JEBEÍP )POPSÈSJP EB
3FQÞCMJDB EF .PÎBNCJRVFw FN
virtude de se terem destacado no
BQPJP BP EFTFOWPMWJNFOUP F CFNFTUBSEP1BÓT
/PUPUBM GPSBNJOEJWJEVBMJEBEFT
FTUSBOHFJSBT RVF SFDFCFSBN P UÓUVMP1BSBBMÏNEF"KFMMPF3BĊBFMMJ 
GPSBN BJOEB DPOEFDPSBEPT +VMJVT
,BNCBSBHF /ZFSFSF  BOUJHP QSFTJEFOUF EB 5BO[ÉOJB )BNFE #FO
#FMB  EB "SHÏMJB 4FSFUTF ,BNB 
#PUTXBOB UPEPTBUÓUVMPQØTUVNP 
,FOOFUI,BVOEB EB;ÉNCJB%JOB
'PSUJ %PN.BUUFP;VQQJF"ESFB
3JDDBSEJ  UPEPT EB *UÈMJB -JOEB
$IPDLFS EB #ÏMHJDB F 1BVMFUUF
1JFSTPOEB(SÍ#SFUBOIB
1BSB P NFTNP UÓUVMP GPSBN UBNCÏN DPOEFDPSBEPT TFJT FTQFDJBMJTUBTNJMJUBSFTDIJOFTFT1BSBBPSEFN
&EVBSEP $IJWBNCP .POEMBOF EP
QSJNFJSPHSBVGPSBNDPOEFDPSBEBT
BT 'PSÎBT "SNBEBT EF %FGFTB EF

t&IÈRVFNUFOUBEJTDJQMJOBSSFHSBTOÍPDBQJUBMJTUBTFN
UFSSFOPTDBQJUBMJTUBT2VFPEJHBNBTFYUSBDUJWBTBUTVOBNJEBEF+VMIPKÈFTUÈOPTFVFODBMÎP"MFHJTMBÎÍP
MBCPSBMÏBQMJDBEBBUÏËFYBVTUÍPOPQBÓTRVFOÍPUÐN
QFTTPBTRVBMJmDBEBTQBSBBTDPNQFUÐODJBTFYJHJEBT&TUF
Ï VN FNQFDJMIP NBJT JNQBDUBOUF  QBSB VTBS B MJOHVBHFNEPTTFNJOÈSJPT

Em voz baixa
t   6N TVQFS FEJUPS F QBQB QSÏNJPT EB SÈEJP QBHB QFMPT
OPTTPTJNQPTUPTGPJEFTRVBMJmDBEPEPTØTDBSFTEFTBÞEF EF  QPS BQBSFOUFNFOUF UFS TF EFTDPCFSUP RVF
TVCNFUFV BP DPODVSTP VN USBCBMIP RVF OÍP Ï EB TVB
BVUPSJB)ÈRVFNQSPQPOIBVNBBVEJUPSJBBUPEPTPT
prémios ganhos no passado...
.PÎBNCJRVF  B 1PMÓDJB EB 3FQÞCMJDB EF .PÎBNCJRVF  PT 4FSWJÎPT
EF*OGPSNBÎÍPF4FHVSBOÎBEF&TUBEPCFNDPNPPTDJEBEÍPT4JNÍP
5PCJBT -JOEBMBOEPMP F (JVTFQQF
Soncini.
1BSB B PSEFN &EVBSEP .POEMBOF
EP TFHVOEP HSBV GPJ DPOEFDPSBEP 
BUÓUVMPQØTUVNP PBOUJHPEJSFDUPS
EPT 4FSWJÎPT EF *OGPSNBÎÍP F 4FHVSBOÎB EF &TUBEP  +PTÏ $BTUJBOP
;VNCJSF  GBMFDJEP FN  FN
DJSDVOTUÉODJBT OÍP NVJUP CFN FTDMBSFDJEBT
"0SEFN4BNPSB.BDIFMEPQSJNFJSPHSBVGPJBUSJCVÓEPË'PSÎBEF
*OUFSWFOÎÍP 3ÈQJEB FORVBOUP RVF

BT JOTÓHOJBT EB 0SEFN  EF 0VUVCSP DPVCFSBN Ë DPNVOJEBEF EF
Sant’Egidio e aos cidadãos FrancisDP.BEFJSBF0SMBOEP$IJSJOE[B
1BSB B NFEBMIB EF NÏSJUP EF "SUFT F -FUSBT  BT JOTÓHOJBT GPSBN
destinadas ao antigo director do
TFNBOÈSJP 4"7"/"  ,PL /BN
4BMPNÍP .BOIJÎB  BVUPS EP IJOP
OBDJPOBM  "CÓMJP "XFOEJMB  7JDUPS
.BSÍP &EVBSEP$BSJNP +PTÏ$BSEPTPF5PCJBT4JYQFOTF
/BDFSJNØOJBGPSBNBJOEBBUSJCVÓEBTNFEBMIBT/BDIJOHXFBFEFNÏSJUPEB1PMÓDJB
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Superbrands distingue
empresas nacionais
Portugal condecora
Beatriz Ferreira

A

Directora do Instituto
do Coração (ICOR) de
Moçambique, Beatriz
Ferreira, foi condecorada
com a ordem homérica da Liberdade agraciada pelo Presidente
da República de Portugal, Cavaco Silva. Este tipo de condecorações é normalmente atribuído
a entidades ou singulares pelos
serviços prestados no exercício de
cargos públicos, do mérito artístico, cientíﬁco ou empresarial.

Q

uinze instituições nacionais foram contempladas
com o Prémio de Excelência Superbrands na segunda edição que teve lugar nesta
segunda-feira, 23 de Junho, em
Maputo.
Superbrands é um projecto recente no mercado moçambicano que
visa prestigiar e acrescentar valor
às marcas no mercado, através da
troca de ideias entre os agentes de
marketing e gestores institucionais,
com o objectivo de quebrar barreiras de modo a se atingir o desenvolvimento esperado para o país.
Entretanto, esta menção honrosa prestigia e coloca em evidência
as marcas de referência apreciadas
pelo público no geral, de modo a
que estes percebam que o produto
vai além do design ou da imagem
corporativa. Com esta distinção, o
consumidor e o produtor terão a
plena convicção de que a marca desenvolve a personalidade, coerência

e carisma para que sobrevivam para
sempre no estágio Superbrands.
Na ocasião, a Sénior Partner da
Superbrands Moçambique, Patrícia Aquarelli, referiu que Moçambique é um nome de referência a
nível mundial, como sendo uma
das maiores e promissoras economias emergentes. Assim sendo,
200 potenciais marcas nacionais,
com notoriedade relevante, a operar no mercado, foram analisadas
pelo Conselho Superbrands, e deste número foram escolhidas as 100
melhores.
Por seu turno, o representante da
Superbrands Portugal e Angola
deu as boas-vindas ao empresariado
moçambicano ao projecto Superbrands e acrescentou que esta, pelas
suas características de excelência,
em certa medida impulsiona, incrementa e promove o desenvolvimento, ﬁrmamento e vitalidade ao
produto, de modo a satisfazer as
necessidades dos clientes.
Comentando sobre o acto, os ga-

lardoados enalteceram a iniciativa e
manifestaram o seu contentamento
pela distinção, referindo que continuarão no patamar Superbrands
através dos seus serviços e produtos, primando pela qualidade, eﬁciência e sobretudo estabilidade e
durabilidade.
Reﬁra-se que Água de Namaacha,
Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Cervejas de Moçambique, Millennium bim, Moçambique Celular (mCel), Banco Único
entre outras marcas conhecidas do
mercado nacional foram conteplados neste acto.
No mercado moçambicano desde
2011, a Superbrands está presente em 89 países, sendo que esta
entidade é única autoridade independente internacional em marcas,
focada na identiﬁcação e relevância
de marcas excepcionais de uma forma isenta, responsável, credível e
transparente.

Ilec Vilanculo

Por Nélia Jamaldine

Beatriz Ferreira é especialista em
Cardiologia e já desenvolveu estudos universitários na faculdade
de Medicina da Universidade
de Lourenço Marques, actual
Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Foi distinguida pela
atribuição desta insígnia pelo
seu grande contributo dado às
crianças moçambicanas com problemas cardíacas, de condições
vulneráveis, uma vez que antes da
criação do ICOR, os petizes não
tinham acesso à cirurgia cardíaca
e tratamento de cateterismo cardíaco pelos elevados custos que
estes serviços acarretam.
Segundo o Embaixador de Portugal em Moçambique, José
Augusto Duarte, a atribuição da
Ordem da Liberdade à especialista em doenças do coração é

o reconhecimento ao mais alto
nível do estado português, pelo
seu desempenho proﬁssional e
uma gestão plena, estruturada de
maneira concisa e coerente, buscando sempre conjugar ambos
cargos com muita responsabilidade, humanismo, zelo e sobretudo
humildade.
Duarte acrescentou ainda que todas as representações, entidades, e
sociedade civil no geral deveriam
abraçar e cultivar como tradição
iniciativas do género, pelo prestígio que as Ordens Honoríﬁcas
passam para os contemplados,
uma vez que possibilitam destacar personalidades e instituições
que pela sua notabilidade possam
servir de modelo às sociedades.
Na sua intervenção, Beatriz Ferreira exprimiu a sua satisfação
pelo reconhecimento do seu trabalho em prol da criança desfavorecida, frisando que, desde o início das suas actividades em 2001,
o ICOR já efectuou 1200 operações cardíacas, uma média de
120 intervenções por ano, sendo
que 90% são totalmente gratuitas.
Referiu ainda que esta instituição
recebe, acomoda e trata crianças
vindas de todo o país, algo que
anteriormente só era possível fazer no estrangeiro, acarretando
valores elevados, que as crianças
carenciadas diﬁcilmente tinham
acesso.
Entretanto, Ferreira é a quinta
mulher a receber uma menção
honrosa, contabilizando o vigésimo sexto cidadão a ser condecorado pela República Portuguesa,
sendo que Lurdes Mutola, Bertina Lopes, Maria Inês Nogueira
da Costa e Paulina Chiziane também já foram galardoadas pelos
seus méritos.
Reﬁra-se que a cerimónia oﬁcial
da condecoração está agendada
para o mês de Setembro próximo,
na capital do país.
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FDC: 20 anos na defesa do
bem-estar das comunidades

N

a última sexta-feira, a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
(FDC) organizou uma
gala para celebrar os seus 20 anos
de fundação, que contou com a presença de cerca de 200 convidados,
entre membros do governo, organizações da sociedade civil, parceiros
de cooperação, empresários, entre
outros.
Na ocasião, Graça Machel destacou que ninguém se deve arrogar
o direito de tomar qualquer decisão sem envolver as populações
das comunidades visadas. “Nós não
temos o direito de tomar decisões
em nome de alguém. Temos de saber ouvir melhor e respeitar as opiniões daqueles a quem queremos
servir”, disse, acrescentando: “o que
nós queremos como nossa visão é:

comunidades moçambicanas capazes de liderar os seus processos
de desenvolvimento. Em 20 anos,
nós concluimos que subimos uma
grande montanha. parafraseando o
nosso Mandela, “quando chegamos
no topo da montanha, concluimos
que há muitas outras que temos de
subir”.
Os 20 anos da FDC são marcados
por uma trajectória que compreende intervenções nas comunidades,
através de programas e projectos
de desenvolvimento em áreas como
saúde, educação, água e saneamento, acesso à habitação condigna,
agricultura, entre outros. Contudo,
Graça Machel diz que o maior ganho da organização nos 20 anos de
existência é a humildade.
“Em 20 anos, nós nos tornámos
mais humildes, se há uma grande
lição que a FDC aprendeu nesses

anos todos é a humildade de aceitarmos e compreendermos que
conhecemos pouco. Por isso, mais
do que contarmos quantas escolas,
centros de saúde, fontes de água,
casas e plantas colocamos no chão,
queremos pensar no futuro, nos
próximos 20 anos”, explicou Graça
Machel.
Na gala, foram destacados os ideais
de Nelson Mandela, assim como
houve distinção de personalidades
que contribuíram para o sucesso da
FDC.
Os moçambicanos condecorados
são a escritora Paulina Chiziane;
o reitor da Unilúrio, Jorge Ferrão;
bem como os responsáveis do Centro de Investigação em Saúde da
Manhiça, nomeadamente, Pedro
Afonso e Eusébio Maceta.

Castle Lite leva fãs ao concerto
de Timbaland

A

marca Castle Lite, uma das
mais novas apostas das cevejas sul-africanas em Moçambique, cumpriu com a
promessa de levar dois fãs de Hip-hop e R&B, para o recente concerto do músico norte-americano
Timbaland. O concerto que teve
lugar em Prétória, África do Sul,
no último dia 7 de Junho, recebeu
milhares de fãs, incluindo Dalila
Aly e Elves Magaia, vencedores de
um concurso promovido pela Castle
Lite em Moçambique. Estes dois,
que desde o início do concurso mostraram-se fãs incondicionais do músico, convenceram os promotores do
concurso que eram os merecedores
deste prémio. Sendo assim, foram
eles que mais tiraram proveito desta
viagem que iniciou desde a sua chegada a Johannesburg, numa manhã
bastante gelada, que mesmo assim
não foi motivo para tirar o entusiasmo e emoção de ver o seu músico
predilecto. “O quarto de hotel era
bem confortável e, provavelmente,
até tinha uma decoração gira, mas
eu nem consegui prestar atenção! Só
pensava na hora do show de Timbaland!”, recordou animada Dalila.
Aproveitando está viagem, os vencedores conseguiram visitar ainda o
emblemático bairro do Soweto, um
dos bairros onde residiu o saudoso
Presidente Mandela. O show teve
lugar no Centro do Superspot Park,
em Pretória, e foi um mega concerto
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Dalila e Elves, vencedores do concurso promovido pela Castle Lite
“Ouvir o Timbaland cantar a músià escala das melhores produções de
ca que me trouxe até aqui foi muito
concertos na África do Sul.
Em Pretória, chegada a grande hora, especial, parecia que a música era
para mim!”.
Dalila e Elves explodiram de emoção! De pé, em meio a uma multidão
De Pretória, os dois vencedores
que gritava eufórica, viram com os
trouxeram as lembranças de um
olhos arregalados o momento em
concerto impressionante, que conque o seu ídolo subiu ao palco. “Foi
tou igualmente com os músicos
demais! Eu não conseguia parar de
norte-americanos Wiz Khalifa e
gritar!”, recordou Dalila.
Nas, que se fez acompanhar pela
“Quando Timbaland começou a
sua Illmatic Orchestra. Mas houve
também espaço para as actuações
cantar, eu olhei em volta e vi aquela
gente toda a gritar, quase em transe, de grandes nomes da música sule arrepiei-me todo! Foi super!”, des-africana. Dalila e Elves nem quecreveu um Elves ainda emocionado. riam acreditar no que os seus olhos
O que não faltou neste espectáculo
viam: Spoek Mathambo, Mi Casa,
foram momentos emocionantes, Reason, DJ Clock ft Beatenburg e
e Elves recorda um em particular: Zakes Bantwini. Redacção
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InterCement lança
novo projecto

A

InterCement,
sócia
maioritária da empresa Cimentos de
Moçambique, lançou
no último dia 16 de Junho um
projecto histórico intitulado
Mutirão Industrial. O mesmo
tem como objectivo juntar todas as equipas corporativas de
todas as unidades de produção
da InterCement, a estarem envolvidas num esforço comum
que é desenvolver pontos-chave
da performance industrial da
InterCement Moçambique para
alcançar a unidade com muito
mais rapidez.
O projecto que já foi implementado já há algum tempo teve
uma fase inicial de planeamento,
deﬁnição de metodologia e de
concepção para se obterem os
melhores resultados. Actualmente segue-se a fase da acção,
em que o conceito de “mutirão”
será colocado em prática, com
todos contribuindo com as suas
experiências e conhecimento
para o desenvolvimento da InterCement Moçambique.
Nesta fase serão avaliados pontos
como moagem de cru, torre, moagem de cimento e ensacamento

e, apesar do projecto prever a
actuação do mutirão em toda a
operação, as áreas de manutenção, logística e suprimentos e
produção serão as mais focadas.
“Agora é colocar as mãos na
massa e vivenciar essa experiência inédita e muito instigante.
Será um desaﬁo, mas estamos
muito conﬁantes nos resultados
que podemos conquistar”, lê-se
no comunicado de imprensa enviado à nossa redacção pela InterCement.
Na ocasião, a InterCement saudou a todos os proﬁssionais que
estarão na linha da frente, actuando directa ou indirectamente
para a efectivação desse projecto.
“Por tudo que envolve o Projecto
Mutirão Industrial rendemonos ao clássico “Os Três Mosqueteiros”, já que o imortalizado
“Um por todos, todos por um”
se encaixa nesse grandioso esforço em tornar a InterCement
Moçambique uma operação de
classe mundial em um curto espaço de tempo. Vamos caminhar
juntos e, com certeza, ganhar
muito mais experiência para
enfrentar os novos desaﬁos que,
com certeza, virão!”Redacção

Staff envolvido no projecto Mutirão Industrial

EUA doam equipamento
hospitalar

A

Embaixada dos EUA em
Moçambique, através do
Gabinete do Adido de
Defesa, doou às Forças Armadas de Defesa de Moçambique
equipamento hospitalar e 5000 redes mosquiteiras de longa duração
avaliados em 108 mil dólares, ﬁnanciados pelo Plano de Emergência
do Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR), no âmbito
da cooperação entre o Programa de
Prevenção do HIV/SIDA do Departamento de Defesa Americano
(DHAPP) e as Forças Armadas de
Defesa de Moçambique (FADM)
através do Escritório do Adido
Militar na Embaixada dos EUA
(DAO) e da Direcção e Departamento Nacional de Saúde Militar
(DNSM).
Trata-se de quatro Microscópios,
um Destilador de Água e uma Ca-

bine de Segurança para o Hospital
Militar de Maputo; um Aparelho
para Análises Médicas de Bioquímica e três Microscópios para o
Posto Médico Militar de Matacuane e Base Aérea da Beira, bem como
outros consumíveis para uso médico-laboratorial que irão reforçar
e melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes militares e civis
que são assistidos nessas Unidades
de Saúde Militar.
Com este equipamento, doado entre Dezembro de 2013 e Maio de
2014, as FADM já estão a oferecer
melhores serviços aos vários utentes
das unidades sanitárias beneﬁciadas,
onde se nota uma maior satisfação
tanto dos pacientes como dos proﬁssionais de saúde em resultado da
rapidez no diagnóstico e ﬂuidez dos
serviços. Z. Massala
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Embaixador português encerra jornadas diplomáticas no Parlamento Juvenil

Portugal preocupado com a tensão político-militar
Por Abílio Maolela
O embaixador de Portugal, José
Rodrigues Duarte, considera que a
tensão político-militar que se vive
em Moçambique periga o desenvolvimento do país e condiciona o investimento estrangeiro, adiantando
que a mesma pode ser resolvida pelos
próprios moçambicanos.
O diplomata português fez estas declarações nesta terça-feira, no Parlamento Juvenil, durante uma palestra
por ele proferida, que marcou o encerramento das jornadas diplomáticas da juventude que vinham decorrendo naquela instituição liderada
por Salomão Muchanga.
O embaixador português foi o oitavo
diplomata acreditado em Moçambique a ser convidado naquela instituição de modo a partilhar com aquela
juventude as prioridades do seu país
no nosso território.
Moçambique vive, desde 1992 (ano
da assinatura do Acordo Geral de
Paz), a pior crise político-militar,
pelo que vários apelos acerca da paz
tem vindo, por quase toda parte do
mundo.
Durante a conversa que manteve com
os jovens no Parlamento Juvenil, Duarte lamentou a situação que se vive
no país, porque, segundo ele, “condiciona o desenvolvimento”.
“Pedimos aos intervenientes a resolverem de forma sábia este problema”,
frisou.
Duarte lembrou que para a assinatura
dos Acordos Gerais de Paz, em 1992,
em Roma, Portugal foi um dos convidados internacionais a mediar as
negociações. Questionado acerca do
que terá falhado na implementação
deste acordo, o diplomata português
apontou a “conﬁança” como tendo
sido a promotora da actual situação.
“O que falhou na implementação do
AGP é a conﬁança. Isto é, há quem se
sentiu excluído durante este período”,
referiu a fonte.
Sobre a eventual participação de Portugal no diálogo político, em curso
no Centro de Conferências Joaquim
Chissano, o embaixador de Portugal
considera que o seu país não pode
intervir porque: “acreditamos na potencialidade dos moçambicanos e por
saber também que ninguém está mais
interessada na paz e estabilidade nes-

te país que os próprios moçambicanos, mas estamos interessados na paz,
pois o povo está a sofrer e os nossos
investimentos estão a ser afectados”.
Portugal é maior empregador em
Moçambique
Abordando acerca da diplomacia
portuguesa em Moçambique, o embaixador de Portugal, José Duarte,
aﬁrmou que a “política externa portuguesa não se altera desde 1975, apesar
da alternância do poder por parte dos
partidos, em Portugal”.
José Duarte disse que Portugal investe em Moçambique, num desenvolvimento sustentável e harmonioso,
baseado nas Pequenas e Médias Empresas, em todas áreas sociais, com
destaque para a banca, hotelaria e
turismo e na restauração.
O diplomata português revelou que
Portugal é o maior empregador, em
Moçambique com cerca de 14 mil
empregados e um dos três maiores
investidores no território. “Desde
2008, Portugal envia um ﬁnanciamento de 63 milhões de euros, válidos por três anos, onde investimos
mais de 20 milhões de euros por ano”,
indicou a fonte.
O embaixador português explicou
que por ano 12 ministros portugueses visitam o país e 13 homólogos
moçambicanos fazem o mesmo em
Portugal, um movimento que ilustra
que a cooperação entre os dois países
está saudável.
“No inicio deste ano tivemos uma
Cimeira Moçambique – Portugal,
em que foram assinados 19 acordos,
que possibilitaram a Portugal libertar
cerca de 134 milhões de euros à Moçambique”, apontou Duarte .
Segundo o diplomata português, a
fonte de investimento do seu país é “o
homem”, pois “é este que impulsiona
o desenvolvimento”. No entanto, o
diplomata luso manifestou preocupação pelo facto de as Universidade Católica e Nova de Lisboa, em Portugal
não possuírem estudantes moçambicanos, pois “seria valioso tê-los, uma
vez que estas Universidades estão entre as 35 melhores do mundo”.
Convidado a comentar acerca da
qualidade do ensino no país e as demais políticas governamentais, Duarte considerou ser um “desrespeito
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analisar a política interna de um país,
enquanto não fazes parte do mesmo,
isto é, sinto-me mal em comentar
questões da governação moçambicana, pelo facto de também não gostar
que alguém chegue em Portugal e comece a falar mal do meu país”, frisou.
Entretanto, Duarte convida a juventude a questionar as acções do seu
governo e aﬁrma que “deve exigir ao
governo” sobre questões referentes ao
seu futuro, em prol da sua causa, “o
mesmo que a juventude anterior fez
em prol do seus propósitos”, concluiu.

Na área social, o diplomata português referenciou o apoio às crianças
da Casa do Gaiato e as mães de Mavalane, como sendo um outro investimento português que beneﬁcia os
moçambicanos.
Confrontado acerca da política diplomática portuguesa com a juventude moçambicana, o embaixador português referiu que “a juventude deve
ter iniciativas próprias e não esperar
as dos outros”, pelo que “deve elaborar projectos e submeter a Embaixada” de modo a serem apreciados e

aprovados para o seu ﬁnanciamento.
“Desde Maio de 2013 que estou em
Moçambique, nunca alguém se aproximou de mim para procurar ajuda,
ou seja, durante este período só recebi
dois projectos, pois os jovens nunca
submeteram projectos, de modo a serem apreciados e ﬁnanciados”, referiu
o embaixador de Portugal.
O embaixador de Portugal recordou
que, em Moçambique, estão registados cerca de 20 mil portugueses, dos
quais 17 mil estão na capital.
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Fanelo Ya Mina activo na conquista da igualdade de género
Por Nélia Jamaldine

I

niciativas visando a equidade de
género nas actuais sociedades,
comunidades, entidades e instituições tem merecido destaque
em todos os sectores de actividade
mundiais em particular nacionais.
Face a este cenário, o Instituto Fanelo Ya Mina (FYM), sob o lema
“O meu pai cuida. Tu és o meu
Papa!”, tem em exposição uma colectânea de fotograﬁas e posters, na
galeria da associação de fotograﬁas
deste o passado 1 à 30 de Junho do
ano em curso, em Maputo.
Esta iniciativa, que se associa ao
mês da criança tem como objectivo promover a igualdade de género
(IG), justiça social e bem-estar para
todos, através de uma campanha
amigável, envolvendo homens e
rapazes buscando uma paternidade
responsável.
Segundo a Directora Executiva do
(FYM), Celma Elizabeth Menezes,

este faz a sua abordagem em três
áreas estratégicas de actuação nomeadamente advocacia e monitoramento dos processos de equidade
de género, paternidade responsável,
cuidados de saúde sexual e reprodutiva (SSR) e por ﬁm a violência
de género e HIV/SIDA.
A fundadora da FYM acrescentou
ainda que a sua associação, é uma
organização da sociedade civil associada ao movimento das mulheres que envolve os homens e
rapazes como parceiros e agentes
de mudança. E como tal, esta promove campanhas de sensibilização
e inserção do género masculino na
partilha das actividades sociais que
a prior eram preconcebidas como
meramente femininas.
“O FYM desaﬁa as sociedades
vigentes e vindouras para que se
atinja um cenário que os estereótipos sociais sejam mencionados
ou vistos como algo do passado, de

Água da Namaacha,
há 4 anos Superbrand,
Marca de Excelência

M

ais uma vez a Água da
Namaacha, uma marca
propriedade da Sociedade de Águas de Moçambique, é cansagrada a Marca
de Excelência através do projecto
Superbrand.
Pelo quarto ano consecutivo que
esta marca tem sido considerada
umas das marcas de excelência do
país, por um júri internacional de
proﬁssionais de marketing.
Desde 2012, aquando do lançamento do projecto Superbrands
Moçambique, que a Água da Namaacha é merecedora desta distinção.
Neusa Modan, representante da
Água da Namaacha, recebeu o
prémio e considerou que é uma
grande honra para a SAM voltar

a ser merecedora deste galardão,
que se deve à excelência do trabalho desenvolvido por uma equipa
empenhada e motivada e que tem
como valor principal a superação
constante e a satisfação plena dos
seus consumidores.
No momento da entrega do prémio, Neusa Modan aﬁrmou que
“como Marca genuinamente moçambicana que somos, o privilégio de sermos uma Superbrand
estende-se também ao nosso país e
servirá como estímulo não só para
nós, mas para muitas outras marcas nacionais emergentes em vários
sectores que se poderão rever em
nós e trabalhar para alcançar patamares de excelência. Aos nossos
clientes, que são a razão de todos
os nossos sucessos, o nosso muito
obrigado.”Redacção

SAM recebe o prémio “Marca de Excelência”

Elizabeth Menezes, Directora executiva do Fanelo Ya Mina

modo a que de uma vez por todas
quebrem-se as barreiras que categorizam as actividades sociais de
acordo com o género” terminou
Menezes.
Entretanto, várias outras actividades, fora a exposição acima mencionada já decorreram e ainda estão
em curso a destacar, a cerimónia
de lançamento, debates públicos
com entidades comunitárias e locais sobre a paternidade responsável, criação de um grupo técnico de
consultores para que se encontrasse
uma melhor forma de abordagem e
que ira culminar com uma marcha
pública a decorrer no próximo dia
30 do mês em curso.
Reﬁra-se que o FYM existe desde 2009 mas só foi oﬁcializada
em Março de 2011. Actualmente
é membro activo das Organizações não Governamentais (ONG),
Sonker Gender Justice Network e
MenEngage que também trabalham em prol da (IG).

