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A 
exigência de que as 
Forças de Defesa e 
Segurança(FDS) de Mo-
çambique sejam entidades 

não vinculadas a partidos políticos 

fez encalhar de novo, esta semana, 

as conversações entre o Gover-

no e a Renamo no âmbito do que 

as duas partes consideram ser “os 

mecanismos de garantia de imple-

mentação” do acordo para o fim da 

crise político-militar no país.

Segunda-feira, na discussão dos 

“cinco por cento” remanescentes 

dos pontos acordados nas rondas 

anteriores, as partes declararam que 

o acordo já tinha sido alcançado, 

ficando em cima da mesa apenas 

a parte complementar das garan-

tias de implementação. O governo 

tinha deixado cair as reticências à 

definição da Renamo do “exército 

republicano”.

A definição republicana das for-

ças armadas é a reformulação da 

Renamo de exigências iniciais de 

que Armando Guebuza deveria fa-

zer uma declaração em como não 

haveria golpe de Estado em Mo-

çambique se a oposição ganhasse as 

eleições, do mesmo modo que de-

veria ficar claro que as FDS não de-

vem obediência ao partido Frelimo. 

O Governo não aceitava a formu-

lação porque “Moçambique nunca 

foi uma monarquia” e porque tal 

definição enfatiza indirectamente 

as actuais cumplicidades político-

-partidárias nas FDS.

Ao que o SAVANA apurou, por 

indicação expressa de Afonso 

Dhlakama, os seus representantes 

na mesa solicitaram quarta-feira 

que na declaração de garantias fosse 

especificado que as forças armadas, 

a polícia, os serviços de segurança 

não devem obediência a nenhum 

partido político. A delegação go-

vernamental não gostou da propo-

sição, argumentando que também 

gostaria de acrescentar outras ques-

tões que devem estar vedadas aos 

partidos políticos, nomeadamente 

“a posse de armas”, uma forma de 

trazer à mesa de novo a questão do 

desarmamento da Renamo. 

Este assunto tinha já sido resolvi-

do no “draft” da “declaração final” 

ao afastar-se a ideia de que a Re-

namo é um partido armado, con-

siderando-se que existem “guardas 

do presidente” cujo futuro não 

foi acautelado devido a deficiên-

cias na implementação do AGP 

(Acordo Geral de Paz) em 1992. 

Os mesmos “guardas”, proposição 

aceite pela Renamo, serão envia-

dos para “retreinamento” no seio 

das estruturas governamentais, 

ser-lhe-ão entregues armas e mu-

nições, segundo critérios em vigor 

nas Forças de Defesa e Segurança 

(FDS) e poderão integrar o apare-

lho securitário em torno de Afonso 

Dhlakama como entidade devida-

mente legalizada. Esta formulação 

e arranjo contornava a exigência 

governamental de que “a Renamo 

deve aceitar desarmar-se”.

Com o bloqueio no que “os parti-

dos devem e não devem fazer”, a 

delegação governamental prome-

teu trazer uma resposta na próxima 

segunda-feira sobre o problema. O 

Governo tem todo o interesse em 

desbloquear a questão, pois o Che-

fe de Estado estará no dia seguinte 

em Washington na Cimeira Esta-

dos Unidos-África e era importan-

te que trouxesse na bagagem a boa 

nova de ter deixado o país em paz.

Antes, as partes tinham  também 

“bloqueado” na concepção da retro-

actividade para crimes cometidos 

antes da amnistia geral que está a 

ser preparada, caso uma das partes, 

depois de amnistiada, viesse a in-

correr em novos crimes. A situação 

foi ultrapassada com o afirmar do 

princípio jurídico da não retroacti-

vidade da lei.  

A definição da amnistia tem um 
carácter amplo e aplica-se não só 

a elementos da Renamo detidos 

no actual contexto, mas à garantia 

de que elementos afectos ao Go-

verno do dia e à Frelimo não serão 

perseguidos caso a oposição vença 

as eleições em Outubro. Dadas as 

violações processuais grosseiras que 

acompanharam a detenção do con-

selheiro António Muchanga, a Re-

namo pretende assegurar garantias 

claras de que o Governo e o presi-

dente Guebuza não arranjem artifí-

cios legais para prenderem Afonso 

Dhlakama mal ele abandone o seu 

refúgio na Gorongosa.

Declarações divergentes
 “A Renamo trouxe à mesa do di-

álogo alguns elementos adiccionais 

sobre o mecanismo de garantias e, 

perante esta apresentação, o Gover-

no achou por bem receber e fazer 

uma avaliação”, declarou José Pa-

checo, chefe da delegação do Go-

verno, na conferência de imprensa 

do final da sessão negocial de quar-

ta-feira.

Apesar de ter sido questionado 

pelos jornalistas sobre o teor das 

garantias que dividem o Governo 

e a Renamo, José Pacheco escusou-

-se a entrar em pormenores sobre 

o assunto.

José Pacheco enfatizou que o 

executivo e a Renamo chegaram 

a acordo, na ronda negocial de 

segunda-feira, sobre a desmilita-

rização da Renamo, a integração 

dos membros da guarda armada do 

movimento no exército e na polícia, 

bem como a sua reinserção social e 

económica.

Pacheco disse ainda que as duas 

partes acordaram na necessidade 

de uma fórmula que trave proces-

sos judiciais inerentes às acções 

decorrentes das hostilidades mi-

litares entre as Forças de Defesa e 

Segurança e os homens armados da 

Renamo.

“Havendo consenso sobre a ces-

sação das hostilidades isso pressu-

põe que os actos das pessoas que 

fizeram ataques não deviam ser 

judicialmente perseguidos, vamos 

trabalhar com os órgãos de justiça, 

para ver como é que se pode fazer 

isso”, destacou José Pacheco.

Quanto a uma eventual interven-

ção da Assembleia da República 

(AR) para dar forma legal ao acor-

do final que está aparentemente 

prestes a ser alcançado pelas duas 

partes, o chefe da delegação do 

Governo afirmou que as questões 

incorporadas no entendimento 

cabem no ordenamento jurídico 

moçambicano sem necessidade de 

uma intervenção legislativa.

Fontes contactadas pelo SAVANA 

garantem que se for necessário, a 

extensão dos trabalhos da AR até 

meados de Agosto, poderá acolher 

uma proposta de lei de amnistia 

geral.

Por seu turno, o chefe da delegação 

da Renamo, Saimone Macuiane, 

negou que o seu partido tenha le-

vantado novas questões na mesa 

negocial, admitindo apenas que as 

duas partes ainda não chegaram 

a consenso sobre os mecanismos 

de garantia de implementação do 

acordo sobre a cessação das hosti-

lidades.

“Não trouxemos nenhum elemento 

novo, os mecanismos de garantia 

reflectem o âmbito do documento 

base que já está consensualizado. 

O que falta consensualizar é um 

aspecto que ajuda a clarificar os 

mecanismos de garantia, que todos 

nós queremos que sejam perfeitos, 

mais claros, mais disponíveis e mais 

credíveis”, afirmou Saimone Ma-

cuiane.

Segundo o chefe da delegação do 

principal partido da oposição, os 

pontos que ainda são objecto de 

desacordo visam garantir que o 

entendimento sobre as questões de 

fundo assegure uma “paz definitiva 

e duradoura”

Mudanças conceptuais
Tal como referiu já o SAVANA, 

com base no que foram considera-

das “cedências da Renamo” foi al-

terada substancialmente a definição 

conceptual da “declaração final”.

Formalmente cai a “paridade”, mas 

as partes concordam que todos os 

homens que pertenciam à Renamo 

e foram marginalizados ao longo 

do processo de paz devem ser en-

quadrados em função das suas pa-

tentes, havendo integração na vida 

civil com compensações devidas 

para aqueles que devido à idade ou 

outros motivos não possam conti-

nuar nas FDS.

Logo após a assinatura da “declara-

ção de cessação de hostilidades” (o 

título não está ainda convenciona-

do, mas o Governo não concorda 

com a designação “cessar-fogo”), 

entrarão em acção os observadores 

militares nacionais e internacionais 

(30 estrangeiros e 70 moçambica-

nos, 35 para cada lado) que acom-

panharão as acções de “desengaja-

mento militar”.

Na declaração que poderá ser as-

sinada na segunda-feira, ficam de 

fora pontos substanciais como a 

despartidarização do Estado e a 

igualdade de oportunidades no 

contexto da economia do país. A 

Renamo continua a insistir que da 

declaração deve constar o princípio 

de abstenção de linguagem incen-

diária, de incitamento ao ódio ou 

à violência, quer pelas partes, quer 

pela imprensa, numa referência ao 

grupo de escribas e comentadores 

habitualmente denominados por 

“G-40”. 

No último fim-de-semana, a im-

prensa afecta ao regime pôs a cir-

cular o rumor de que o líder da 

Renamo estaria gravemente doen-

te, facto desmentido prontamente 

pelo movimento e pelo próprio 

numa longa conversa telefónica 

com um canal privado de televisão.    

Apesar da insistência da parte go-

vernamental, está praticamente 

descartada a possibilidade de um 

encontro entre os presidentes Ar-

mando Guebuza e Afonso Dhlaka-

ma. O líder da Renamo insiste que 

é desnecessário e não vê vantagens 

nisso, para além de que daria um 

trunfo de propaganda ao Chefe 

de Estado que, na perspectiva re-

namista, é responsável por “muitos 

dos desmandos que acontecem no 

país, incluindo o clima de conflitu-

alidade que foi criado”.

A presente tensão desenvolveu-

-se a partir da recusa do Governo 

e o Partido Frelimo em discutir 

um “documento de cinco pontos” 

elaborado pela Renamo, seguido 

de ataques a sedes da Renamo em 

Gondola e Muxúnguè.

Negociações Governo-Renamo

Despartidarização das FDS adia acordo

O 
Bastonário da Ordem dos Advogados de 
Moçambique (OAM) voltou a defender 
a necessidade da acomodação de alguns 
interesses dos guerrilheiros da Renamo 

como condição para definitivamente devolver a 

paz e estabilidade ao País.

Este caminho, entende Tomás Timbane, vai aju-

dar a transformar os actores “beligerantes” do 

maior partido da oposição moçambicana em acto-

res políticos que farão o seu papel na consolidação 

da paz. 

“Não só os guerrilheiros, mas também o próprio 

líder da Renamo. É responsabilidade de todos nós, 

o Governo, a Sociedade Civil, os intelectuais, de 

toda a sociedade moçambicana, entender a neces-

sidade de se dar espaço a estes homens para que 

sejam actores na consolidação da paz em Moçam-

bique”, disse.

Entretanto, o jurista esclareceu que quando fala de 

“dar espaço” aos homens armados da Renamo não 

quer dizer que deve ser distribuído, por aqueles, 

“sacos de dinheiro”, mas sim que se avalie o papel 

da liderança destes homens na manutenção da paz 

e da democracia no território nacional.

“O Conselho de Estado (CE) e a Assembleia da 

República (AR) são parte dos fóruns importantes 

para se discutir esta inclusão. Estes órgãos devem 

servir como plataforma para trazer ideias de di-

álogo em que estes beligerantes serão incluídos”, 

apontou. 

Tomás Timbane fez estes comentários quando 

falava esta terça-feira na barragem dos Pequenos 

Libombos, no município de Boane, província de 

Maputo, por ocasião de um encontro sobre di-

reitos humanos, liderança e acesso à informação, 

organizado pelo IBIS, em parceria com a Agir, o 

Codd e o GDI, organizações não-governamentais 

que trabalham na promoção da cidadania.

O orador chamou a atenção para que os consensos 

que têm estado a ser alcançados nas rondas nego-

ciais entre o Governo e a Renamo não sejam uma 

artimanha usada apenas para viabilizar as eleições 

para depois voltar-se ao ambiente de turbulência.

“A paz não deve ser apenas para viabilizar eleições, 

mas deve ser definitiva e inclusiva. É preciso haver 

cedências e só assim é que se constrói a confiança. 

Não se pode marginalizar as elites políticas, eco-

nómicas e intelectuais…todos devem ser ouvidos”. 

Por seu turno, Dom Dinis Sengulane, bispo emé-

rito da arquidiocese dos Libombos, que também 

foi um dos oradores no encontro, apresentou o que 

chamou de três barreiras que minam a consolida-

ção da paz em Moçambique: a falta de um diálogo 

permanente e honesto, as desigualdades na distri-

buição da riqueza nacional e a circulação de armas 

de fogo nas mãos de civis. (Eduardo Conzo)

Timbane defende acomodação da Renamo
-Dom Dinis Sengulane indicou a falta de um diálogo permanente e hones-
to e as desigualdades na distribuição da riqueza como razões que concor-
rem para a tensão prevalecente no território nacional
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A 
1 de Outubro de 2012, o 
presidente da Renamo, 
Afonso Dhlakama, ame-
aça inviabilizar as eleições 

municipais de 20 de Novembro de 
2013 e gerais de 15 de Outubro de 
2014, “se a Frelimo não aceitar rever 
o pacote eleitoral”. Contudo, a esta 
exigência, o Governo respondeu 
inicialmente com o silêncio. Vários 
membros seniores da Frelimo e co-
mentadores fiéis ao partido multi-
plicaram-se em declarações a defen-
derem que sobre o Acordo Geral de 
Paz não há nada a discutir. A 22 de 
Outubro de 2012, a Renamo forma-
liza as exigências e envia uma carta 
ao Gabinete do Primeiro-Ministro, 
Alberto Vaquina, solicitando diálo-
go. Cinco pontos constavam no do-
cumento, nomeadamente, o Acordo 
Geral de Paz, assinado há 20 anos 
em Roma, Defesa e Segurança, 
processos Eleitorais, questões eco-
nómicas e despartidarização do 
aparelho do Estado. A Frelimo res-
ponde com uma comissão de quatro 
ilustres desconhecidos para entabu-
lar uma conversa com a Renamo. O 
partido de Afonso Dhlakama recu-
sa, alegado que a referida comissão 
não tinha poder de decisão. Siga a 
cronologia da crise, que quase resva-
lava o país para uma II guerra civil.

2012
4 de Outubro - Moçambique as-

sinala o 20º aniversário do Acordo 

Geral de Paz assinado pela Frelimo e 

Renamo. O Presidente da Repúbli-

ca, Armando Guebuza, elogia Afon-

so Dhlakama, “pela forma como tem 

contribuído para a consolidação da 

paz”. Discursando na cerimónia 

principal dos 20 anos de paz, o Che-

fe de Estado moçambicano qualifica 

o líder da Renamo como um “parcei-

ro dos acordos de Roma”. 

17 de Outubro - Afonso Dhlakama 

regressa à Gorongosa e instala-se. 

Começa a treinar antigos veteranos, 

exigindo uma nova ordem política. 
Satunjira foi a primeira base fixa mi-
litar do então movimento rebelde da 
Renamo em 1980. A data do regres-
so de Dhlakama a Satunjira, 17 de 
Outubro, coincide com o aniversário 
do primeiro líder da Renamo, André 
Matsangaíssa, morto em 1979 du-
rante a guerra civil. Dhlakama che-
gou de Nampula, uma das províncias 
de maior implantação da Renamo 
junto do eleitorado, onde tinha per-
manecido nos meses anteriores após 
a sua saída de Maputo.
23 de Outubro - A Renamo exige 
que Armando Guebuza se desloque 
ao centro do país, para negociar a 
formação de um Governo de Unida-
de Nacional. 
31 de Outubro - A Frelimo des-
mente a existência de um plano para 
invadir, com recurso a mercenários, a 
Serra da Gorongosa onde o líder da 
Renamo se instalou com centenas de 
antigos guerrilheiros. 

19 de Novembro - A Renamo rejei-

tou negociar as suas reivindicações 

com uma comissão criada pela Fre-

limo, partido no poder, e exige que 

o diálogo seja feito com o governo 

de Maputo. “Em nenhum momen-

to fizemos contacto com a Frelimo. 

No dia 22 de Outubro, pedimos uma 

audiência ao Governo, na pessoa do 

Primeiro-Ministro e ainda não obti-

vemos resposta”, afirma o porta-voz 

da Renamo, Fernando Mazanga.

A referida comissão era composta 

por Afonso Meneses Camba, Ma-

nuela Mapungue, Yolanda Matsinhe 

e Renato Mazivila.

23 de Novembro - Governo nomeia 

uma nova comissão para dialogar 

com a Renamo, formada pelo mi-

nistro da Agricultura, José Pache-

co, bem como os vice-ministros da 

Função Pública e das Pescas, respec-

tivamente, Abdurremane Lino de 

Almeida e Gabriel Muthisse.

3 de Dezembro - Começam nego-

ciações entre o Governo e a Rena-

mo, com a Perdiz a exigir uma maior 

representação nas forças armadas, 

revisão do sistema eleitoral e um 

quinhão mais importante das recei-

tas do gás e carvão. As conversações 

falham.

4 de Dezembro - A Renamo amea-

ça boicotar as eleições gerais e autár-

quicas, caso a lei eleitoral seja apro-

vada sem consenso entre as princi-

pais forças políticas do país.

5 de Dezembro - O chefe da dele-

gação da Renamo na formação das 

Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique, Hermínio Morais, acusa 

o Governo de manter apenas quatro 

oficiais superiores da antiga guerri-

lha contra 27 da Frelimo. A forma-

ção de um exército misto, composto 

por 15 mil militares indicados pelo 

Governo da Frelimo e igual número 

da antiga guerrilha da Renamo, foi 

uma das decisões do Acordo Geral 

de Paz, assinado em 1992 para aca-

bar com 16 anos de guerra civil no 

país.

11 de Dezembro - O Governo mo-

çambicano e a Renamo terminaram 

num impasse a segunda ronda de 

negociações sobre a situação política 

no país. 

20 de Dezembro - A Renamo diz 

que vai “partir para acções concretas” 

após o “infeliz desfecho” do diálogo 

com o Governo sobre a situação po-

lítica em Moçambique. 

2013
11 de Fevereiro - Armando Guebu-

za promulga o pacote eleitoral apro-

vado pela Assembleia da República, 

abrindo caminho à marcação do ci-

clo eleitoral. 

5 de Março - A Renamo apela aos 

militantes, na Beira, para não se re-

censearem, visando materializar o 

plano de boicote às eleições autár-

quicas de 20 de Novembro. 

2 de Abril - A Renamo assume es-

tar “preparada para a guerra” contra 

a alegada “arrogância” do Governo 

de continuar o processo eleitoral 

contestado pela força de Afonso 

Dhlakama. 

3 de Abril - A polícia de Sofala ocu-

pa a sede da Renamo em Muxúnguè, 

distrito de Chibavava, e detém 15 

ex-guerrilheiros. 

3 de Abril - O vice-ministro do In-

terior, José Mandra, diz que as For-

ças de Defesa e Segurança “estão em 

prontidão combativa para garantir a 

ordem” face às ameaças da Renamo. 

4 de Abril - Quatro polícias e um 

militante da Renamo são mortos 

num ataque contra uma esquadra 

da polícia na cidade de Muxúnguè. 

O objectivo é libertar mais de uma 

dezena de militantes da Renamo 

detidos numa invasão pela polícia 

da sede do partido no dia anterior. 

O ataque do dia 4 é justificado pela 

Renamo como retaliação à invasão 

da sua sede. 

5 de Abril - Armando Guebuza re-

age aos confrontos entre polícia e 

Renamo, afirmando que “o povo não 

pode viver assustado”. 

7 de Abril - A Renamo desmente 

a autoria dos ataques no centro do 

país, contra dois autocarros e um 

camião-cisterna, que causaram três 

mortos.

12 de Abril - Elementos da Renamo 

e quadros do Ministério da Defesa 

de Moçambique iniciam um encon-

tro visando amainar a tensão que se 

vive no país. 

17 de Abril - Os bispos católicos 

moçambicanos consideram que o 

Acordo Geral de Paz “não está ul-

trapassado” e que a existência de 

homens armados da Renamo é uma 

situação “anómala”. 

20 de Maio - O governo moçambi-

cano e a Renamo retomam negocia-

ções. 

25 de Maio - Nove elementos da 

Força de Intervenção Rápida ficam 

ligeiramente feridos por disparos de 

ex-guerilheiros da Renamo. A Re-

namo acusa a polícia de ter atacado 

seguranças do partido na Gorongo-

sa. 

28 de Maio - A Renamo avisa que 

vai reagir a tentativas de desarma-

mento dos guerrilheiros pela polícia, 

mas aceitará a desmobilização por 

via negocial. 

11 de Junho - O Governo e a Rena-

mo concluem a ronda negocial sem 

alcançarem acordo sobre a legislação 

que regula os órgãos eleitorais.

02 de Junho - Renamo anuncia sus-

pensão do cessar-fogo unilateral, que 

anunciara para travar os confrontos 

com o Exército, principalmente no 

centro do país, em resposta a alega-

dos ataques militares.

20 de Junho – O director do Depar-

tamento de Informação da Renamo, 

brigadeiro Jerónimo Malagueta, 

anuncia que o movimento vai im-

pedir a circulação ferroviária e rodo-

viária no centro do país, para travar 

um alegado “movimento belicista” 

do Governo.

21 de Junho – Jerónimo Malague-

ta é detido em Maputo em conexão 

com o anúncio.

21 de Junho - Ex-guerrilheiros da 

Renamo atacam um autocarro de 

passageiros e um camião de carga na 

região de Machanga, Sofala, centro 

de Moçambique.

22 de Junho - A circulação na Es-

trada Nacional No 1, entre Save e 

Muxúnguè, é “reaberta” sob forte 

medidas de segurança, após ataques 

atribuídos à Renamo. 

4 de Julho - O líder da Renamo as-

sume os ataques de homens armados 

em Muxúnguè, Sofala, centro de 

Moçambique. 

12 de Julho - A transportadora ro-

doviária de passageiros Intercape, 

de capitais sul-africanos, anuncia a 

retirada da sua frota que faz o troço 

Maputo e Beira, devido aos ataques 

por homens armados. 

13 de Agosto - A Renamo reivindi-

ca a morte de 36 militares e polícias 

das Forças de Defesa e Segurança, a 

10 e 11 de Agosto, numa “acção de 

autodefesa”.

21 de Agosto - A Renamo requer a 

nulidade da CNE junto do Conse-

lho Constitucional, por considerar 

que o órgão “não está devidamente 

constituído e enferma de ilegalidade. 

8 de Outubro - A Renamo anuncia 

a suspensão das negociações com o 

Governo sobre a crise política no 

país, exigindo a participação de “fa-

cilitadores nacionais e observadores 

internacionais”.

14 de Outubro - Dhlakama consi-

dera “boato” informações atribuídas 

ao partido de que estaria disposto a 

uma guerra mais longa que o con-

flito de 16 anos que travou contra o 

Governo.

17 de Outubro - O Ministério da 

Defesa afirma que as Forças Arma-

das “abateram” dois homens armados 

da Renamo, no centro do país, em 

resposta a uma “emboscada”. 

21 de Outubro - O Ministério da 

Defesa nega que tenha planos de 

atacar Satunjira, região onde reside 
Afonso Dhlakama, mas ameaça res-

ponder em caso de provocação por 

parte do principal partido da oposi-

ção. 

21 de Outubro - A Renamo diz que 

o exército moçambicano “fustigou 

e tomou” a residência de Afonso 

Dhlakama, obrigando-o a abando-

nar a casa para um local não revelado. 

Logo a seguir, a Renamo anunciou o 

fim do Acordo de Paz de 1992.

23 de Outubro - Aumenta a pressão 

da Sociedade Civil para que se man-

tenha a paz. Face ao clima tenso no 

país, várias organizações não-gover-

namentais enviaram ao Presidente 

da República uma carta intitulada 

“Não queremos mais guerra, quere-

mos paz”. Multiplicam-se as inicia-

tivas para a paz nas redes sociais.
11 de Dezembro - Afonso Dhlaka-
ma concede, ao Canal de Moçambi-
que, a sua primeira entrevista, após 
o assalto pelo exército ao seu acam-
pamento em Satunjira, na qual acusa 
o Chefe de Estado moçambicano de 
ter ordenado o seu assassinato.
Na entrevista àquele semanário, 
Dhlakama afirma estar nas monta-
nhas da Gorongosa, afastando ru-
mores de que terá deixado o país, em 
fuga para o estrangeiro. 

2014
8 de Maio - Dhlakama recenseia-
-se numa brigada móvel do STAE, 
algures no distrito da Gorongosa, 
com vista às eleições presidenciais 
de Outubro.
2 de Junho - A Renamo anuncia a 
suspensão do cessar-fogo unilateral 
que anunciara para travar os con-
frontos com o Exército, principal-
mente no centro do país, em respos-
ta a alegados ataques militares.
4 de Junho - O secretário-geral da 
Renamo, Manuel Bissopo, diz que o 
seu movimento está preparado para 
dividir o país, caso o Governo não 
aceite a paridade na composição do 
exército.
5 de Junho - Damião José, porta-voz 
da Frelimo, acusa o principal partido 
da oposição de estar a comportar-se 
como um grupo de “bandidos arma-
dos”.

24 de Junho - O líder da Renamo 

reiterou durante um telecomício na 

Beira a ameaça de dividir o país se 

o Governo não ceder na unificação 

do exército.

7 de Julho - Conselho de Estado re-

tira imunidade ao porta-voz do líder 

da Renamo e Conselheiro de Estado 

pelo partido, António Muchanga. 

Após a sessão do Conselho de Esta-

do, Muchanga é detido por alegada 

incitação à violência.

11 de Julho - Renamo submente 
candidatura de Afonso Dhlakama às 
eleições presidenciais de 15 de Ou-
tubro.
13 de Julho - O ex-número dois da 
Renamo, Raul Domingos, defen-
deu que a crise no país resulta das 
“deficiências de implementação” do 
Acordo Geral de Paz.
21 de Julho - A Renamo entregou 
ao Conselho Constitucional a cer-
tidão do registo criminal de Afonso 
Dhlakama.
22 de Julho - Governo e Renamo 
anunciam acordo em 95 por cento 
das negociações sobre crise política 
e militar
28 de Julho - 66ª ronda. Governo 
e Renamo anunciam consenso em 
torno do documento base em tor-
no das questões essenciais da crise, 
faltando apenas o entendimento em 
relação a garantias de não retorno 
à violência. “Queremos evitar uma 
caça às bruxas”, declara o chefe da 
delegação do Governo, José Pacheco.
29 de Julho – Afonso Dhlakama diz 
a simpatizantes em Tete, por tele-

conferência, a partir do seu escon-

derijo na Serra da Gorongosa, que 

acordo final e saída do esconderijo 

estão condicionados a garantias de 

segurança e de não retorno à violên-

cia.

A cronologia da crise

Governo e Renamo continuam na mesa de diálogo separados por garantias
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O 
candidato presidencial da 
Frelimo, Filipe Nyusi, disse, 
esta terça-feira em Gaboro-
ne, no Botswana, que a po-

lítica externa de Moçambique não irá 
sofrer alterações num futuro governo 
deste partido, por ele liderado.

Nyusi  falava no final de uma visita de 

cinco horas que efectuou àquele país da 

África Austral, onde manteve contactos 

com os líderes locais, incluindo o Presi-

dente Ian Khama.

A visita enquadra-se nas deslocações 

que o candidato da Frelimo tem efec-

tuado aos países da região, como parte 

da sua preparação para as eleições gerais 

de 15 de Outubro, tendo como finalida-

de explicar às lideranças desses países a 

matriz da política externa do seu gover-

no, caso ganhe as eleições.

“Estamos a visitar os países da SADC 

para podermos nos apresentar e dar o 

conforto aos nossos amigos, de que 

mesmo com a mudança de liderança, a 

política externa do nosso governo não 

vai mudar”, disse Nyusi, sublinhando 

que a única opção que este relaciona-

mento tem é melhorar.

Nyusi acrescentou que o outro objec-

tivo destas visitas é fazer chegar aos 

governos destes países, incluindo os 

partidos que os sustentam, a mensagem 

“da nossa vontade de paz, e a eles trans-

mitir também que queremos definir 

como prioridade no nosso relaciona-

mento a actividade económica... porque 

entendemos que só podemos acabar a 

pobreza e criar o bem-estar para o nos-

so povo desenvolvendo o nosso país, 

e acreditamos que os nossos vizinhos 

desempenham um papel importante na 

parceria económica que pretendemos 

promover”.   

Nyusi deslocou-se ao Botswana ido de 

Harare, no Zimbabwe, onde manteve 

um encontro com o Presidente Robert 

Mugabe, para além de se ter reunido 

com membros da comunidade moçam-

bicana residentes naquele país. Antes 

havia estado em Angola, Namíbia e 

Tanzânia.

Nesta visita ao Botswana, Nyusi fez-

-se acompanhar de Alberto Chipande, 

membro da Comissão Política da Fre-

limo, e Fernando Faustino, Secretário-

-Geral da Associação dos Combaten-

tes da Luta de Libertação Nacional 

(ACLN), uma agremiação estrutural-

mente ligada ao partido no poder.

As deslocações ao exterior não se li-

mitam aos países da SADC, a região 

onde Moçambique está inserido, mas 

também a outros, considerados impor-

tantes para o complemento dos esforços 

de desenvolvimento do país. 

Há duas semanas, Nyusi esteve nos 

Estados Unidos, onde manteve vários 

encontros, de entre os quais com os De-

partamentos do Estado, dos Recursos 

Energéticos e do Comércio, para além 

de mesas redondas onde foram versa-

dos assuntos ligados a boas práticas de 

governação, transparência, democracia, 

processos eleitorais, procedimentos nos 

negócios e corrupção.

“Foram debates que nos foram muito 

úteis”, disse Nyusi. “E pensamos que 

nos estamos a preparar para assumir 

essa responsabilidade”. 

A visita de Nyusi ao Botswana come-

çou nas primeiras horas da manhã de 

terça-feira com um encontro com al-

guns militantes da Frelimo residentes 

no Botswana, antes de se deslocar à 

sede do Parlamento para um encontro 

com a respectiva Presidente, Margaret 

Nasha.

Seguiu-se uma deslocação à sede do 

Partido Democrático do Botswana 

(BDP), que sustenta o governo, para 

um breve encontro com o Secretário-

-Geral, Mpho Balopi, antes de se en-

contrar no Gabinete do Presidente da 

República, com o Chefe de Estado Ian 

Khama.

Antes de partir para Caia, em Sofala, ao 

princípio da tarde, Nyusi manteve um 

encontro com uma delegação do BDP 

liderada pelo seu Presidente da Mesa e 

vice-Presidente da República, Ponat-

shego Kedikilwe.

Neste encontro, para além do Secretá-

rio-Geral, estiveram presentes Tebatso 

Lekalake-Mashabela, que é membro 

do Comité Central e responsável pelo 

partido ao nível da região de Gaborone; 

o Secretário para as Relações Exterio-

res e Comunicações, Mogweetsi Ma-

sisi, que exerce também interinamente 

as funções de Ministro da Educação; 

o Ministro em Exercício dos Assuntos 

Presidenciais, Shaw Kgathi; e o Direc-

tor da Campanha Eleitoral do BDP, 

Alec  Seawatso.  

Numa breve conferência de imprensa, 

Nyusi manifestou-se satisfeito com a 

visita, mas sublinhou que as relações 

entre Moçambique e os outros países 

da região devem avançar para uma fase 

em que assentam também no desenvol-

vimento económico.

“Estamos bem nas relações políticas e 

diplomáticas”, disse Nyusi. “Mas há que 

avançar agora para áreas que apresen-

tem resultados que contribuam para o 

bem-estar dos nossos povos”.

Sublinhou haver condições para que 

isso aconteça, e no caso do Botswana, 

destacou os acordos na área económica 

assinados entre os dois países, durante 

a última visita de Estado do Presiden-

te Khama a Moçambique, em Julho de 

2011.

“Há áreas que já devem ser concretiza-

das”, disse Nyusi, dando como um dos 

exemplos o projecto de construção de 

uma linha férrea ligando o Botswana e 

Moçambique, ao custo de sete biliões 

de dólares. Outros projectos incluem a 

possibilidade de Moçambique vir a for-

necer energia eléctrica a partir da Bar-

ragem de Cahora Bassa,  assim como o 

envolvimento da Petromoc, a empresa 

pública moçambicana de comercializa-

ção de combustíveis, na criação de re-

servas para o Botswana. 

O Botswana recebe actualmente grande 

parte dos seus combustíveis a partir da 

África do Sul, mas o país decidiu re-

centemente que deveria diversificar as 

suas fontes de abastecimento, em parte 

devido aos constantes congestiona-

mentos que se verificam nos portos sul 

africanos. 

Para Nyusi, Moçambique poderia be-

neficiar, com as suas extensas áreas de 

pasto, da larga experiência do Botswana 

na criação de gado em moldes indus-

triais, produzindo leite e carne, desen-

volvendo a indústria de curtumes e a 

tracção animal.

“Temos que deixar de olhar para o gado 

como um animal de prazer ou de esti-

mação, e partirmos para a sua criação 

em moldes industriais”, disse Nyusi.

Nyusi no Botswana

A política externa de Moçambique não irá alterar
Por Fernando Gonçalves, em Gaborone

Margaret Nasha, presidente do Parlamento do Botswana, dialogando com Filipe 
Nyusi, candidato presidencial da Frelimo
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A polémica Empresa Mo-
çambicana de Atum 
(EMATUM) realizou 
nesta terça-feira a sua 

primeira Assembleia-Geral, onde 

foram eleitos, mas não publica-

mente apresentados, os membros 

dos órgãos sociais da empresa. Do 

rol das matérias agendadas para a 

primeira sessão, constava ainda a 

apresentação do relatório e contas 

do exercício económico findo.

Na ocasião, o PCA da EMATUM, 

António Carlos do Rosário, reco-

nheceu que as contas são clara-

mente negativas porque a empresa 

está numa fase de investimento 

visto que contraiu um emprésti-

mo para compra de 24 barcos para 

viabilizar as suas actividades, entre 

outras acções. António Carlos do 

Rosário foi o pivot do SISE que 

terá assinado os contratos de aqui-

sição das embarcações na França. 

A negociação, que culminou com 

a aquisição de atuneiros e patru-

lheiros, decorreu no eixo França, 

Dubai, Abu Dhabi, sendo os pi-

vots do negócio o libanês Iskandar 

Sata (conhecido no meio das milí-

cias cristãs-maronitas de extrema-

-direita como o comandante San-

dy) e o ministro moçambicano das 

Finanças, Manuel Chang. 

Segundo do Rosário, na AG da 

EMATUM, foi apresentado e 

aprovado o plano de orçamento, 

as propostas de resultado, pro-

cedeu-se a eleição dos membros 

do conselho fiscal e a apresenta-

ção e aprovação da proposta dos 

honorários dos órgãos sociais da 

empresa. Cristina Matavele é a 

directora-geral da EMATUM. 

Matavele, que ainda aparece no 

site do IGEPE como directora de 

Administração e Finanças, foi a 

boss do Gabinete de Apoio e Re-

construção (GAR), criado para re-

parar os estragos provocados pela 

explosão do paiol de Mahlazine, 

em Março 2007.

Negócio secreto
Segundo se sabe, a EMATUM 

entrou secretamente nos mercados 

europeus para se auto-

-financiar, tendo contraído em 

nome do país valores na ordem de 

USD850 milhões. O empréstimo 

obrigacionista a favor da EMA-

TUM que foi elaborado em para-

lelo teve como avalista nomeado 

pelo Governo o ministro das Fi-

nanças, Manuel Chang. Foi criada 

uma subsidiária da EMATUM, a 

Ematum Financeira BV, com sede 

na Holanda, que será a titular das 

obrigações emitidas pelos bancos 

BNP Paribas, Credit Suisse e con-

trolados pelo Citi Bank de Lon-

dres.

O primeiro empréstimo, no valor 

de USD500 milhões, foi contraído 

junto da Credit Suisse e o segun-

do, no valor de USD350 milhões, 

ao gigante bancário russo, VTB 

(Vnesh Torg Bank).

Sem entrar em detalhes, o PCA 

da EMATUM referiu que, de 

momento, estão a ser criadas as 

condições para o arranque das ac-

tividades para as quais a empresa 

foi criada.

Assim, no dia 13 Agosto, chega a 

Maputo o primeiro lote compos-

to por cinco das 24 embarcações 

encomendadas ano passado nos 

estaleiros da Constructions Me-

caniques Normandie (CMN), na 

França.

O Segundo lote de 10 embarca-

ções deverá chegar até Dezembro 

do presente ano, sendo que as res-

tantes nove irão desembarcar no 

país até ao primeiro semestre de 

2015.

Será nessa altura que, segundo 

António do Rosário, a empresa 

começará a trabalhar a 100% e em 

condições de capturar 10 mil to-

neladas/ano, quantidade suficiente 

para olhar a pesca do atum como 

actividade rentável.  

Por outro lado, apontou que a em-

presa vai dar o seu contributo na 

criação de mais postos de emprego 

que podem atingir cerca de 300, 

partindo da tripulação, pessoal 

do processamento, conservação, 

linhas de distribuição quer no 

mercado nacional quer no interna-
cional, comercialização, gestão da 
frota entre outros. 
Contudo, no sector das pescas ain-
da não está claro sobre o que vai 
acontecer à nova frota. Moçam-
bique tem vários acordos com a 
União Europeia e com uma sub-
sidiária da britânica Lonrho para 
a pesca do atum. Há a possibilida-
de de o Governo ceder os navios 
a empresas pesqueiras, utilizando 
os alugueres para formação e cash 
para pagar os barcos militares.
Criada por escritura pública a 2 de 
Agosto, a Ematum é participada 
pelo Estado através do IGEPE 
(Instituto de Gestão das Parti-
cipações do Estado) com 34%, a 
GIPS (Gestão de Investimentos, 
Participações e Serviços), 33%, e a 
estatal Emopesca (33%). O SISE 

entra no negócio através da Sers-

se - Serviços Sociais do Serviço de 

Informação e Segurança do Esta-

do, entidade que detém participa-

ções no GIPS.

António Carlos do Rosário é o PCA da polémica empresa de atum

Ematum dá a cara de forma tímida
Por Argunaldo Nhampossa

António Carlos do Rosário, PCA da EMATUM
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A 
Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) iniciou a 
publicação das listas finais 
dos candidatos aprovados 

para concorrer a deputados da As-

sembleia da República (AR) e às 

Assembleias Provinciais (AP), no 

pleito do próximo dia 15 de Outu-

bro.

As listas das candidaturas dos três 

principais partidos destacam-se pela 

alteração nas listas eleitas pelas ba-

ses e posicionamento de algumas 

figuras históricas em lugares incó-

modos.

Teodoro Andrade Waty, presidente 

da Comissão dos Assuntos Cons-

titucionais, Legalidade e Direitos 

Humanos, na presente legislatura, 

ocupa o 35° lugar em Nampula. Al-

fredo Gamito aparece na lista dos 

suplentes na mesma província. 

A Renamo poderá não contar com a 

Chefe da Bancada Parlamentar, An-

gelina Enoque, que ocupa a quinta 

posição na província de Manica, 

bem como Arnaldo Chalaua, porta-

-voz da bancada, posicionado na  

42a posição em Nampula.         

Frelimo
A cidade de Maputo foi marcada 

pela despromoção do pastor e apre-

sentador de TV, Gabriel Júnior, que 

depois de ocupar o oitavo lugar nas 

eleições internas, viu o seu nome re-

legado para o 13° lugar pela Comis-

são Política. A cidade de Maputo 

tem apenas 16 mandatos.

Para além de Gabriel Júnior, Hen-

riques Mandava saiu da 14a para a 

16a posição.  

Para a cidade de Maputo, a Frelimo 

coloca em primeiro lugar, Conceita 

Sortane (membro da Comissão Po-

lítica), seguida de António Niquice, 

Hermenegildo Infante (Primeiro 

Secretário na cidade) e Izadora Fa-

A lista da Frelimo na província de 

Maputo é fechada, no 17º lugar, por 

Sábado Malendza.

Para a província de Gaza, a Freli-

mo colocou Alberto Vaquina como 

cabeça de lista, seguido de Edson 

Macuácua. 

O empresário Agostinho Vuma co-

manda a lista dos suplentes.

Eneias Comiche lidera a lista da 

província de Inhambane, seguido de 

Aires Ali. 

O antigo ministro do Trabalho e 

actual deputado da AR, Mário Se-

vene, aparece na lista dos suplentes. 

A província de Tete é comandada 

pela Chefe da Bancada Parlamentar 

da Frelimo, Margarida Talapa, e a 

ministra da Função Pública, Vitó-

ria Diogo, está colocada na sétima 

posição enquanto o polémico antigo 

edil da cidade de Tete, César Car-

valho, está colocado na 13ª posição. 

O circulo eleitoral de Tete tem 22 

mandatos.

A província de Sofala, onde a Freli-

mo nunca ganhou, aparece com Al-

berto Chipande como cabeça de lis-

ta, seguido de Jaime Neto, o jovem 

que concorreu e perdeu para Daviz 

Simango nas autárquicas de 2013.

Em Manica, a Frelimo confirmou 

a ministra do Ambiente, Alcinda 

de Abreu, como a cabeça de lista. A 

Governadora provincial, Ana Co-

moane, está no lugar 13, numa pro-

víncia que tem apenas 16 assentos.

Carvalho Muária, o ministro do Tu-

rismo, comanda a lista da província 

do Niassa. Carlos Silia lidera a lista 

dos suplentes por esta província.

Em Cabo Delgado, a Frelimo pôs 

no comando da lista o antigo presi-

dente da AR, Eduardo Mulémbwè. 

A ministra dos Recursos Minerais, 

Esperança Bias, vem logo a seguir e 

Mateus Khatupa é o 11º. 

A província da Zambézia tem o mi-

nistro da Agricultura, José Pacheco, 

Rosário Mualeia é o 11º, Lucia-

no de Castro no lugar 23, Teodoro 

Waty no 35º e Adelaide Amurane 

na 37ª posição.   

Renamo 
A Renamo, maior partido da opo-

sição, destaca-se pelo regresso de 

Eduardo Namburete que na qua-

lidade de cabeça de lista na cidade 

de Maputo poderá voltar ao parla-

mento. Depois de Namburete segue 

António Timba, Ivan Mazanga, 

Renamo no diálogo com o Governo 

moçambicano e também deputado 

da AR, Saimone Macuiana, lidera 

a lista pelo círculo eleitoral de Ma-

nica. Ele é seguido pelos candidatos 

Sofrimento Matequenha, delegado 

político provincial. A actual Chefe 

da Bancada da Renamo, Angelina 

Enoque aparece na quinta posição.  

Na Zambézia, o comando da lista fi-

cou com o candidato Abdala Ibrai-

mo, seguido por Viana Magalhães, 

o segundo vice-Presidente da AR e 

O cabeça de lista nesta província é o 

candidato Lassimo Ossufo.

Na província de Maputo, Silvério 

Ronguane apresenta-se como o ca-

beça de lista. O antigo director da 

PIC - Cidade de Maputo e também 

antigo deputado pela bancada par-

lamentar da Frelimo, António Jorge 

Frangoulis, está na quarta posição. 

Pelos resultados autárquicos de 

2013, Frangoulis tem fortes possibi-

lidades de regressar à chamada Casa 

do Povo.

O jornalista José Manuel, que du-

rante muito tempo foi assessor de 

imprensa no Ministério da Função 

Pública, mais concretamente na 

UTRESP, está em quinto lugar.

Geraldo Carvalho está posicionado 

como cabeça de lista para a provín-

cia da Zambézia. O actual porta-voz 

do partido, Sande Carmona, está 

colocado no terceiro lugar. 

A província da Zambézia conta 

ainda com as candidaturas de dois 

irmãos do Edil de Quelimane, Ma-

nuel de Araújo, bem como do filho 

do Secretário-geral do MDM, Luís 

As caras da próxima Assembleia da República 
Por Raul Senda

filho de Fernando Mazanga (tercei-

ro) e Jeremias Pondeca aparece em 

quinto lugar. Caso a Renamo colo-

que mais de cinco deputados na AR, 

deverá ser o regresso de Pondeca, 

que se destacou nas duas primeiras 

legislaturas multipartidárias com as 

suas intervenções incendiárias. 

Em Sofala, o movimento de Afonso 

Dhlakama tem como comandante 

Manuel Bissopo (Secretário-geral 

do partido) e em Nampula é Ossufo 

Momade. Já a província de Maputo 

é liderada por José Manuel Samo 

Gudo.

O incendiário António Muchanga, 

ora detido na cadeia de Máxima Se-

gurança da Machava, está na segun-

da posição na província de Maputo. 

Recordar que a Renamo, em 2009, 

elegeu apenas um deputado pelo 

o círculo eleitoral da província de 

Maputo. Mas nos últimos tempos 

a oposição tem ganho simpatias na-

quele círculo eleitoral.

Para a província de Sofala, a Rena-

mo apresentou ainda os nomes de 

André Magibire, em quarto lugar, 

Francisco Campira Mamboya (anti-

go presidente do Pasomo) em nono 

lugar, Manuel Pareira está em 14°, 

enquanto Manuel Lole ocupa a 17ª  

posição.         

Em Nampula, depois de Ossufo 

Momade, segue Bernardino Cortez, 

Lúcia Afate e Simão Bute. Arnaldo 

Chalaua aparece na 42ª posição. 

Para Manica, o chefe-negociador da 

ztudo. 

António Hama Thai é o 10º, Pedro 

Cossa (Secretário Geral da OJM) é 

o 11º, Aiuba Cuereneia é o 12°. 

Rosa da Silva, antiga Governadora 

da cidade de Maputo, comanda a 

lista dos suplentes juntamente com  

José Chichava e Roberto Chitson-

dzo.

Verónica Macamo, presidente da 

Assembleia da República, é cabeça 

de lista em Maputo província. 

Macamo é seguida por Telmina 

Pereira (antiga Governadora da 

província de Maputo) e Edmundo 

Galiza Matos aparece em quarto. 

Manuel Chang ocupa a 12a posi-

ção enquanto a governadora Maria 

Elias Jonas é a 14ª posicionada.

como o cabeça de lista seguido de 

Sérgio Pantie, também membro da 

Comissão Política. O governador da 

província, Joaquim Veríssimo, está 

em 17º lugar, Nyeleti Mondlane 

em 11°, Damião José em 13°, Lucas 

Chomera, actual vice-presidente da 

AR em 21° lugar. A província da 

Zambézia detém 43 assentos. 

Para a província de Nampula a Fre-

limo destacou Filipe Paúnde, como 

comandante da lista. Logo a seguir 

estão os nomes da actual Governa-

dora da cidade de Maputo, Lucília 

Hama, e Francisco Mucanheia. Ci-

dália Chaúque, Governadora pro-

vincial, aparece na quinta posição, 

Eduardo da Silva Nihia, conselheiro 

de Armando Guebuza, em 7º lugar, 

Ivone Soares é a quinta colocada.

José Manteigas (sexto), Jerónimo 

Malagueta (15°), José Palaço (21°), 

Luís Gouveia (40°), Anselmo Victor 

(41°) são os outros nomes do segun-

do maior círculo eleitoral do País, a 

província da Zambézia.

Em Inhambane, a Renamo tem 

como cabeça de lista Carlos Maela e 

em Gaza o cabeça de lista é Bambo 

Carlos Mavie.

 
MDM
Tal como se verificou na Frelimo, as 

listas dos candidatos do MDM fo-

ram caracterizadas por várias altera-

ções, facto que em algum momento 

deixou parte dos membros numa si-

tuação de desconforto e insatisfação.

As listas do MDM são marcadas 

pelas ausências de Fernando Nhaca, 

candidato do partido à presidência 

do Conselho Municipal de Inham-

bane e de Luís Boavida, Secretário-

-geral do partido.  

Para a cidade de Maputo, o MDM 

apostou em Lutero Simango, irmão 

mais velho de Daviz Simango, pre-

sidente do partido, como cabeça de 

lista. Venâncio Mondlane aparece 

em segundo lugar. Na posição três 

e quatro estão os nomes de Alcinda 

da Conceição e Abel Gabriel Ma-

bunda, que já foi deputado da Re-

namo.

Fernando Bismarque, o jovem pivot 

da STV, está colocado na terceira 

posição na província de Nampula. 

Boavida. Trata-se de Paulo Araújo 

em 16°, Arcénio Araújo em 30° e 

Zuber Luís Boavida Mudivela em 

14°. Ao que o SAVANA apurou, 

na primeira lista saída das bases na 

Zambézia, os irmãos Araújo esta-

vam em lugares elegíveis, mas foram 

colocados na cauda quando a Co-

missão Política do partido revisitou 

a lista na Beira.

Para a província de Sofala está as-

segurada a continuidade do actual 

porta-voz da bancada, José Manuel 

de Sousa, que se apresenta como o 

cabeça de lista no círculo eleitoral 

de Sofala. 

Na província de Tete, o candidato 

vencido nas autárquicas passadas na 

cidade de Tete, Ricardo Frederico 

Francisco Tomas, assume-se como 

cabeça de lista. 

Na província de Gaza, a jovem Ju-

dite Boaventura Sitoe, que prati-

camente desafiou a instalação do 

MDM naquela província quando 

concorreu à presidência do municí-

pio de Xai-Xai, é a cabeça de lista. 

Gaza, uma província que sempre 

vota na Frelimo, tem nos últimos 

tempos piscado olho para a oposi-

ção, a avaliar pelos resultados au-

tárquicos de 2013. É líquido que 

em 2014 a oposição ganhe alguns 

assentos em Gaza.

Para a província de Manica, o 

MDM apostou em Alberto Alfre-

do como cabeça de lista e na quinta 

posição está colocado o “jornalista 

free lancer” Charles Baptista, vulgo 

Edwin Hononou.

Eduardo Namburete: de volta Angelina Inoque, com um pé fora

Venâncio Mondlane, António Frangoulis, as novas caras do MDM, Lutero Simango, o veterano

Gabriel Júnior: o sonho adiadoHenriques Mandava, fora do parlamento 
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O Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique (o Projec-
to) propõe-se desenvolver os recursos de gás natural descobertos no 
mar - Área 1 e 4 - na Bacia do Rovuma, ao largo da costa da Província 
de Cabo Delgado no norte de Moçambique. Os co-proponentes do 
Projecto são a Anadarko Moçambique Área 1, Lda (Anadarko) e a Eni 
East Africa S.p.A (eni). A Anadarko e a eni estão a coordenar o desen-
volvimento, construção e a operação de um parque de Gás Natural 
Liquefeito (GNL) para o processamento de gás natural para expor-
tação para o mercado internacional.
Para permitir o desenvolvimento do Projecto de Desenvolvimento de 
Gás em Moçambique, um processo de reassentamento necessita ser 
levado a cabo na Península de Afungi no distrito de Palma, no local 
onde o Projecto pretende construir o parque de GNL.
Em conformidade com a Lei Moçambicana (Decreto nr. 31 de 8 de 
Agosto de 2012) e com as normas e as orientações internacionais so-
bre 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 de-
senvolver o Plano de Reassentamento. O Decreto nr. 31 de 8 de Ago-
sto de 2012 requer que o Projecto convoque 4 reuniões públicas para 
informar as partes interessadas no processo de reassentamento, dar 
oportunidade para a apresentação de comentários, questões, preocu-
pações e sugestões, e para tomar em conta todos os dados das partes 
interessadas durante o desenvolvimento do Plano de Reassentamen-
to.
A primeira série de reuniões públicas decorreu em Julho 2014. O Pro-
jecto agradece a todos os interevenientes que participaram. O Pro-
jecto convida-vos para a segunda serie de reuniões públicas para 
dialogar sobre a concepção do local de reassentamento, o conceito 
de habitação, modelos de aldeia e a integração das comunidades 
hospedeiras. 

Informação sobre a Consulta Pública
CONCEPÇÃO DO LOCAL DE REASSENTAMENTO, O CONCEITO DE HABITAÇÃO, MODELOS DE 
ALDEIA E  INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES HOSPEDEIRAS

As partes interessadas são convidadas a participar.
Mais informação em relação ao processo de reassentamento e consulta 
pública poderá ser obtida em www.mzlng.com ou nos escritórios da 
Anadarko 

Caso tenha alguma questão relacionada com as reuniões públicas, por 
favor contacte:
Ana Paula Reis 
Anadarko Telefone :+258 214 87050/1
Av Julius Nyerere, 3412 Fax :+258 214 8705
Maputo E- mail : resettlement@anadarko.com

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

As consultas públicas terão lugar nas datas e locais seguintes:

Notice of Public Consultation
RESETTLEMENT SITE DESIGN
CONCEPT HOUSING AND VILLAGE MODELS
HOST COMMUNITY INTEGRATION

The Mozambique Gas Development Project proposes to develop 
natural gas resources discovered in O shore Areas 1 and 4 in the Ro-
vuma Basin, o  the coast of the Cabo Delgado Province in northern 
Mozambique. The co-proponents of the Project are Anadarko Moçam-
bique Área 1, Lda (Anadarko) and Eni East Africa S.p.A (eni). Ana-
darko and eni are coordinating the development, construction and 
operation of a Lique ed Natural Gas (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 Mozam-
bican 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 opportu-
nity for comment, questions, concerns and suggestions to be raised, 
and to consider all stakeholder input during the development of the 
Resettlement Plan.
The rst series of public meetings were convened in July 2014. The 
Project would like to thank all stakeholders who participated. The 
Project would like to invite you to the second series of public meet-
ings to discuss the resettlement site design, concept housing and 
village models, and integration of resettled villages with host com-
munities. The public meetings will be convened on the following 
dates and at the following venues:

Interested parties are invited to participate.
Project information documentation can be obtained at www.mzlng.
com or at the Anadarko o ce.
Should you have any questions regarding the meetings, please con-
tact:
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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As investidas do Coman-

do Americano para a 

África (AFRICOM) são 

vistas por algumas vozes 

críticas como uma forma de refor-

çar a presença militar dos Estados 

Unidos no continente a fim de 

proteger interesses estratégicos 

como o petróleo, mas o coman-

dante David Rodrigues, um res-

peitado general de quatro estrelas, 

nega essa visão e diz que a aborda-

gem da maior potência mundial é 

desenvolver instituições fortes e 

capazes em África.

  

“Buscamos soluções africanas para 

problemas africanos. Tudo o que 

fazemos é com a aprovação dos 

nossos parceiros africanos”, frisou 

Rodrigues, comandante do AFRI-

COM, um comando criado em 

2007 no governo de George W. 

Bush, mas que atingiu a velocida-

de de cruzeiro na administração de 

Barack Obama, actual presidente 

do único país do mundo que divide 

o planeta em comandos militares. 

Entre 21 e 26 de Julho, o SAVANA 

esteve em Estugarda (Alemanha) 

sede do AFRICOM, integrado 

numa equipa de órgãos de comuni-

cação social de Moçambique e An-

gola. Durante a estadia, que culmi-

nou com uma entrevista colectiva 

de 45 minutos com o General Da-

vid Rodrigues, vários peritos mili-

tares norte-americanos procuraram 

descolar o AFRICOM da ideia de 

que o comando é o principal ins-

trumento de intervenção e agressão 

norte-americana no continente. 

Luta contra o terrorismo e tráfico 

de drogas, intervenções humanitá-

rias, apoio a iniciativas importantes 

de saúde, iniciativas para a seguran-

ça marítima e apoio a operações de 

manutenção de paz são oficialmen-

te alguns dos objectivos do coman-

do norte-americano para a África.

Boko Haram
Mostrando-se determinado em 

afastar especulações relativamente 

às reais intenções do AFRICOM, 

David Rodrigues abordou a proli-

feração de grupos de militares no 

continente africano e a interven-

ção norte-americana para conter 

grupos terroristas, como o exemplo 

do cometimento americano para a 

segurança do continente.  

Rodrigues fez notar que as forças 

americanas estão a acompanhar de 

perto as acções do Boko Haram no 

norte da Nigéria, uma organização 

que está a expandir as suas activida-

des terroristas pelo continente.

Boko Haram e Al-Shabab são vis-

tos como as duas maiores ameaças 

da segurança em África. Todos têm 

um forte vínculo com a Al-Qaeda. 

Segundo Rodrigues, os resultados 

finais do AFRICOM é que a Áfri-

ca não seja um porto seguro para 

a Al-Qaeda e outras organizações 

extremistas.

“Estamos muito preocupados, 

porque essas conexões expandem 

oportunidades. O Boko Haram é 

uma rede muito violenta”, frisou, 

lembrando, no entanto, que o papel 

do AFRICOM destina-se a asse-

gurar a preparação e outras formas 

de assistência às forças armadas de 

países parceiros que requerem a 

ajuda.

 “Queremos seguir, cuidadosamen-

te, todas as acções que são deses-

tabilizadoras para um país. Temos 

que ajudar a criar capacidades, a 

capacidade africana, porque é a 

melhor forma para lidar com esses 

desafios: a maneira africana, com 

forças africanas. É por isso que es-

tamos efectivamente a trabalhar no 

reforço das capacidades de defesa 

de parceiros africanos”, frisou.

A única base permanente do 

exército americano em África 

encontra-se em Djibouti. A uma 

pergunta do SAVANA sobre se os 

Estados Unidos tencionam criar 
outras bases fixas, tendo em con-

ta que operações com drones no 

Mali e no Níger estão a alimentar 

especulações de um maior envol-

vimento americano no continen-

te, Rodrigues negou essa eventual 

pretensão. “Não temos planos para 

criar outras bases permanentes. A 

estratégia do AFRICOM concen-

tra-se em desenvolver as forças mi-

litares das nações parceiras através 

de uma variedade de programas”, 

rematou. Na Libéria, os esforços 

norte-americanos, segundo Rodri-

gues, ajudaram a desenvolver insti-

tuições de defesa e a construir um 

novo exército.

“Libéria realizou um grande pro-

gresso e é actualmente um país 

que contribui com tropas à Missão 

Multidimensional integrada das 

Nações Unidas para a estabilização 

do Mali”, sublinhou. Sem entrar 

em muitos pormenores, discurso 

próprio de militares, o General Ro-

drigues disse que em Moçambique 

o Departamento de Defesa man-

tém laços estreitos com o Ministé-

rio da Defesa. 

Fez notar que a presença america-

na em África é limitada a números 

reduzidos de instrutores militares 

que em regime de rotatividade vão 

e voltam aos países com base em 

solicitações de governos africanos.

Mas, em alguns sectores, há um 

entendimento de que a continuada 

presença e o envolvimento crescen-

te do Comando dos EUA em Áfri-

ca só fará inflamar cada vez mais 

o relacionamento de Washington 

com o mundo.

Intervenção humanitária 
Outras das grandes intervenções 

do Comando norte-americano é 

nas operações humanitárias, tam-

bém vistas como uma contraparte 

à presença militar oferecida aos 

países africanos e uma tentativa de 

ganhar “corações e mentes”. Mas 

vários oficiais do AFRICOM ne-

gam esta abordagem e afirmam que 

as intervenções humanitárias no 

continente “são sinceras”. 

No primeiro dia do encontro entre 

os jornalistas moçambicanos, an-

golanos e peritos militares norte-

-americanos, o Major General, 

Michael Kingsley, chefe do Es-

tado Maior do Quartel General 

do AFRICOM, precisou que o 

Comando tem vários programas 

de actividades humanitárias e de 

saúde em África. Programas de 

respostas às pandemias, preparação 

para desastres, assistência huma-

nitária contra as minas e projectos 

para reduzir e eliminar novos ca-

sos de HIV-Sida nos militares das 

Nações parceiras destacam-se en-

tre os programas perseguidos pelo 

AFRICOM. Nos últimos anos, 

Kingsley frisou que o AFRICOM 

participou em Moçambique no 

planeamento e preparação de res-

postas para uma pandemia de gripe 

e na consciencialização e prevenção 

contra o Sida, doença ainda sem 

cura publicamente conhecida à es-

cala planetária.

O AFRICOM possui cerca de duas 

mil pessoas, incluindo funcionários 

militares, civis federais dos EUA e 

funcionários contratados. Do total 

do pessoal afecto ao AFRICOM, 

1.500 trabalham nos escritórios 

centrais do comando em Estugar-

da. Os restantes estão designados 

a unidades do AFRICOM na base 

das Forças Aéreas de MacDill, Flo-

rida e RAF Molesworth, Inglaterra. 

Umas das perguntas mais recorren-

tes é o porque do Comando Cen-

tral do AFRICOM estar baseado 

na Europa e não em África. Ben 

Benson, responsável pelas relações 

públicas do comando, tem uma res-

posta na ponta da língua porque é 

sempre confrontado com esta per-

gunta pelas várias delegações que 

escalam aquela base militar.

Lembrou que os EUA estaciona-

ram as suas tropas na Alemanha 

após o fim da II Guerra Mundial 

em 1945. Desde essa altura perma-

necem com duas importantes bases, 

uma delas em Estugarda, que foi 

transformada em Comando Cen-

tral do AFRICOM em 2007.

Uma das explicações para a presen-

ça do AFRICOM em Estugarda 

e não em África é a capacidade e 

infra-estruturas já existentes e os 

custos que significariam uma mu-

dança para um país africano.

Benson frisou que as forças ameri-

canas na Europa podem facilmente 

chegar aos pontos de tensões na 

região, incluindo o Médio Oriente, 

Europa do Leste ou África, e apon-

tou como um dos exemplos a inter-

venção no ano passado na Líbia.

“Buscamos soluções africanas para 
problemas africanos”
- David Rodrigues, comandante do AFRICOM 

Por Francisco Carmona, em Estugarda

Um dos objectivos do AFRICOM para 

Moçambique é que o país tenha forças 

armadas profissionais que obedeçam o 

Estado de direito e sejam controladas 

pelas autoridades civis. É preciso notar que esta 

é uma das grandes reivindicações do partido de 

Afonso Dhlakama que acusa as Forças Armadas de 

não serem apartidárias, ou seja, estão ao serviço da 

Frelimo, partido que forma Governo desde a inde-

pendência nacional, em 1975. 

Vários oficiais do AFRICOM que palestraram 

para os jornalistas moçambicanos e angolanos em 

Estugarda fizeram notar que as forças armadas mo-

çambicanas devem assumir a responsabilidade de 

aumentar a sua capacidade de controlo e segurança 

eficaz nas águas costeiras do país e da zona Econó-

mica Exclusiva.

Precisamente para vigilância do Canal de Mo-

çambique, que tem sido alvo de ataques de piratas 

do mar, o Governo, através da polémica Empresa 

Moçambicana de Atum (EMATUM) assinou um 

acordo para a aquisição de atuneiros e patrulheiros 

na França. Foram assinados três contratos entre as 

autoridades moçambicanas e o estaleiro de Cher-

bourg da CMN.

Um dos contratos foi com a Marinha de Guerra de 

Moçambique para o fornecimento de seis unidades, 

dos quais metade são patrulheiros Trimaran Oce-

an Eagle de 42 metros. São barcos com capacidade 

para combate à pirataria, ao terrorismo, ao tráfico e 

à pesca ilegal. 

A assinatura destas aquisições na França, não só 

pela falta de transparência com que foi desenvolvi-

da, mas pelos interesses geoestratégicos em jogo na 

costa moçambicana, levou a algumas preocupações 

por parte de algumas potências mundiais com in-

teresses na região. 

Alguns sectores chegaram a perspectivar que com 

esta operação a França tinha o objectivo estratégico 

de aumentar a sua presença ao longo da costa orien-

tal de África, deixando para trás o AFRICOM. Em 

Estugarda, o SAVANA pediu um comentário aos 

altos oficiais do AFRICOM sobre se os objectivos 

do Comando não entrariam em choque com uma 

eventual operação francesa na região. Polidamen-

te, um destacado oficial do AFRICOM, que pe-

diu para não ser nomeado, precisou que os Estados 

Unidos e a França sempre trabalharam juntos e 

não via com maus olhos o negócio que aquele país 

europeu fechou com Moçambique para proteger a 

costa.

“Nós não temos esse tipo de problemas pelo con-

trolo da zona. Todos somos membros da NATO. 

Não temos problemas com os nossos parceiros. 

Aliás, no Mali, a França pediu a nossa ajuda para o 

transporte de material e colaborámos”, frisou o ofi-

cial de um Comando que muitas vezes gravita para 

as regiões ricas em petróleo e minerais em África.

Objectivos do AFRICOM para Moçambique

David Rodrigues
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O 
presidente do Movimen-

to Democrático de Mo-

çambique (MDM), Daviz 

Simango, disse, ao SAVA-

NA, na cidade da Beira, que o seu 

partido não é branqueador de ima-

gem de partidos e políticos deso-

nestos. Simango respondia assim ao 

presidente do Partido Nacional de 

Moçambique – Centro de Reflexão 

Democrática (PANAMO/CRD), 

Marcos Juma, que acusou o MDM 

de não ter seriedade por alegada-

mente romper o memorando de 

entendimento assinado pelas lide-

ranças dos dois partidos, para con-

correm conjuntamente nas eleições 

de 15 de Outubro próximo. Falan-

do do barulho que girou em torno 

da coincidência de símbolos entre 

a sua organização e o PANAMO/

CRD que culminou com a assinatu-

ra dum suposto memorando de en-

tendimento, Daviz Simango, que é 

também candidato à presidência da 

República, nas eleições do próximo 

15 de Outubro, referiu que o MDM 

não pode hipotecar a sua dignidade 

e respeito, resultante dum trabalho 

aturado dos seus membros e simpa-

tizantes, por causa de ambições de 

alguns “políticos preguiçosos, es-

pertos e desonestos”. Na entrevista 

que concedeu ao nosso jornal, na 

cidade da Beira, Simango fala ainda 

das estratégias do MDM no pleito 

que se avizinha, do barulho que gira 

em torno da indicação dos candi-

datos a deputados da Assembleia 

da República entre outras questões 

que têm a ver com a vida do partido. 

Nas linhas abaixo segue a entrevista.       

Pela segunda vez consecutiva, Da-

viz Simango e o MDM concorre-

rem às eleições gerais. O MDM 

entra no pleito supostamente mora-

Daviz Simango responde a Marcos Juma 

“MDM não é branqueador de imagem de partidos e políticos não sérios”  
- Em entrevista ao SAVANA, comenta também sobre o barulho nas listas parlamentares em Maputo que animaram uma carta aberta ao Presidente do partido, onde o seu irmão, Lutero Simango, é o principal visado   
Por Raul Senda / Fotos de Naíta Ussene

lizado depois dos resultados das au-

tárquicas de 2013. Que MDM tere-

mos nas eleições de 15 de Outubro?    

A nossa convicção é que, tendo em 

conta aquilo que são as experiências 

adquiridas e acumuladas ao longo dos 

cinco anos da nossa existência, vamos 

encontrar um partido mais robusto, 

organizado e com práticas próprias 

de gestão eleitoral. O MDM já teve 

oportunidade de participar nas elei-

ções gerais de 2009, nas intercalares 

de 2011 e nas autárquicas de 2013 e 

conseguiu mostrar aos moçambica-

nos que afinal de contas este partido 

tem uma estrutura funcional e uma 

capacidade interna de controlo.

São essas características de exercício 

de campanha e de controlo que temos 

que levar a frente e trazer para as elei-

ções de 15 de Outubro de 2014.

É do conhecimento geral que o 

MDM resulta dos conflitos que o 

Sr. presidente teve na Renamo. Isto 

quer dizer que parte do eleitora-

do do MDM vem da Renamo. Ao 

contrário das intercalares de 2011 

e das autárquicas de 2013, em que a 

Renamo esteve ausente, desta vez, 

teremos o segundo maior partido 

moçambicano a concorrer. Até que 

ponto o MDM está preparado para 

contornar mais um adversário po-

deroso que nos pleitos passados não 

esteve presente.

Em 2009 tivemos oportunidade de 

concorrer nas eleições gerais e só tí-

nhamos cinco meses de existência. 

Na altura, a Renamo também con-

correu. Lembrar que nas eleições 

de 2009 concorremos totalmente 

mutilados, mas conseguimos nos fa-

zer valer. Nas intercalares de 2011 é 

verdade que apenas concorremos com 

um adversário e nas últimas eleições 

autárquicas existiram tantos outros 

partidos. Portanto, penso que não en-

contraremos nenhuma diferença por-

que o MDM tem um espaço próprio, 

tem um eleitor próprio, tem a sua 

própria comunicação e essas virtudes 

vão convergir naquilo que são os elei-

tores que vão apostar no MDM e a 

presença deste ou daquele partido em 

nada irá influenciar nos votos desti-

nados ao MDM.

A história reza que o grosso do elei-

torado do MDM concentra-se nas 

zonas urbanas e a penetração nas 

zonas rurais continua fraca. Saben-

do-se que o grosso do eleitorado 

está nas zonas rurais, o que é que o 

MDM está a fazer com vista a con-

tornar este cenário.

É importante lembrar que tivemos 

cinco anos para reestruturar o partido 

e, através dos órgãos próprios, tomá-

mos a decisão estratégica de como 

agir, actuar e fazer-nos presente nas 

zonas onde eventualmente não te-

nhamos certo domínio. Nas zonas 

rurais estamos a trabalhar, temos a 

estrutura do partido a funcionar, te-

mos membros lá a operarem e na-

turalmente que estamos a conseguir 

alguma simpatia junto ao eleitorado. 

Temos esperança de que de facto o 

MDM de 2009 não será o mesmo  de 

2014. Este MDM vai ser extrema-

mente robusto, vai às eleições prepa-

rado para competir da mesma forma 

com os vários adversários políticos e 

conquistar o poder.

Portanto, não se pode olhar para o 

MDM apenas como um partido ur-

bano, mas um MDM que montou a 

sua máquina estratégica para assumir 

a liderança deste país. 

A transparência e o respeito 
do bem público é a nossa 
marca
Parece ser um facto que o voto que 

vai ao MDM não resulta da simpa-

tia que o público eleitor tem com o 

partido, mas é devido à frustração 

resultante das injustiças sociais bem 

como da gestão pouco clara dos 

bens públicos da parte dos actuais 

detentores do poder. Até que nível 

o MDM está preparado para gerir 

essas expectativas e não defraudar o 

eleitor.

O MDM leva consigo alguma expe-

riência de governação e todas as vezes 

que o povo nos dá essa oportunidade 

procuramos chamar atenção aos co-

legas de que a confiança que o povo 

depositou em nós representa uma 

responsabilidade acrescida para o 

MDM. O respeito do bem comum, o 

respeito do bem público e sobretudo 

a responsabilização dos governan-

tes perante os eleitores é parte dos 

princípios que guiam o MDM. A 

transparência e o respeito pelo bem 

público é a nossa marca. Portanto, de 

certeza que o MDM vai ser extrema-

mente diferente de outras organiza-

ções políticas, sobretudo as que estão 

no poder. Aliás, o MDM tem vindo a 

provar isso nas autarquias onde está 

a governar. Temos sempre o cuidado 

de informar aos nossos membros que 

são dirigentes que o que nós colec-

tamos do eleitor como receita temos 

que devolver em forma de infra-es-

truturas públicas e sociais, para que as 

populações possam usufruir daquilo 

que são os seus direitos e as vantagens 

de terem elegido o MDM.

O MDM tem se destacado pela ri-

gidez na fiscalização dos processos 

eleitorais. Porém, ao contrário das 

autárquicas que são localizáveis, as 

gerais serão em todo o país. Será que 

o MDM terá uma logística material 

e humana para conseguir espalhar 

fiscais por todo o território nacio-

nal? 

Ao nível da direcção e dos órgãos do 

partido tivemos o cuidado de abor-

dar essa questão e emitir directrizes. 

Já estamos a treinar colegas nesse 

sentido. Queremos fazer um aperto 

cerrado e evitar falhas do passado. É 

bom lembrar que quando o MDM 

fiscaliza o voto do eleitor não visa ga-

nhar dividendos, visa valorizar o voto 

do cidadão. Pelo que, em respeito ao 

eleitor, estamos a apelar aos nossos 

irmãos do partido para que cada um 

deles faça o máximo para evitar que 

o voto do cidadão seja descaminhado 

do lugar próprio.

Como sabe, nas últimas eleições, o 

MDM viu a sua vitória anulada em 

algumas autarquias devido à fraude. 

Se existiu essa fraude é porque fa-

lhámos no controlo e isso, para nós, 

é falta de respeito para com o eleitor. 

Assim, a partir dos erros do passado, 

tirámos ilações e vamos impedir que 

o mesmo se repita no futuro. Criámos 

uma logística suficiente para que essa 

intenção seja efectiva. 

Por força da lei, os partidos políti-

cos que participam nas eleições ge-

rais têm apoio de Estado. Contudo, 

muitas vezes essas verbas são insufi-

cientes. Quanto é que o MDM pre-

cisa para o presente processo e onde 

é que vai arranjar o dinheiro.

É verdade que há financiamento do 

Estado mas é exíguo. Pelas contas e 

pelo número dos partidos concorren-

tes fica claro que alguns partidos vão 

ficar penalizados. Portanto, um par-

tido como MDM que trabalha bas-

tante, que tem a sua extensão a nível 

de todo o território nacional, pode vir 

a ser penalizado em privilégio dum 

partido que não tem nenhuma ex-

pressão, não tem reinserção e muito 

menos uma infra-estrutura a funcio-

nar. 

Como deve imaginar, as regras para a 

distribuição do fundo estadual, esta-

belecidas pela lei, penalizam aqueles 

partidos que trabalham muito e com 

representação nacional.

Perante este cenário, é natural que 

o MDM tenha que recorrer a ou-

tras fontes de financiamento como 

as quotizações e contribuições dos 

membros, simpatizantes e amigos. 

Como todos sabem, o partido tem 

vários membros eleitos na Assem-

bleia da República, nas Assembleias 

Provinciais e nas Municipais e esses 

eleitos, de acordo com normas inter-

nas do partido, têm a obrigação de 

dar alguma contribuição. São essas 

colectas que se juntarão ao fundo do 

Estado que vão sustentar as despesas 

do partido nas eleições.

Estamos a preparar este pleito há cin-

co anos e esse é um tempo suficiente 

para fazermos a retenção das quotas e 

outras contribuições dos colegas.

Quanto dinheiro vão precisar para 

todo o processo eleitoral...

Não posso precisar concretamente o 

real valor, mas das contas feitas posso 

referir que só para aquisição de ma-

terial de propaganda vamos precisar 

de 10 a 15 milhões de meticais. Te-

remos que ir buscar algumas viaturas. 

Precisamos de reforçar a nossa frota 

de viaturas porque as que adquirimos 

em 2009 já são obsoletas.  
Nos últimos meses, o MDM foi 

marcado pela entrada de novos 

membros, sobretudo figuras de re-

nome na esfera académica, política 

e social. São os casos de António 
Frangoulis, antigo deputado da 

Frelimo, que recentemente foi apre-

sentado. O que isso significa para o 

partido?  

Isso significa que o MDM está de 

mãos abertas para qualquer cidadão. 

O MDM aceita várias opiniões e não 

olha para o passado do cidadão. Par-

timos do princípio de que indepen-

dentemente da proveniência da pes-

soa, todos nós somos moçambicanos, 

somos todos válidos e as ideias que 

eles trazem são uma mais-valia para o 

partido. Daí que estamos abertos seja 

para quem for, tenha ou não milita-

do noutros partidos, deste que aceite 

e cumpra os princípios e os estatutos 

do MDM. É bem-vindo porque afi-

nal de contas nós somos por um Mo-

çambique para todos e estamos com 

todos. Daí que estaremos sempre 

abertos para todos.

Não teme que a abertura possa fa-

cilitar a entrada de pessoas cujo ob-

jectivo é desestabilizar o partido?         

É precioso compreender que quem 

vem fazer mal ao MDM também vai 

sair por mal porque, afinal de contas, 

vir fazer mal a quem não lhe fez mal, 

nalgum momento vai pagar mal. O 

importante é que as pessoas saibam 

que quando entram no MDM en-

contram um clima de paz e se acham 

que não é a paz do MDM que lhes 

interessa e querem criar distúrbios e 

desestabilizar é natural que se sen-

tirão isolados e vão sair deixando a 

máquina do MDM a funcionar nor-

malmente.

Já tivemos vários colegas que infeliz-

mente pensavam que o MDM era o 

trampolim para a vida e no MDM 

iriam encontrar a esperança pessoal. 

Enganaram-se porque o MDM está 

por uma esperança colectiva e de todo 

o povo moçambicano. Daí que não há 

espaço para aqueles que queiram vir 

ao MDM para benefícios individuais.

Será o caso de Ismael Mussá... 

Não diria o caso de Ismael Mussá, 

mas de centenas de indivíduos. Como 

deves saber, a nossa caminhada dura 

há mais de cinco anos, é uma cami-

nhada de curvas e contra curvas, vá-

rios colegas desistiram pelo caminho, 

vários colegas tomaram outras deci-

sões e alguns saíram para outros par-

Daviz Simango diz que só para aquisição de material de propaganda, o MDM  precisa de 10 a 15 milhões de meticais

Nos últimos tempos têm surgido na pra-

ça pública vozes do MDM a contestar a 

forma como foram constituídas as listas 

finais dos candidatos a deputados da As-

sembleia da República e das Assembleias Provin-

ciais. As mesmas vozes dizem que a vontade das 

bases foi invertida pela direcção do partido. O que 

terá acontecido e isso não poderá dividir o parti-

do? 

No MDM não há pessoas privilegiadas, é preciso 

compreender que todo o membro do MDM tem o 

direito de ser eleito, todo o membro do MDM pode 

correr sem obstáculo nenhum. O que tem vindo a 

acontecer é que eventualmente algumas indivíduos 

entendem que têm que ser os primeiros nas listas 

dos candidatos a deputados. Mas, a grande preo-

cupação do MDM não é colocar os membros no 

número um, dois ou três. É preciso compreender 

que o objectivo fulcral do MDM é ganhar o poder 

e para isso queremos ter também maior número de 

deputados, assim como membros das Assembleias 

Provinciais. 

Penso que não é o posicionamento que nos une. O 

que nos une é a junção de esforços para ganharmos 

os objectivos desejados que é governar o país. É aí 

onde o MDM tem que mostrar a sua capacidade 

de alternativa e dar melhor vida aos moçambicanos. 

Governar o país não se limita apenas ao posiciona-

mento do nome na lista dos candidatos. O que pode 

estar a acontecer é que há colegas que não entendem 

a dinâmica política e pensam que têm que ser nú-

mero um ou dois para chegar ao poder.

Infelizmente esta não é a filosofia da Comissão Po-

lítica e muito menos a filosofia dos órgãos do parti-

do e não é também ser ou não membro da Comissão 

Política que define que tem que ser cabeça de lista.

Não trabalhamos com simpatias de posicionamento. 

Trabalhamos com a vontade porque afinal de contas 

o MDM tem centenas e milhares de membros que 

não cabem numa lista.

Portanto, nós estamos tranquilos. Os que pensam 

desta forma estão enganados. No MDM cada 

membro do partido deve trabalhar no sentido de 

conseguir trazer resultados.

Há dias apareceu publicamente o presidente do 

PANAMO, Marcos Juma, a acusar a direcção do 

MDM de falta de seriedade pelo facto de ter assi-

nado um acordo para a “coligação” eleitoral entre 

os dois partidos, mas que depois não foi cumpri-

do. Algum comentário?  

Não sei quem é que foi enganado. O MDM detém 

a marca do Galo. Desde que fundamos o partido te-

mos exibindo esse símbolo do Galo e não só. Se nós 

formos a olhar para vários processos eleitorais, des-

de que o país tomou o caminho democrático, não há 

memória nos moçambicanos que tenha aparecido 

um partido com o símbolo do Galo. Portanto, nós 

somos o Galo, detemos o Galo e vamos continuar a 

trabalhar com o Galo.

O sr. presidente não está a explicar o que aconte-

ceu entre o MDM e o PANAMO. 

É importante que os partidos políticos sejam cada 

vez mais honestos, cultivem e conquistem o seu pró-

prio espaço político com esforço e suor próprio e 

não recorram a qualquer tipo de semelhança porque 

isso não tem nenhum interesse. O MDM tem se 

afirmado com mérito próprio usando o Galo e con-

tinuará nessa linha. 

Então porque é que houve o pré-acordo para a 

formação duma coligação.

Não sei se houve pré-acordo. Que vos indiquem 

esse documento e digam quando e onde foi assina-

do. Aliás, não sei se a assinatura desse memorando 

não iria violar os princípios e os estatutos do partido. 

O MDM tem princípios próprios e tudo o que é 

uma mancha e que possa pôr em causa a dignidade, 

a ética e os princípios do MDM não tem espaço no 

nosso partido.

É importante saber que o MDM atingiu um respei-

to enorme junto ao eleitorado graças ao trabalho e 

sacrifício dos seus membros e simpatizantes.

A mobilização do eleitorado não é uma tarefa fá-

cil. Mesmo aqueles que usam meios de Estado para 

mobilizar pessoas sentem dificuldades, imagine nós.

Pelo que o MDM nunca será branqueador de ima-

gem dos partidos e políticos desonestos e pregui-

çosos.     

No MDM não há membros 
especiais, todos são iguais  

tidos tal como há também de outros 

partidos que estão a entrar no MDM.

Nos pleitos anteriores, para além 

dos adversários políticos, muitas ve-

zes, o MDM tem se queixado da ac-

tuação parcial dos órgãos eleitorais 

bem como da Polícia da República 

de Moçambique. Para as eleições de 

15 de Outubro não temem esses “ad-

versários”. Se sim o que estão a fazer 

para contornar a situação.  

É uma realidade, mas acreditamos 

que as Forças de Defesa e Segurança 

também querem mudança, eles tam-

bém vêem o que está mal e o que está 

certo. Também sabemos que na sua 

maioria são sujeitos a obrigações com 

as quais eles também não concordam. 

Contudo, acreditamos que chegará o 

tempo em que estarão livres das arti-

manhas partidárias. 

São 11 concorrentes que subme-

teram candidaturas para a corrida 

presidencial. Desses, pelo menos 

três aparecem como principais favo-

ritos. Estou a falar dos candidatos da 

Frelimo, Filipe Nyusi, da Renamo, 

Afonso Dhlakama e do MDM. Na 

sua opinião, entre Nyusi e Dhlaka-

ma, quem é que será adversário com-

plicado para Daviz Simango. 

É complicado para mim dizer a quem 

mais temo porque, afinal de contas, 

os 11 candidatos registados almejam 

chegar à presidência da República. 

Nós estamos a fazer a nossa parte e es-

peramos que os outros partidos façam 

a sua parte, o que interessa ao MDM 

é que de facto o voto depositado pelo 

eleitor nas urnas seja contabilizado 

para que de facto governe o país quem 

seja eleito pelos moçambicanos.

“O MDM não pode hipotecar a sua dignidade e respeito, resultante dum trabalho aturado dos seus membros e simpatizantes, 
por causa das ambições de alguns políticos preguiçosos, espertos e desonestos”, Daviz Simango.
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E, afinal de contas, os meus 

compatriotas que tanto 

gostam de festa, espero 

que seja essencialmente 

de festa, e não de álcool, e que 

este lhes esteja a cair sempre na 

mão, por iniciativa de um ou mais 

aproveitadores dos ambientes de 

festa para vender o seu álcool. Se 

assim fosse, de acordo com o meu 

sonho, poderia ainda ter a espe-

rança de ver, num futuro muito 

próximo, este meu povo livre da 

letargia em que foi mergulhado 

com uso de álcool a rodos por 

tudo o que faz parte desta Péro-

la do Índico, que só é assim nas 

palavras, sem que o grande amor 

por ela, pois quem lhe chama pé-

rola ama-a; desperte a preocupa-

ção de estabelecer leis anti-álcool  

que impeçam a hipoteca total de 

um país pelo facto de todas as 

gerações dos próximos 50 anos  

estarem completamente alheias  

aos seus problemas. Alheias  por-

que não está preocupado aquele 

que ao fim-de-semana só conta 

quanto tem para gastar em bebi-

da, ao fim do dia procura amigos 

não para relaxar conversando, ou 

aprendendo, um pouco mais sem 

a pressão do local de trabalho, ou 

de aprendizagem, seja este de que 

nível  for, mas sim para combinar 

o local onde se vai esvaziar mais 

algumas garrafas, não está preo-

cupado quem exige emprego não 

se sabe a quem, mas nunca pensa 

que pode criá-lo não apenas para 

si, mas também para os outros, 

Por Wazir Aly

não está preocupado aquele que 

não leva a sério o conceito sempre 

divulgado de governação aberta e 

espera que os outros decidam por 

ele, quando a sua chance de de-

cidir não é apenas o depósito do 

voto.

É óbvio que se for só um indi-

víduo, ou mesmo mil, no meio 

de vinte e dois milhões, a pensar 

que pode intervir e exigir ou su-

gerir  correcções  no aparelho de 

Estado, continuará a parecer só 

conversa  a ideia de Estado aber-

to à participação dos cidadãos, 

mas se todos aqueles que têm o 

conhecimento mínimo para o fa-

zerem, o fizerem, não só estarão 

a salvar o seu país do mergulho 

num domínio total, pelo exterior, 

como também a ajudar os seus 

compatriotas que não têm capa-

cidade de fazer o correcto se não 

forem forçados. Portanto, é um 

dever de todo o cidadão, ajudar 

os seus compatriotas, a governar 

correctamente através dos ins-

trumentos que tem à sua dispo-

sição, e estão previstos tanto na 

lei como nos pronunciamentos de 

quem governa, porque governar 

não é um gozo, é trabalho, não é 

fácil, é fazer funcionar o país, e é 

muito mais do que apenas decidir 

que é mais chique ser explorado 

por um australiano, chinês, japo-

nês, brasileiro, ou mesmo indiano, 

do que por um português. E, se 

a intenção é atingir os níveis de 

investimento e desenvolvimento 

do género da África do Sul, então, 

lembrem-se, se se esqueceram, ou 

reparem se nunca pensaram, que 

o investimento e desenvolvimen-

to que vemos hoje na África do 

Sul, foi feito por expropriação 

dos nossos irmãos sul-africanos 

pelo regime racista e colonialis-

ta, parques como o Kruger foram 
feitos por expropriações em que 
os nossos irmãos nada podiam fa-
zer contra, as minas que fizeram 
da África do Sul, o mais rico país 
africano, um dos maiores expor-
tadores mundiais de minérios e o 
mais invadido pela imigração, fo-
ram feitas pela mesma via. É isto 
o que queremos fazer no nosso 
país, onde somos livres para não 
fazê-lo, porque lutámos para ser-
mos livres?  
E para terminar com a ocupação 
dos passeios pelos vendedores que 
invocam fome, as feiras, que não 
são uso nem costume entre nós, 
seriam uma boníssima solução se 
houvesse uma semanal; ao sábado 
ou domingo, onde tudo se po-
deria vender, dividida por secto-
res onde ficariam vendedores de 
vestuário, outro só de alimentos, 
outro de utensílios domésticos 
etc., porque uma feira desse tipo 
é uma autêntica festa, consegue 
absorver a maior parte dos vende-
dores que ocupam os passeios, ou 
outros locais impróprios, e resolve 

com uma venda semanal a econo-

mia semanal de um vendedor; na-

quele espaço de Magoanine, que 

estaria muito bem aproveitado e 

tem uma localização central para 

a cidade de Maputo.

Depois de vários meses de recriminações mútuas, de muito 

sangue jorrado em vários pontos do país, de negociações 

e de tanta propaganda pelo meio, parece estarmos cada 

vez mais próximos da boa nova; de que a paz está prestes 

a ser alcançada.

Os principais negociadores do segundo processo de paz em Mo-

çambique anunciaram, esta semana, estarem praticamente con-

cluídas as negociações que culminarão com a assinatura, muito 

em breve, de um acordo que ponha termo ao conflito que vinha 

opondo o governo e a Renamo.

Será um momento de celebração para os moçambicanos que en-

caravam com muita apreensão a possibilidade de mais uma guer-

ra sangrenta e devastadora para o seu país.

Falou mais alto a voz da razão e as duas partes conflituosas devem 

ser saudadas pelo seu empenho na busca de soluções, muitas ve-

zes exigindo-se delas que pusessem os interesses da nação acima 

das suas diferenças ideológico-partidárias. Essencialmente, deste 

processo ninguém sai a ganhar ou a perder; ganham todos, por-

que só num ambiente de paz é que se podem respeitar os direitos 

elementares dos cidadãos, a base fundamental para o processo de 

desenvolvimento de qualquer sociedade.

Este não é o momento para achar quem estava correcto ou erra-

do, ou de que lado é que estava ou não a razão. Mas é importante 

reflectir sobre as causas que conduziram a esta situação, mesmo 

que seja só por uma questão de tirar lições para que elas sirvam 

para cimentar uma paz duradoura no futuro.

E as causas fundamentais resumem-se em falhas, por desígnio ou 

não, na implementação dos acordos de paz alcançados em 1992 

em Roma. 

Por exemplo, para que uma paz efectiva pudesse prevalecer no 

país, nunca se deveria ter aceite uma situação em que um dos pro-

tagonistas do conflito pudesse permanecer com uma força residu-

al, acantonada nas matas, pronta a intervir em qualquer momento 

que sentisse que tinha questões por reivindicar.

Estas questões estavam acauteladas nos respectivos protocolos 

sobre questões militares, mas a incapacidade de qualquer das par-

tes em cumprir integralmente com as suas obrigações foi sendo 

tratada como um assunto marginal, para a solução do qual, o tem-

po seria o melhor remédio. No meio de tantas prioridades para a 

reconstrução do país, essa questão foi ficando cada vez marginal, 

mas ao mesmo tempo tornando-se num cancro que mais tarde 

nos viria atormentar. 

Muito fundamental para qualquer processo de reconciliação na-

cional é a confiança e o respeito que ambas as partes devem ter, 

uma em relação à outra. Deve haver uma vontade genuína das 

partes de se reconciliarem, e tratarem o passado apenas como um 

ponto de referência, mas não a base que informa o seu relaciona-

mento no futuro.

A reconciliação de 1992 foi apenas no papel. Na vida prática, e 

mesmo na solenidade da Assembleia da República, as duas partes 

continuaram a procurar demonstrar o quão com prazer se odia-

vam.

Surgiu então um processo de marginalização, baseada na noção 

de que os que não tinham conseguido conquistar o poder político 

nas urnas deviam passar a ser tratados como moçambicanos de 

segunda classe, privados de acesso aos recursos que em princípio 

devem ser de todos quantos têm este país como a sua única Pátria.

Neste momento de celebração — ou devemos dizer em que nos 

aproximamos da celebração — são estas algumas das reflexões 

que devemos fazer para que no futuro não voltemos a sentir o 

cheiro da pólvora. Grandes homens aprendem dos seus erros. 

Para que não voltemos a 
sentir o cheiro da pólvora
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A 
sede do distrito de Chin-

de (o distrito mais a sul da 

Zambézia) dista cerca de 

108 km da cidade de Que-

limane, capital desta província. Viajar 

de Quelimane para Chinde é uma 

enorme dor de alma, porque senão 

vejamos: 

(i)A inexistência de uma estrada 

com infra-estruturas de drenagem 

adequadas (Pontes, Aquedutos, Pas-

sagens Molhadas, etc.), impossibilita 

que se faça directamente o trajecto 

Quelimane-Inhassunge-Micaune-

-Chinde (trajecto que nos coloca 

próximo dos tais 108 km).

(ii)Esta situação força o viajante a 

optar pela rota Quelimane-Nicoada-

la-Mopeia-Luabo-Chinde, sendo a 

distância Quelimane-Luabo de 200 

km.

(iii)O troço Luabo-Chinde, por não 

existirem pontes sobre os rios Cha-

cuma e Nhacatiua, é feito de barcos 

que para além de levarem entre 8 a 

10 horas de tempo a percorrerem a 

distância de pouco menos de 50 km, 

regra geral, não dispõem de quaisquer 

condições de segurança, levando o 

passageiro a viajar sempre com o co-

ração nas mãos. 

(iv)Outrossim, a viagem ocorre sem 

o mínimo de condições de como-

didade, com os passageiros e carga 

misturados de qualquer maneira, em 

embarcações quase sempre superlota-

das e sem instrumentos de ajuda para 

situações de eventuais naufrágios.  

(v)Esta travessia de barco pode ser 

feita ou a partir de Marromeu ou a 

partir de Luabo. Tanto de um lado 

como do outro, não existem carreiras 

regulares e com horários de conhe-

cimento de toda a gente. Chegado 

a qualquer destes terminais fica-se à 

espera do barco que apenas sabemos 

que, a qualquer momento, vai chegar.

(vi)O custo do bilhete de barco de 

Chinde a Marromeu é de 185,00 MT, 

sendo de 125,00 MT o de Chinde a 

Luabo. O chapa que faz a distância 

Quelimane-Luabo cobra 300,00 MT.

(vii)Por muito boa vontade que se te-

nha, saindo as 5h00 de madrugada de 

Quelimane, dificilmente se chega no 

mesmo dia a Chinde. Tal a acontecer, 

só a horas bastante adiantadas é que 

lá se chega.

Tudo isto fez com que as pesso-

as vivendo em Quelimane e/ou em 

Chinde acolhessem com muita satis-

fação a informação de que a empresa 

TRANSMARÍTIMA iria dar início 

à travessia directa, pela embarcação  

Lua-Lua, de Quelimane a Chinde e 

vice-versa. 

Vivendo em Quelimane, por razões 

profissionais periodicamente me des-

loco a Chinde para o que vou de car-

ro até Luabo de onde apanho o barco 

para lá. Por todas as razões do mun-

do, a informação da existência de um 

barco que faria o trajecto directo de 

Quelimane a Chinde (com a vanta-

gem acrescida de tal barco transpor-

tar também viaturas até 2 toneladas 

de peso), só me podia agradar sobre-

maneira. Era ouro sobre o azul!

Sem perdas de tempo e para me 

informar melhor das condições, 

dirigi-me à Delegação da TRANS-

MARÍTIMA em Quelimane, onde, 

para meu espanto, me comunicaram 

que o bilhete de passagem de Que-

limane a Chinde custava 550,00 MT 

por pessoa, valor que duplicava para 

1.100,00 MT se desejasse viajar em 

condições VIP. Embora consideras-

se este valor alto (muito alto), não 

encontrei nele nada de escandalo-

so. Já quando me informaram sobre 

o custo da travessia do carro, quase 

que caí de costas: 9.000,00 MT ida 

e 9.000,00 MT volta o que totalizava 

18.000,00 MT. Senhores: 18.000,00 

MT para transportar um carro ligeiro 

de Quelimane-Chinde-Quelimane?! 

Qualquer coisa como 600,00 dóla-

res americanos para transportarem 

um carro numa distância de apenas 

108 + 108 km?! Claramente que este 

preço não tem nada a ver com nada. 

Há qualquer coisa de profundamente 

errado com as pessoas que o elabora-

ram e/ou o aprovaram.

Para quem conhece Chinde sabe que 

o grande dilema daquele distrito é a 

absoluta falta de meios de transpor-

te para, dentro da vila e na periferia, 

a pessoa se movimentar. Na sede do 

distrito existe apenas uma viatura, 

propriedade do dono de uma das 

pensões e um tractor. O Posto Admi-

nistrativo de Matilde dista cerca de 

30 km da sede e o de Phambane 25 

km. É uma enorme vantagem a pes-

soa poder viajar para Chinde com a 

sua viatura. Lá chegado, dispomos de 

uma grande mobilidade.

Chinde, um distrito circundado pelo 

Oceano Índico e pelo Rio Zambe-

ze, é uma região muito bonita e com 

enormes potencialidades turísticas. 

Convenhamos que são poucas as ci-

dades no mundo que têm a felicidade 

de serem banhadas pelo mar (Oceano 

Índico) e por um rio da grandeza do 

Zambeze. Com o Lua-Lua a cobrar 

preços racionais, estou convencido de 

que muitas pessoas hão-de para ali se 

deslocar mais frequentemente princi-

palmente aos fins-de-semana, se lhes 

for dada a facilidade de irem com os 

seus carros. Em todo o mundo, via-

jar ou transportar carga de barco é 

sempre mais barato. Na hierarquia 

de custos, se segue viajar ou transpor-

tar de via ferroviária (comboio), de  

transportes rodoviários e, finalmente, 

de avião.

O senhor Ministro Gabriel Muthis-

se, ao perder muito tempo apenas 

com a LAM, dá tempo e espaço para 

que as outras empresas daquele sec-

tor cometam este tipo de barbarida-

des. Não lembra o diabo cobrarem 

9.000,00 MT para uma travessia de 

apenas 108 km. É uma péssima pro-

paganda para quem pretende usar o 

transporte marítimo e/ou fluvial para 

desenvolver suas actividades. Se de 

Quelimane a Chinde me cobram este 

valor, nem quero imaginar quanto é 

que a TRANSMARÍTIMA me vai 

um dia cobrar quando, para fugir da-

queles tipos que no Muxúnguè-Save, 

sempre nervosos e de dedo no gati-

lho, andam para ali aos tiros, quiser 

transportar meu carro de Quelimane 

a Maputo?!

Cheio de curiosidade para perceber 

o porquê da utilização de preços as-

sim tão elevados, acompanhado de 

alguns amigos, visitei o tal de barco 

Lua-Lua. Para pessoas que passam 

a vida a falar de “auto-estima” e do 

“nosso maravilhoso povo”, Lua-Lua é 

um barco bom, digno de transportar 

os Moçambicanos em condições de 

dignidade. Não tem nada a ver com 

aqueles paquetes luxuosos que pelo 

mundo foras deleitam os turistas nas 

suas viagens de férias. É um bom bar-

co. Tem casas de banho. Tem cadeiras 

em condições. Há espaços de circu-

lação. É naquele tipo de barcos (ou 

em barcos com aquelas condições e/

ou características) que o nosso povo 

deve ser sempre transportado (sem-

pre!). No dia em que a TRANSMA-

RÍTIMA perceber esta realidade tão 

simples e elementar, deixará de viver 

na lua e passará a marcar preços mais 

consentâneos com a realidade do 

nosso país. Eu acredito que agindo 

assim a TRANSMARÍTIMA terá 

mais passageiros e carros/carga para 

transportar e, a longo prazo, ganhará 

muito mais dinheiro.

Por Armando Cuna

TRANSMARÍTIMA, que maneira estranha 
de compor os preços! 

Aqui, há dois ou três anos, numa troca de 

ideias sobre o processo de criação artística, 

seja em literatura, música, cinema ou outras 

formas, com um amigo que é simultanea-

mente actor de teatro, realizador e sonoplasta, ele 

acabou por utilizar um termo cuja existência e signi-

ficado eu desconhecia, embora pudesse intuir do seu 

convívio no meu dia-a-dia com as leituras, os filmes 

e o teatro. O termo e o conceito que ele utilizou é 

“curvas do drama”. 

O processo consiste basicamente e grosso modo na 

prática de puxar a narrativa seja por palavras ou por 

imagens ou outros meios, até um ponto tal que qua-

se atinge o limite da tensão e a ruptura, mas nunca 

se chega lá, porque quando a corda está quase a re-

bentar o autor muda de rumo de modo a introduzir-

-nos num clima muito menos tenso, mas apazigua-

dor como quem propõe uma trégua.

Este método é usado e abusado nas telenovelas, 

onde cada capítulo é interrompido numa linha de 

tensão tão intensa que deixa os telenovelistas do-

entios e mortos de ansiedade por ver o capítulo se-

guinte, no dia seguinte (para ver como é que aquilo 

acaba). Claro que para o bem ou para mal as coisas 

se resolvem e a arte estará fundamentalmente na 

forma como o autor manobra os factos de modo a 

oferecer um final fora de qualquer previsão ou então 

um final de águas amansadas.

Hoje em dia chego à conclusão que sou forçado a 

isso, de que as curvas do drama não são apanágio 

exclusivo da criação artística. Na verdade, a nossa 

vida do dia-a-dia obedece um processo sobre o qual 

não temos controlo ao ir e vir das curvas do drama. 

E é isso que nos impossibilita de perceber porque é 

que numa depressão profunda e mais ou menos pro-

longada, de repente e como que por milagre, se faz 

luz e sopra uma brisa sobre a nossa alma que assim 

se prepara para um novo drama. 

Recentemente perdi um grande amigo meu de in-

fância, atropelado mortalmente aos 37 anos de ida-

de. Passei duas semanas atormentado, quase sem 

sono, a deambular como um sonâmbulo ao longo 

dos corredores da vida. Cheguei a admitir a hipótese 

de estar à beira da loucura, mas seja porque em Ma-

puto tem estado a fazer dias extremamente bonitos 

de luz frescura e céu límpido, seja porque estou a 

atravessar um frágil momento de harmonia no meu 

lar, seja porque – pelo menos é essa a impressão que 

tenho - há cada vez mais pessoas que me cumpri-

mentam com simpatia na rua ou por mera auto-

-sugestão, o que é facto é que estou quase certo de 

que consegui ultrapassar a modorra em que a morte 

do meu amigo me mergulhou.

Não acredito muito em efeitos sobrenaturais, prefi-

ro pensar sem modéstia que Deus para mim sou eu 

próprio e que se não for eu a resolver os meus pro-

blemas, ninguém mais o fará por mim. Mas em mo-

mentos destes sou muito tentado a pensar que tem 

que haver algo superior a mim a monitorar os meus 

destinos e a definir os caminhos pelos quais tenho 

que caminhar. Ainda bem porque isso tira-me um 

grande peso de cima dos ombros, não há nada me-

lhor na vida do que não termos que ser responsáveis 

por nada e sermos ateus, graças a Deus.      

Curvas do drama

Diminar significa basi-

camente que sou capaz 

de conseguir que uma 

pessoa consciente e em 

pleno uso das suas faculdades 

mentais faça o que eu quero 

que ela faça. Outrem pode ba-

rafustar, como Calibão diante 

de Próspero na “Tempestade” 

de Shakespeare, mas obedece. 

A dominação tem duas compo-

nentes: o impulso e o aguilhão. 

O impulso é a ordem dada; o 

aguilhão é o efeito da ordem 

guardado no inconsciente do 

dominado. O dominador nasce 

quando a sua ordem é obedeci-

da (impulso); o dominado nasce 

quando a ordem já é dispensável 

e ele se limita a obedecer (agui-

lhão): bastam insígnias, unifor-

mes, títulos, etc., para fazerem 

o aguilhão actuar. A dominação 

está interiorizada, a obediência 

ganhou vida própria, o quadro 

de referência do dominado pas-

sou a ser o do dominador. Se os 

dominadores constroem os do-

minados, os dominados repro-

duzem os dominadores. 

Sobre dominação
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A TALHE DE FOICE 
Por Machado da Graça

E nós calados!

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Entre os sucessivos entraves e con-

sensos resultou, finalmente, o ac-

tual acordo quanto ao documento 

básico que acomoda o fim das hos-

tilidades entre as partes, a desmilitariza-

ção e integração nas Forças Armadas e na 

Polícia, entre outros aspectos. As partes, 

a Renamo e o Governo, através deste en-

tendimento, iniciam assim um processo 

tendente a trazer a paz com vista a sal-

dar a sua dívida para com o povo. Digo 

“um processo” na medida em que a paz, 

decorrente de um conflito político militar, 

não se instala com simples assinaturas e 

abraços. Não há dúvidas que as “assina-

turas e os abraços” constituem um ponto 

de partida fundamental, uma forma de 

se accionar o “enter” para que o resto, em 

cascata, funcione. Porém, muito mais do 

Da paz duradoura  paz de nitiva
que isso, a paz, para que passe de uma situação 

de “duradoura” para “definitiva”, constrói-se no 

dinamismo do quotidiano político, cultural, 

económico, social. 

O tom e o foco dos discursos políticos consti-

tuirão, nos próximos tempos, bons indicadores 

de comprometimento das partes relativamen-

te ao Acordo. Um primeiro desafio será a cam-

panha política que começará a enrobustecer-

-se nos próximos tempos. Um desafio que 

pode ser vencido. É possível fazer uma cam-

panha política com dísticos, música, discursos 

e alegria que sejam uma clara manifestação 

do comprometimento político com a paz. É 

possível.

O problema é que, ao longo destes anos, a falta 

de uma cultura de paz, uma cultura de Estado, 

a falta de uma motivação virada para o enten-

dimento da política como expressão de tole-

rância, transparência, adaptação e readaptação, 

a falta de tudo isso e muito mais, proporcio-

nará a manutenção dos vícios a que estamos 

habituados: vício de acusação como estratégia 

denegridora para conquistar politicamente o 

eleitorado, vício do discurso inflamatório, ví-

cio de olhar para o “outro”como inimigo e não 

como adversário. Como conviver num am-

biente onde se pretende que a paz se processe 

livremente quando o que impera imponente-

mente como betão são esses e outros vícios? É 

um processo, claro. Há indivíduos que prefe-

rem morrer com os seus vícios porque os que 

o rodeiam conhecem-nos naquele formato. 

Pensar em abandonar o vício é para eles um 

autêntico suicídio. Por exemplo, diante de um 

ambiente inapropriado ao discurso inflamató-

rio e a atitudes ou posturas nada abonatórias, 

os “viciados” logicamente que tendem a se tor-

nar anónimos, desenquadrados e a necessi-

tar de uma esforçada adaptação aos novos 

momentos. Para se tornarem “politicamen-
te limpos” o ambiente político terá que se 
definir como merecidamente limpo. Só se 
discursa “sujo” onde o ambiente político se 
revela “politicamente sujo”.
Pretende-se hoje, como ideal a cultivar, uma 
paz definitiva. Para que isso ocorra temos 
que construir um Estado que não seja sim-
plesmente nominal; um Estado “politica-
mente limpo” para que governos eleitos o 
entendam como tal e não chafurdem nele 
ao ponto de perderem o senso de limite. A 
paz duradoura, entendida como efémera e 
refém de vontades e desejos inconfessáveis, 

tem, a partir de agora, uma grande oportu-

nidade para seguir um novo rumo tendente 

a se constituir como definitiva. É altura de 

as pombas levantarem voo.

Moçambique é, se não estou em erro, um dos 

países que reconhece a Palestina como um 

Estado soberano.

Não posso deixar de estranhar, portanto, 

este silêncio estrondoso à volta do massacre a que esse 

Estado está a ser sujeito já há semanas.

Acumulam-se os cadáveres de civis inocentes, e nós ca-

lados!

Centenas de crianças já foram mortas, e nós calados!

A Faixa de Gaza está a ser completamente destruída, o 

Ministro do Interior de Israel afirma que se deve em-

purrar Gaza para a Idade Média, e nós calados!

Não há um único local, na Faixa de Gaza, onde as pes-

soas se possam considerar em segurança. Até uma esco-

la das Nações Unidas foi bombardeada matando muitas 

das pessoas que lá se tinham refugiado, e nós calados!

A Frelimo dos guerrilheiros da libertação considerava 

os palestinianos camaradas de armas. A Frelimo dos 

empresários, provavelmente com o rabo preso em rela-

ção a Israel, cala-se e cala o seu Governo.

Em muitas partes do mundo milhares e milhares de 

pessoas estão a sair à rua exigindo o fim da matança e, 

por cá, assobia-se para o lado.

Mesmo no interior de Israel sucedem-se manifestações 

contra esta barbaridade e há muitos militares que se re-

cusam a ir para a frente de combate.

Mas entre nós, nos principais órgãos de informação 

quase não é notícia. Passa-se por lá muito de raspão. 

Dado que há um intervalo de alguns dias entre o mo-

mento em que escrevo as minhas crónicas e a data em 

que são publicadas, espero que este meu protesto já não 

tenha razão de ser no dia em que o jornal sair à rua.

Talvez ao longo desses poucos dias alguém tenha acor-

dado e produzido um protesto formal. Mas, mesmo que 

isso tenha acontecido, o atraso com que aconteceu já é 

uma enorme vergonha para nós.

Se não tiver acontecido, se o silêncio continuar, não ha-

verá palavras suficientes para o classificar.

Historicamente falando, a actividade económica é a 

que mais ocupa os indivíduos de qualquer socie-

dade, seja ela na forma primitiva ou moderna. A 

humanidade evoluiu ao longo de milénios tendo 

como gatilho a produção de bens, de serviços e de ideias. 

Neste processo, os indivíduos protagonistas desta evolu-

ção nunca estiveram todos do mesmo lado. Ou seja, desde 

muito cedo que o processo se caracterizou pelo facto de 

os intervenientes se posicionarem numa estrutura orgânica 

onde alguns (poucos) são os donos do processo enquanto 

proprietários dos meios de produção - empregadores, en-

quanto outros (a maioria) são os fazedores das tarefas ine-

rentes à produção - empregados. Vivemos hoje num mundo 

onde o sistema filosófico, político e económico dominante 

– o Capitalismo, precisa de se manter e sobretudo de se 

desenvolver para novos patamares e formas de actuação. 

Ele sabe como se ajustar às novas circunstâncias, não fos-

se ele próprio produto de um processo de mudanças que 

culminou com o seu nascimento. Para o efeito, precisa de 

lucros significativos. Para tal precisa de aumentar de forma 

significativa a produção e reduzir os custos de tal maneira 

que possa vender mais e mais barato. Para ultrapassar esses 

obstáculos, o sistema investe na sofistificação dos meios de 

produção visando multiplicar as unidades produzidas, re-

duzir o tempo e o uso de força de trabalho humana. Se 

por um lado o sistema tem estrutura científica, técnica e 

financeira que o potencia para o efeito, por outro lado não 

é perfeito. Enquanto as novas tecnologias vão sendo aper-

feiçoadas, apesar de já se poder contar com uma importante 

redução dos custos de mão-de-obra e aumento do volume 

de produção, o sistema procura por novos espaços geográfi-

cos onde ela (a força de trabalho) é ao mesmo tempo mais 

barata e competente o suficiente para garantir o aumento 

da produtividade.

O processo de evolução das sociedades e do Capitalismo 

em particular é muito mais complexo do que dissemos 

acima, pois diversos outros factores entram em jogo. Ora, 

algumas das consequências imediatas de tudo isso têm a 

ver com os processos de despedimentos em massa para os 

que tinham emprego e um ‘fechar de portas’ para os novos 

candidatos a vagas. Mas o sistema capitalista não se limita 

a produzir mais arroz e frango, mais algodão e açúcar, mais 

calças e camisas, mais carros e aviões. Actua também na 

área da saúde e da educação. Produz mais medicamentos e 

mais baratos. Produz mais livros e relativamente mais ba-

ratos. Massifica e democratisa a informação. A saúde tende 

a cobrir uma população mais vasta. A educação começa a 

chegar aos subúrbios e ao interior dos países mais pobres e 

populosos. Não discutimos aqui a qualidade pois essa é uma 

matéria para outro debate. Como morre menos gente por-

que tem mais acesso a cuidados médicos e medicamentosos 

e à informação, a população cresce a taxas significativas e 

a ritmos acelerados. Assim, assistimos hoje a uma procu-

ra vertigionosa por empregos derivada desses dois factores 

discutidos acima. Não havendo oportunidades de emprego 

nas empresas, a qualidade de vida das famílias se degrada. 

Faltam recursos para o seu sustento, os jovens ficam depri-

midos e descrentes. A sociedade fica nervosa, o clima social 

torna-se tenso, aumenta a criminalidade, gera-se a instabi-

lidade social. Daqui para o caos, a distância é muito curta.

Vivemos hoje numa nova era, a era da Informação. O con-

ceito de emprego tem que ser repensado, reajustado, re-

flectido à luz do nosso país e do mundo. Considerando o 

que discutimos acima, importa que a sociedade em geral, as 

lideranças governamentais e empresariais e as demais orga-

nizações da sociedade civil parem para pensar. O tempo em 

que o capital estrangeiro (em particular) era sinónimo de 

mais empresas e postos de trabalho abundantes já passou. 

As empresas capitalistas, com o objectivo de fazerem mais 

com menos, flexibilizam as relações de trabalho e optam 

muitas vezes por contratar pessoas jurídicas ao invés de 

contratarem empregados que para além dos custos ineren-

tes ao salário, comporta outros de ordem social, tornando-a 

assim mais onerosa.

O tempo em que o Estado era a ‘vaca leiteira’ está a pas-

sar. Está na hora de revolucionarmos as nossas mentes, as 

nossas instituições as nossas atitudes e comportamentos. 

Está na hora de ganharmos consciência sobre a realidade 

em que vivemos no país e no mundo e agirmos com cora-

gem para iniciarmos um processo de mudanças profundas. 

Não seremos os primeiros. Saibamos aproveitar as expe-

riências de outros países que há algumas poucas décadas 

se encontravam numa situação idêntica a de Moçambique 

de hoje. A palavra chave é a mudança e melhoria do am-

biente de negócios, a criação e o desenvolvimento de uma 

cultura empreendedora que deve começar com a mudança 

de paradigmas do passado em relação à educação. O nos-

so sistema educativo é averso às mudanças e tarda a reagir. 

Ela (a mudança) deve começar nas nossas casas, nas nossas 

escolas e universidades. Precisamos de formar futuros li-

bertados do emprego e não futuros empregados. O amigo 

leitor poderá se questionar - será que a ideia subjacente é 

o banimento do emprego entanto que fonte de rendimento 

familiar? Não necessariamente! Apesar de a mentalidade 

pró-emprego estar generalizada, não advogo a sua extinção. 

Sejamos realistas: queiramos ou não, o emprego sempre vai 

existir (não na quantidade e diversidade desejada), mas ele 

estará aí ainda por muitos séculos, pois tudo indica que não 

basta querer ser patrão. É preciso ter o perfil de um patrão. 

A grande maioria não tem esses predicados e não tem dú-

vidas quanto ao seu futuro como profissional. Querem ser 

empregados. Reconhecem que não nasceram para arriscar, 

para tomar decisões, para liderar. Defendemos isso sim, 

uma nova postura nas relações de trabalho, a libertação do 

potencial que a maioria dos moçambicanos possui mas que 

ainda não teve oportunidade de descobrir. Somos a favor 

de iniciativas livres de responder aos desafios que o mundo 

nos coloca de forma criativa ao invés da tradicional forma 

de trabalho dependente de ordens de cima, de um salário 

magro que não dignifica um pai de família ou de um jovem 

que na flor da idade pretende dar os primeiros passos na 

construção do seu próprio futuro. 

Capitalismo vs emprego
Por Alberto da Barca
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A 
selecção nacional de fu-
tebol joga, este domin-
go, no Estádio Nacional 
do Zimpeto, em Mapu-

to, a última cartada diante da sua 
congénere da Tanzânia rumo à 
fase de grupos de apuramento 
ao CAN de 2015, a disputar-se 
em Marrocos. O jogo tem início 
marcado para as 15:00 horas e 
pode ser o princípio prolongado 
de competições oficiais que ter-
minam em Novembro, por parte 
do combinado nacional, assim 
como o término das mesmas.

Com efeito, em caso de derrota 

ou de empate com mais de dois 

golos, os “Mambas” ficam fora 

da corrida rumo ao CAN-2015 

e, automaticamente, das com-

petições oficiais, o que também 

poderia precipitar “a demissão” 

de João Chissano, uma vez que 

ainda não renovou o contrato. 

Porém, uma vitória ou um em-

pate com menos de um golo co-

loca os “Mambas” no grupo F e, 

consequentemente, garante-lhes 

seis jogos até Novembro, o que 

pode conferir mais traquejo e 

competitividade aos pupilos de 

Chissano.

João Chissano diz ter conheci-

mento desse facto, por isso os 

“Mambas” não vão facilitar por-

que “ninguém quer ficar sem jo-

gar nos próximos meses”. 

Para o seleccionador nacional, 

Moçambique “vai assumir o 

jogo”, diferentemente da primei-

ra mão em que esperava pelo erro 

do adversário.

Chissano mostra-se confiante 

em relação ao resultado positivo 

no jogo de domingo, mas avisa 

que “não podemos entrar em eu-

foria” por causa do resultado da 

primeira mão, pois segundo ele, 

“a Tanzânia tem capacidade para 

mudá-lo”.

Terceiro encontro em 
Maputo e regresso de Mart 
Nooij 
Depois de empatar em casa, os 

treinados de Mart Nooij vêm a 

Maputo com a lição estudada 

e prometem inverter a história, 

na qual Moçambique é, teorica-

mente, favorito na eliminatória. 

Em dois jogos em solo pátrio 

Adeptos e técnicos confiantes na qualificação 
Por Paulo Mubalo e Abilio Maolela (texto) Ilec Vilanculos (fotos)

em apuramentos ao CAN, os 

“Mambas” nunca ganharam mas 

também nunca perderam, ou 

seja, os jogos sempre terminaram 

empatados.

O mais recente resultado re-

gistou-se em Junho de 2012, 

possível, caso os atletas não se 

empenhem”.  

O técnico dos “locomotivas” da 

Beira espera uma vitória por 2-1 

e defende que “João Chissano 

merece mais espaço porque está 

a fazer um bom trabalho”.

Por sua vez, o técnico do Ma-

xaquene, Chiquinho Conde, 

considera estarem cridas todas 

as condições para a passagem à 

próxima fase.

Sem avançar números, Conde 

mostra-se confiante na vitória, 

mas alerta que “o adversário não 

é uma pera doce”, pelo que “te-

mos que ter muita atenção, pois 

se marcámos dois golos também 

podem fazê-lo”.

Em relação às ausências e o re-

gresso de Mart Nooij a Moçam-

bique, o treinador dos tricolo-

res explicou: “com Mart Nooij, 

Simão e Mexer já ganhámos e 

também já perdemos, por isso 

se não passarmos essa não será a 

justificação”, concluiu. 

O que dizem os adeptos
Ambrósio Hilário, sem avançar 

números, diz esperar uma vitória 

porque “na primeira mão a selec-

ção nacional mostrou ter capaci-

dade de passar, ao conseguir um 

bom resultado”. 

“Estou confiante numa vitória e 

qualificação dos “Mambas” por-

que João Chissano é um treina-

dor organizado e está a fazer um 

trabalho notável, trazendo jovens 

de todas as equipas do país”, 

constatou a fonte.

Em relação às ausências, Hilário 

explicou que não vão afectar o 

desempenho porque “temos jo-

gadores capazes de os substituir”.

No mesmo diapasão alinha Eu-

rico Chichango que considera o 

facto de “jogarmos em casa” e “o 

empate conseguido em Dar-es-

-Salaam” como sendo factores 

determinantes para conseguir-

mos uma qualificação.

Chichango tem como prognósti-

co 2-0, apesar de afirmar que o 

desempenho da selecção nacio-

nal não tem sido “tão bom quan-

to esperava”, mas reconhece que 

“já foi pior”, portanto, considera 

“razoável”.

“Os jogadores que não poderão 

jogar vão dar falta, em particular 

o Mexer, mas se conseguirmos 

fazer uma boa combinação na 

defensiva podemos fazer um bom 

jogo e não nos apercebermos da 

sua ausência”, anotou a fonte.

Para Leonardo Tsandzana, as ex-

pectativas são enormes porque “o 

adversário melhorou significati-

vamentec. 

Tsandzana diz que a Tanzânia 

mostrou no jogo passado que 

“não é a mesma equipa” e que 

Mart Nooij está a ser “o grande 

responsável” dessa mudança.

“Não podemos dormir na som-

bra da bananeira, por isso há que 

jogar com muita consciência e 

Mart Nooij já nos provou que 

pode mudar o resultado”, frisou 

Tsandzana.

A fonte critica a ideia de que 

mesmo com a ausência de Me-

xer e companhia podemos ga-

nhar, pois no seu entender “esse 

discurso afasta-nos desses joga-

dores”, por isso “temos que aca-

rinhá-los”, aconselha Tsandzana.

Em relação à evolução do com-

binado nacional, Leonardo Tsan-

dzana diz: “estamos a evoluir na 

abordagem do jogo, mas temos 

que fortalecer o meio campo e 

deixarmos de recuarmos sempre 

que fazemos um golo porque po-

demos pagar caro”.

Apesar do receio, a nossa fonte 

acredita numa vitória por 1-0.

Por sua vez, Flávio Michone 

contraria o posicionamento dos 

compatriotas, assegurando que o 

jogo terminará em empate (1-1) 

porque “Mart Nooij vem a uma 

casa que bem conhece”. Con-

tudo, afirma que “a qualificação 

está assegurada”.

“A evolução da equipa tem sido 

satisfatória porque João Chissa-

no tem feito um trabalho notó-

rio”, finalizou a fonte.

Entretanto, referir que a Fede-

ração Moçambicana de Futebol 

preparou um cheque de 40 mil 

meticais para cada jogador, caso 

os “Mambas” se qualifiquem a 

fase seguinte.

Segundo Filipe Johane, secre-

durante as qualificações para o 

CAN-2013 (disputado na África 

do Sul), em que as duas selecções 

empataram a um golo e o combi-

nado nacional acabou ganhando 

por 8-7, na lotaria das grandes 

penalidades. 

Expectativas ao rubro
O jogo do próximo domingo não 

passa ao lado dos amantes do fu-

tebol que consideram terem sido 

criadas as condições para que no 

domingo se festeje a qualificação 

ao grupo da Zâmbia e Cabo Ver-

de.

O treinador-adjunto do Ferrovi-

ário da Beira, Victor Matine, diz 

esperar uma vitória dos “Mam-

bas”, seja com boa ou má exibi-

ção porque “o nosso país precisa 

estar no CAN”.

Segundo Matine, para que tal 

aconteça, é preciso “muita entre-

ga e dedicação dos jogadores”, 

pois o factor Mart Nooij “só será 

tário-geral da FMF, o valor foi 

acordado há meses e que apenas 

falta a sua concretização.

Na primeira mão, os “Mambas” 

empataram a dois golos em Dar-

-es-Salaam com golos de Domin-

guês (penálti) e Isac, todos na se-

gunda parte. O vencedor do jogo 

deste domingo qualifica-se para o 

grupo F, onde estão as selecções 

da Zâmbia, Cabo Verde e Níger.  

 “Mambas” procuram a vaga no Grupo F

Leonardo Tsandzana

Ambrósio Hilário Flávio Michone Eurico Chichango

Chiquinho Conde
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UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma 
agência internacional de desenvolvimento que trabalha em 
prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada par-
to é seguro e o potencial de cada jovem é realizado.  
O UNFPA solicita candidaturas de cidadãos moçambicanos 
quali cados e experientes para as seguintes vagas
Titulo do Posto         :      Secretária de Programa  
Prazo de candidatura   :     8 de Agosto de 2014
Categoria                    :     G-5
Local                               :     Maputo 
Tipo de Contrato           :    Fixo
Duração                    :    Inicialmente um ano e
                                               possibilidade de
                                               renovação dependendo 
                                              do desempenho. 

Requisitos gerais: 
 

 Ensino secundário completo. Formação Universitária em 
administração pública, nanças ou ciências sociais é uma 
vantagem.  

 5 anos de experiência relevante
 Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de orga-
nização  

 Experiência de trabalho com instituições do governo, 
ONGs ou instituições doadoras   

 Experiência anterior nas Nações Unidas é uma vantagem
 Habilidades interpessoais e organizacionais fortes  
 Conhecimentos de informática  ord, Excel, Power Point, 
etc

 Pro ciente no uso de Atlas/ PeopleSoft, word e outras 
aplicações informáticasBoa capacidade de escrita e comu-
nicação

 Fluente em Português e Inglês (escrito e oral) 
 
Os Termos de Referência detalhados das vagas acima estão 
disponíveis na recepção do UNFPA, de 24 de Julho a 7 de 
Agosto 2014, no período das 08:30 as 16:00 horas, na recep-
ção do UNFPA, Av. Julius Nyerere, N  141 , fax: 214 3577 
e-mail: recruitment@unfpa.org.mz.  

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas 
acompanhadas pelo CV actualizado e o formulário P11 pre-
enchido (disponível em: http://sas.undp.org/documents/
p11 personal history form.doc),com o endereço completo, 
números de contacto e pelo menos três referências. As can-
didaturas deverão ser enviadas para o endereço abaixo até o 
dia 8 de Agosto de 2014. 

Nota: O UNFPA não cobra nenhuma taxa de candidatura, 
processamento ou de outra natureza  não solicita ou procura 
obter informações dos candidatos quanto ao seu estado de 
HIV ou SIDA e não discrimina com base na situação de HIV 
e SIDA.

Representação do UNFPA
UNFPA, (Fundo das Nações Unidas para a População)

Av. Julius Nyerere 1419, Maputo
e-mail: recruitment@unfpa.org.mz

Anúncio de Vaga
The United Nations Population Fund (UNFPA) is an 
international development agency that promotes the 
right of every woman, man and child to enjoy a life of 
health and equal opportunity. 
UNFPA invites applications from quali ed and expe-
rienced Mozambique citizens for the following posts: 
Post title                      :     Programme Secreta-
ry  
Closing Date      :     8th August 2014
Post level                 :    G-5
Duty Station      :    Maputo 
Type of Contract       :    Fixed Term
Duration                 :    Initially one year and can 
                                          be renewed for further 
                                                period subject to satisfactory
                                          performance.

General Requirements:

 Completed secondary level education required. 
First level university degree in public administra-
tion, nance, or Social Sciences desirable.

 5 years previous relevant experience
 Previous experience in the UN an advantage
 Strong interpersonal and organizational skills
 Computer literacy - ord, Excel, Power-point, etc.
 Good knowledge of Atlas / PeopleSoft or other 
ERP system is desirable

 Good writing and communication skills
 Demonstrated ability to work in a team environ-
ment

  
A detailed Terms of Reference for above posts can be 
collected from 24th July to 7th August 2014 during 
08:30 to 16:00 hours at UNFPA Country O ce in Ma-
puto, nr.141 , Julius Nyerere Avenue, fax: 214 3577 
e-mail: recruitment@unfpa.org.mz. 

Interested candidates should submit their applica-
tions together with updated curriculum vitae with 
P.11 form (available on: http://sas.undp.org/docu-
ments/p11 personal history form.doc), full address 
and contact details and at least three referees.  The 
applications should be sent to the following address 
by 8th August 2014.  

Notice: There is no application, processing or other 
fee at any stage of the application process. UNFPA 
does not solicit or screen for information in respect of 
HIV or AIDS and does not discriminate on the basis 
of HIV/AIDS status.

The UNFPA Representative
UNFPA, Julius Nyerere Avenue, 1419

  PO Box 4595, Maputo, Mozambique
e-mail: recruitment@unfpa.org.mz

Vacancy Announcement
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O  
Banco Comercial e de Investimen-
tos (BCI) e a empresa More Pro-
motions, que representa o músico 
Moreira Chonguiça, celebraram no 

corrente mês de Julho um acordo que torna 
o BCI o Banco oficial do More Jazz Series. 
Com o acto, o Banco passa, igualmente,  a in-
corporar o More Jazz Series como mais uma 
marca a si associada.

O More Jazz Series, de que o conceituado ar-

tista e etnomusicólogo Moreira Chonguiça é 

mentor, é um evento de cariz moçambicano, 

cuja finalidade é promover o turismo cultural, 

valorizando o património artístico do país e 

apostando no intercâmbio internacional. O 

BCI junto do More Jazz Series

mesmo realiza-se tradicionalmente no mês 

de Agosto com periodicidade anual. No pre-

sente ano, vai ter lugar a quarta edição do 

evento.

Refira-se que sob os auspícios do More Jazz 

Series actuaram em Maputo músicos in-

ternacionais de renome como Najee (saxo-

fonista norte-americano), Manu Dibango 

(saxofonista camaronês), Jonathan Butler 

(guitarrista sul-africano), Hugh Maseke-

la (trompetista sul-africano) e The Moreira 

Project. Cantaram ainda e brilharam outros 

nomes como o Malhangalene Jazz Quartet, 

dirigido pelo Professor Orlando da Concei-

ção, assim como Timóteo Cuche, Isabel No-

vella, João Cabral, Seth Suazy, entre outros. 

Foi lançado nesta terça-feira, 29 de Ju-
lho, nas instalações da Mediateca do 
BCI, em Maputo, o primeiro livro de 
fotografia de Paulo Alexandre. Trata-

-se de uma obra com 200 páginas repletas de 
fotografias do país, sendo corolário de um 
trabalho de vários anos de trabalho do fotó-
grafo, fruto da “peregrinação” que fez pelos 
caminhos de Moçambique.

O prefácio foi escrito por Mia Couto. Mia 

Couto escreve o seguinte: “Há um pequeno 

mas fascinante texto de Eduardo Galeano 

que fala de um menino que desconhecia o 

mar. O pai levou-o a descobrir o mar. Depois 

Photar Moçambique em livro
encaramos o fogo ou as nuvens: as mil for-

mas que se fazem e desfazem ao longo de 

um breve olhar. “Os momentos capturados 

pela objectiva tentam transportar-nos para 

a magia de Moçambique, sendo que o autor 

afirma, na nota introdutória, que espera que 

as fotografias transmitam ao leitor “cheiro da 

terra molhada, o sabor e a cor do caranguejo, 

do camarão, da lagosta e do peixe acabados 

de pescar, a cacimba da manhã, o frio intenso 

do Niassa, o vento forte antes de começar a 

chover, o calor de Tete, o peso da história das 

Ilhas de Moçambique e do Ibo e a adrenalina 

de encontrar de frente um elefante na Go-

rongosa”. A.S

Por Luís Carlos Patraquim

Um homem solitário interroga os deuses. Subiu aos Campos Elísios, o verdadeiro, 
o do mito, certamente com o Monte Cara, o Monte Verde, o tudo do seu terri-
tório biográfico e da sua longa peregrinação. Leva os textos antigos, sobretudo 
a Bíblia, e folheia os livros dos poetas que ousaram a variação, invenção e (des)

glosa das cosmogonias onde o Tempo começa: Elliot, Pound, Saint-John Perse, outros, 
clássicos e modernos. Lemos este longo poema metafísico-histórico-narrativo e vemos 
um homem que quer ser todos os homens e que, como ninguém, conhece a palavra em 
arquipélago. Chama-se João Vário, pseudónimo – ou heterónimo? -, do cidadão, cientista 
e poeta cabo-verdiano, João Manuel Varela. Ele está nos antípodas de Paul Celan, que 
soçobrou na palavra já só tartamudeada, irresolúvel a relação do eu e do tu, exposta até ao 
fenecimento a rosa de ninguém, mergulhando no silêncio. Vário tem o fôlego de Whitman 
embora pulse nele uma dimensão épica de outra natureza, uma poesia da razão – passe o 
paradoxo -, uma expansão que tenta abarcar o Tout Monde, para referir Glissant, e depois 
regressar à Ilha, um Cahiers d’un Retour au Pays Natal que, no autor de Exemplos se 
opera por invenção heteronímica.
A reedição de Exemplos, pela Tinta da China, de Lisboa – e como João Vária a merece! 

- não reproduz, por inteiro a Cabo Verdiana. Mas tem o essencial, a que se acrescenta um 

posfácio de Oswaldo Manuel Silvestre. Deste estudioso e com o título “João Vário: Todo 

o Homem é Babel”, existe um extenso ensaio publicado na obra “O Ano Mágico de 2006 

– olhares retrospectivos sobre a História e a Cultura Cabo-Verdianas”, do Ministério da 

Cultura daquele país e coordenado pelo poeta e crítico José Luís Hopffer Almada. Obra de 

referência, diga-se de passagem. 

Aproximarmo-nos de um livro, e disso dar notícia, é convidar os outros à sua leitura. A 

poesia não se resume e não tem uma única chave. A pergunta de Drummond – “trouxeste 

a chave?” - , remete para esse impulso do hacedor e não ajuda quem julga ter a pretensão 

de decifrar. Não se decifra. Limitamo-nos a variações, com a Língua e o seu Cânone, com 

as derivações dela, com o Tempo e as suas muitas circunstâncias: culturais, religiosas, filo-

sóficas, mesmo políticas.

Horas sem Carne é o primeiro livro de João Vário. Há poemas seus na revista Atena, de 

Coimbra, quando ali cursava medicina. De Portugal a Angola, reflectindo a sua itinerância,  

Vário foi dando a conhecer avaramente o seu trabalho. Nascido em 1937, no Mindelo, pu-

blica o primeiro volume de Exemplos, Exemplo Geral, em 1966. Exemplo Relativo sai em 

1968. Seguem-se Exemplo Dúbio, 1975; Exemplo Próprio, 1980; Exemplo Precário, 1981, 

e Exemplo Maior, em 1985. Em francês surgem Exemple Restreint, seguido de Exem-

ple Irréversible, ambos em 1989. Exemplo Coevo, surgirá nove anos depois, em 1998. O 

projecto da obra incluía doze livros. Na edição cabo-verdiana, que reúne as obras acima 

citadas (Mindelo, 2000, edições pequena tiragem) anuncia-se o European Example, Ame-

rican Example e Exemplo Cheio, seguido de um ensaio, Provas de Vigência. Depois da sua 

morte, sempre prematura, em 2007, correu notícia de constar no seu espólio uma Storíada, 

uma épica sobre Cabo Verde. 

Poesia Pura, referiu-se Manuel Ferreira à obra de Vário. A classificação, quase diplomáti-

ca, tentava responder a uma polémica recorrente sobre a maior ou menor “autenticidade” 

cabo-verdiana da obra do autor. Questão bizantina, que os estudos pós-coloniais açulam. 

Onde fica ela, a “poesia pura”?...  Ou é Poesia, ou Nada, que é o que a Poesia resgata. A ori-

ginalidade desta obra é, precisamente, a superação desta problemática das Identidades que, 

nas suas variações mais ou menos conseguidas, tanto ainda vem marcando as Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa. Poeta forte, para me socorrer da noção de Harold Bloom, 

João Vário mediu-se, posso dizê-lo, com os maiores. “E presos ficamos sobre o asfalto,/Re-

flectindo sobre Bruegel,/Porque não há nada pior nem melhor/Que a gravidade desta tarde 

ou as línguas deste bairro,/Tal não sabemos qual o nosso crédito ou débito/Em todas estas 

coisas e apenas dispomos,/Em dias difíceis, dos números dígitos e dos mortos.”

Escreve Silvina Rodrigues Lopes: “Em toda a poesia deste autor encontramos o mesmo 

imenso obstáculo à decifração – perseverança na opacidade, que se gera pela reflexão que 

hesita e pela atenção ao que vem, o nascer do mundo, na sua irreconhecível e demasiado 

próxima escrita. Estamos perante uma afirmação da poesia como enigma desencadeador de 

enigmas, isto é, como pensamento inspirador de pensamento.”

Quarenta anos de escrita, a aposta numa dimensão narrativa de par com uma criação me-

tafórica, às vezes aforística, ontológica sempre, oferece-se ao leitor em grandiosas paisagens 

onde há caminhos que se bifurcam, entrecruzam, se incendeiam, sendo ele o caminheiro da 

montanha e da planície, atento às Idades do Homem e de si.

“E sucedeu que a adolescência se foi imperceptivelmente,/abandonando-nos em nossas 

vastas casas à nossa idade de homens/- a solidão, os vícios grandes, o Inverno/e o desânimo 

enchendo-nos da incredulidade/de produzir ou de gozar a obra,/tal nenhum dos nossos/

nem o mais sábio dos amigos está connosco/para julgar ou estender o bom braço/e o que 

possuímos é o que já está na balança/e nem o fiel é mítico ou velho/e estes fados são menos 

gratos que a nossa concupiscência/ou nosso terror de adultos/ou essa paixão do silêncio ou 

de Quaresma/como estar aqui com este monólogo /de nove dias/não refaz o estio e a sílaba 

das gerações/nem provoca o regresso das nossas mulheres,/a sagacidade ou o destino./(…)”

E chegou o Inverno junto de sua casa, a morte aos setenta anos. Uma lenta e gradual apro-

ximação à cratera do Absoluto. Com o corpo, seu tempo, as paisagens dentro. Desenhadas 

para fora. Com palavras.”Tudo o que fazemos acrescenta/ ao corpo alguma carne ambígua”, 

escreveu em Exemplo Dúbio, Canto Primeiro.

João Vário, pela sua obra literária e pelo seu percurso científico, pertencia à mais alta estirpe. 

Utilizou heterónimos, ele, que de seu nome civil se chamava João Varela: Timóteo Tio 

Tiofe para “O Primeiro e o Segundo Livros de Notcha”, João Vário para os “Exemplos”, G. 

T. Didial para os “Contos da Macaronésia”.

O desconhecido do grande público, um dos verdadeiros poetas maiores das literaturas afri-

canas de língua portuguesa, tem agora edição mais ampla, livro que devia circular entre nós. 

Como ao grogue sagrado que me ofereceu, na sua vasta biblioteca do Campo dos Ingleses, 

no Mindelo, peço aos leitores que o leiam até lhes arderem os olhos. 

Um certo João Vário

de muito caminhar, 

de súbito, o oceano 

estava à frente dos 

seus olhos. “ Foi tanta 

a imensidão do mar, 

e tanto fulgor, que o 

menino ficou mudo 

de beleza. E quando 

finalmente conseguiu 

falar, tremendo, ga-

guejando, pediu: - Pai 

ajuda-me a olhar!”

Esta pequena história 

do escritor uruguaio 

ocorreu-me enquanto 

percorria as imagens 

deste Photar Mo-
çambique. Eu estava 

como a criança da 

história perante o 

mar: enfrentando o 

que nunca tem ros-

to. E beneficiava do 

mesmo fascínio que 

nos percorre quando Capa do livro “Photar Moçambique”

Manu Dibango, Moreira Chongiça e jovens músicos num Workshop

Por Abdul Sulemane
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Ferahat Mohamed (Fotos)
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Estas fotos foram retiradas temporariamente de um álbum de família. Não 

tivemos a preocupação de saber quem é o dono do álbum, só sabemos que 

o dono é uma das pessoas que por aqui aparece algures. Todas elas têm 

em comum o facto de terem sido tomadas no encerramento do corre-

-corre de Armando Emílio Guebuza, que na qualidade de Presidente da 

República correu o país de Niassa e Cabo Delgado até Maputo, lés a lés, Maratona a 

que se chama sem sabermos exactamente porque, de Presidência Aberta e Inclusiva.

Mas seja como for e como se pode ver nessas sessões em que Guebuza ausculta di-

rectamente a população, são-lhe colocados recorrentemente os mesmos problemas: 

Falta de energia, dificuldades de acesso à água potável, dificuldade de acesso aos 

cuidados de saúde, altas taxas de mortalidade infantil e de mulheres durante o parto. 

Problemas na educação e fundamentalmente a restauração da paz que continua a 

ser um dos desejos mais elementares, porque se é verdade que sem água não há vida, 

também é verdade que sem paz não adianta falar de desenvolvimento, nem de mais 

nada que esteja a jusante dela.

Estávamos a dizer que estas fotos de família têm muito em comum. Um desses 

factores de aglutinação é o facto de terem como enfoque, não o presidente, o povo 

ou os seus problemas, mas sim os homens que têm a missão de transmitir isso para 

toda a nação, e também por tabela para o resto do mundo. São os jornalistas. 

Não nos vamos dar a ousadia de querer enumerar todos porque, embora não sejam 

assim tantos, só isso daria para encher a página e então aí, não seria preciso a nossa 

presença.

Fotos de família justamente nas últimas etapas das presidências abertas que encer-

raram na província de Maputo com comício a culminar em Tsalala.

Por se verem em destaque e também para podermos satisfazer alguma curiosidade, 

podemos falar de nomes como, Rogério Sitoe a abrir, Gil Laurenciano ao lado de 

Tomás Vieira Mário e este ao lado de Fernando Lima.

Depois há uma dezena deles a pousar com Guebuza de fronte de um edifício 

qualquer e outros ainda sentados tomando nota do que o presidente e as populações 

vão dizendo.

Depois temos ainda o Ricardo Dimande de chapéu de coco, ao lado de Jorge Ma-

tine, segue o Rui de Carvalho e Paulo Machava ao seu lado. Assim, parece que a 

família está em perfeita paz e harmonia, mas todos sabemos que não, entre os jor-

nalistas e as fontes de informação em Moçambique continua a existir, infelizmente, 

uma forte e parece inamovível a barreira de medos e incompreensões de uma parte 

e de esforços inglórios de quem não se cansa de remar contra a maré por outro lado. 

Mas ninguém desiste, quem vai para o jornalismo, já vai a saber que tem que contar 

com essa luta e que essa luta não se resolve numa mesa de diálogo, num centro de 

conferências qualquer. Resulta da própria dialéctica do ter que ir em frente.

Mas nem tudo que é comunicação social se reduz a essas guerras, por detrás de 

jornalistas e suas fontes há toda uma máquina de profissionais na sombra, desde 

motoristas, funcionários da administração, angariadores de publicidade, técnicos de 

informática, conselheiros, gestores de clientes e os todo o terreno, que parecendo 

não ter uma missão especifica, na verdade constituem muitas vezes o verdadeiro 

motor desta máquina, cujo peso só nos três é que sabemos.

Na equipa da mediacoop temos vários nomes que corporizam essa realidade, um 

deles é o Miguel Bila, numa visita recente a cidade da Beira, onde esteve como 

convidado nos festejos que assinalaram o dia do Sindicato Nacional de Jornalistas. 

Ele aí se vê a dialogar com Rodrigues Luís, jornalista do jornal Notícias em Sofala. 

Como se vê, há muito que se diga por detrás de cada palavra ou imagem.  

Foto de família
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Rio Tinto vende seus activos a preço de banana 

Dias negros no carvão
O 

carvão de Moçambique está 
a viver os seus piores dias 
desde 2004, altura em que 
as minas de Moatize e arre-

dores caíram na cobiça das grandes 
multinacionais do sector. 

Depois da Vale ter exposto ao Go-

verno no passado mês de Abril um 

cenário aterrador que, de acordo com 

a mineradora brasileira, só podia ser 

amainado se o Governo estabele-

cesse uma moratória na cobrança 

de impostos, a Rio Tinto, uma mul-

tinacional anglo-australiana, acaba 

de vender os seus activos por apenas 

USD50 milhões.

A decisão foi conhecida esta quarta-

-feira. Como sempre, o noticiário 

relevante sobre a vida das multi-

nacionais do sector extractivo em 

Moçambique é conhecido primeiro 

lá fora. Por isso, antes de um bre-

ve comunicado de imprensa da Rio 

Tinto Moçambique que confirmava 

a transacção, a Reuters tinha nesse 

dia na linha um artigo extenso onde 

apresentava mais detalhes sobre a 

operação, realçando uma conjuntura 

completamente desfavorável e recor-

dando que a mineradora adquirira 

a mina à Riversdale, em 2011, por 

USD4 biliões.

manteve uma breve conversa com 

fonte relevante da Rio Tinto Mo-

çambique, nos seguintes termos:

O que é que será vendido exacta-
mente? 
A venda inclui os activos de carvão 

da Rio Tinto na região Tete de Mo-

çambique, nomeadamente a mina 

Benga (65%), a concessão mineira do 

Zambeze e as licenças de exploração 

do Tete Leste, bem como licenças 

de exploração de carvão associadas 

e a Benga Energia, SA. Estes acti-

vos constituem colectivamente a Rio 

Tinto Coal Mozambique.

Por quanto foi adquirida a vossa ope-
ração de Moçambique? 
Em 2011, a Rio Tinto adquiriu 100 

por cento das acções da Riversdale 

Mining Limited por USD4.168 mi-

lhões.

Quanto é que foi extinto? 

Relatório Anual de 2013 (Março de 

2014) que um encargo de imparidade 

pós-impostos de USD470 milhões 

em relação à RTCM tinha sido iden-

tificado. Esta imparidade veio no se-

guimento de uma revisão do plano de 

desenvolvimento, da taxa de desconto 

e do prémio de risco-país associado 

da RTCM e fez com que o valor total 

das imparidades relativas à RTCM 

ascendesse a USD3.3 mil milhões.

uma das razões por detrás da decisão 

da Rio Tinto tem a ver com aquela 

que é também uma das queixas re-

correntes da Vale: as dificuldades no 

escoamento do seu carvão. A linha de 

Sena revelou-se ineficaz e o terminal 

do Porto da Beira não responde ca-

balmente à demanda. Uma solução 

para este problema foi encontrada 

no ano passado, quando o Governo 

finalmente deu luz verde para o avan-

ço da construção da nova linha entre 

Antes dessa solução, as minerado-

ras esperaram, em vão, do Governo 

de Moçambique, um aceno de bom 

senso: uma autorização para escoar 

o carvão em embarcações através do 

Rio Zambeze.

Em 2013, a Rio Tinto demitiu o seu 

executivo-chefe e outros executivos 

directamente envolvidos na aquisição 

dos activos da Riversdale e baixou 

para cerca de 3,5 biliões de dólares o 

preço de compra, falha da solução de 

escoamento por via fluvial. 

Moçambique tem sido “uma experi-

ência horrível para Rio Tinto”, dis-

se um analista à Reuters, sugerindo 

também que quando adquiriu a mina 

de Benga à Riversdale, a Rio Tinto 

deve ter comprado gato por lebre, ou 

seja, a qualidade e a quantidade do 

carvão não era aquela que havia sido 

declarada.

indiano a comprar activos de carvão 

no exterior para atender às necessida-

des de empresas estatais como a Steel 

-

Mineral Development Corporation 

Corporation Limited. 

A decisão da Rio Tinto de sair do 

sector de carvão de Moçambique 

é um golpe para a ambição do país 

de se tornar um grande exportador 

de carvão. A Vale também está a 

tentar vender uma participação nas 

suas operações de carvão, que inclui 

a mina Moatize, em Moçambique, e 

alguns activos na Austrália. M.M

-

novo terminal de carvão, foi entregue ao grupo indiano 

Essar, também ligado a um dos rebentos da família real. 

esforço adicional aos accionistas para atingir sucessos na 

nova aventura à beira do Chiveve. De fora ficou o agora 

silencioso jovem tigre e os seus parceiros brasucas que 

para todos…

-

cluiu um negócio há muito na calha e que marca a saída 

da Rio Tinto de Moçambique. Ao “preço da banana”, 

arremataram por 50 milhões de verdinhas o que tinha 

custado aos australianos 3900 milhões. Resta saber nes-

ta estória toda se o fogoso Rosário dos impostos e taxas 

conseguirá cobrar as mais-valias decorrentes do encai-

xe anterior da Riversdale, os primeiros proprietários na 

mina carbonífera de Benga.

Estado, deu esta semana a cara pela mais suspeitosa em-

presa moçambicana: a Ematum, a tal que apanhou 850 

milhões de verdinhas para relançar a pesca do atum em 

Moçambique. A sua directora executiva, também não 

mediática, distribuía compensações aos afectados pelas 

explosões do paiol de Mahlazine. Altas caldeiradas es-

peram os executivos de tão auspiciosa empresa…

-

numa central energética alternativa, praticamente aca-

baterias e painéis solares, torrou literalmente porque, na 

para acreditar, mas aconteceu mesmo…

tuga do cachimbo, tais as vergastadas que recebe na co-

municação social por ter aceitado posar na foto-família 

com o ditador da Guiné Equatorial, numa outra ilha 

distante, em Dili. Felizmente não há dessas coisas cá 

pelas nossas bandas… 

deve estar à procura de um buraco para se esconder sãos 

os comentaristas do regime, vulgo G40, que chegaram 

a multiplicar-se em declarações a defenderem que so-

bre o Acordo Geral de Paz não há nada a discutir. Mas 

esta quarta-feira um dos mais fervorosos analistas, com 

um diploma de Direito, lá foi saudando o governo por 

mais uma vez ter cedido às inconstitucionais exigências 

da Renamo em nome dos interesses mais supremos do 

povo moçambicano. Só que o tom de voz já não era o 

mesmo dos outros tempos.

Em voz baixa

alguém que os críticos designam por mad Bob, já desco-

briram que a vitória será frel. Sem espinhas…
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O 
Corredor Logístico 
Integrado de Nacala 
(CLN), a concessioná-
ria ferro-portuária do 

Corredor de Nacala, acaba de 
fortalecer a sua frota de trans-
portes ferroviários com a recen-
te recepção de dez locomotivas.

As locomotivas Dash9W são 

tidas como de capital importân-

cia, pois vão revitalizar o trans-

porte de carga, sendo que irão 

circular em Moçambique e no 

Malawi, percorrendo mais de 

900 km, do Corredor de Nacala.

Segundo o PCA da Corredor 

Logístico Integrado do Norte, 

Alfredo Santana, a chegada do 

primeiro lote de locomotivas 

constitui um marco importante 

para a viabilização dos planos 

da CLN, tanto pela tecnologia 

e estrutura moderna que apre-

sentam bem como pela possibi-

lidade de formação antecipada 

Corredor Logístico de Nacala 
fortalece frota ferroviária
Por Edson Bernardo

das equipas de operação e ma-

nutenção. 

Santana sublinha o valor acres-

cido que este corredor tem como 

catalisador do desenvolvimento 

económico do país e da região 

da África Austral, com destaque 

para os localizados na zona do 

hinterland, pois vão estimular a 

sua reabilitação social.

No entanto, a CLN, empre-

sa que resulta da associação da 

empresa Portos e Caminhos de 

Ferro de Moçambique (CFM) e 

da Vale, continua a investir no 

projecto Corredor de Nacala, 

contando com um investimento 

de mais de USD 84 milhões na 

instalação de torres de transmis-

são, que irão facilitar e melhorar 

a comunicação na linha férrea e 

terá os seus comboios contro-

lados a partir de um centro de 

controlo operacional, permitin-

do maior segurança e eficiência 

às operações. 

Refira-se que o Projecto do Cor-

redor de Nacala é um dos mais 

significativos investimentos em 

infra-estruturas em África, to-

talizando USD 4.4 mil milhões 

a serem investidos na linha fér-

rea e no porto multi-usuário de 

águas profundas em construção 

no distrito de Nacala-a-Velha.

Por outro lado, o Corredor de 

Nacala é uma importante via 

para o escoamento do carvão 

proveniente da bacia carbonífe-

ra de Tete, e do terminal multi-

-usuário de Nacala-a-Velha, 

por onde o carvão será exporta-

do para diversos países.

A 
Novabase lançou 
recentemente a 
segunda fase da 
edição do projecto 

Novabase Academys, um 
projecto que visa preparar 
jovens recém-graduados do 
ensino superior em matérias 
de tecnologias de informa-
ção para servirem o mercado 
de trabalho. 

De acordo com o director-

-geral da Novabase Moçam-

bique, Nelson Teodoro, o 

programa tem como princi-

pal objectivo captar o talento 

que existe à porta das mais 

prestigiadas universidades e 

formar uma nova geração de 

colaboradores da empresa e 

suas parceiras. 

“No ano passado, quando co-

Novabase arranca com formação de recursos humanos
Por Edson Bernardo

meçamos tivemos cerca de 150 

candidaturas, este ano esse nú-

mero cresceu para 200 candida-

turas e, mais ainda, aumentamos 

para 24 o número de selecciona-

dos para a formação intensiva na 

Novabase Academy em relação 

aos 20 do ano transacto”, disse. 

Segundo Teodoro, este aumen-

to demonstra que é um projecto  

no qual vale a pena investir, tan-

to porque a empresa pauta pela 

integração de jovens proactivos, 

que possam dar uma outra viva-

cidade a mesma.

Após a recolha das candidaturas 

nas mais prestigiadas Univer-

sidades moçambicanas que in-

cluem a Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM), Instituto 

Superior de Ciências e Tecnolo-

gia de Moçambique (ISCTEM) 

e Instituto Superior de Trans-

portes e Comunicação (ISU-

TC), os jovens recém-licencia-

dos são seleccionados segundo 

as suas aptidões e competências 

técnicas, capacidade de lideran-

ça entre vários outros aspectos. 

Os estudantes são submetidos 

a uma formação consult skills 

durante uma semana, em regime 

de internato, que constitui uma 

ponte entre o mundo académi-

co e o mundo da consultoria em 

processos de Negócio e Siste-

mas de Informação, formação 

técnica e metodologia específica 

por área de integração.

No final da formação, todos os 

participantes são integrados 

nos quadros da Novabase ou 

em empresas parceiras como 

Millenium bim, MozaBanco, 

CEDSIF - Centro de Desen-

volvimento de Sistemas de In-

formação de Finanças, INCM 

– Instituto Nacional de Comu-

nicações de Moçambique e AT 

– Autoridade Tributária – com 

as quais foram estabelecidos 

protocolos de cooperação para 

o efeito.

Nelson Teodoro reiterou que os 

recursos humanos são a base de 

qualquer empresa, “estes é que 

ditam a competência da em-

presa, estes são o motor daque-

les que são os nossos objectivos 

enquanto provedor de diferentes 

serviços. Por isso estamos apos-

tados em desenvolvê-los. Por 

outro lado, capacitando estes 

jovens desde que saem das uni-

versidades permite-nos guiá-los 

e ter recursos de excelência a de-

senvolver projectos de máxima 

importância para o país”

A Novabase tornou-se líder 

português em Tecnologias de 
Informação, estando cotada 
na Euronext Lisbon desde 
2000. 
Em 2013 alcançou um volu-
me de negócios de 216.8 mi-
lhões de euros, cerca de 35% 
obtidos fora de Portugal, ten-
do trabalhado em mais de 40 
países e nove fusos horários. 
Nos últimos três anos, in-
vestiu mais de 22 milhões 
de euros em Investigação e 
Desenvolvimento. Actua nos 
sectores Telecoms & Media, 
Financial Services, Govern-
ment, Healthcare & Trans-
ports e Energy & Utilities. As 
suas actuais linhas de negó-
cios são Business Solutions, 
Infrastructures & Managed 
Services e Venture Capital.
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Com o objectivo de parti-
lhar boas práticas sobre 
nutrição e bem-estar, a 
Nestlé está a levar a cabo, 

desde o passado mês de Junho, 
uma campanha de educação cívica 
envolvendo alunos das escolas pri-
márias dos municípios de Maputo 
e Matola, os respectivos encarrega-
dos de educação e as comunidades 
locais.

Sob o lema “Aprendendo sobre 

rodas”, o projecto conta com a 

parceria Nestlé através da marca 

NIDO, do Ministério da Educa-

ção, Comunidade Académica para 

o Desenvolvimento (CADE) e dos 

Caminhos de Ferro de Moçambi-

que (CFM).

A caravana “Aprendendo sobre ro-

das” é composta por um camião que 

contempla sala com computadores 

com acesso à internet, laboratório 

de experiências, biblioteca, espaço 

de pinturas e palestras sobre nutri-

ção, saúde e bem-estar proferidas 

por especialistas em nutrição.

A caravana visita uma determi-

nada escola durante seis dias, em 

que profissionais em matéria de 

nutrição interagem com os alunos, 

encarregados de educação e comu-

nidades locais, por forma a adop-

tarem boas práticas alimentares, 

saúde e promoção do bem-estar, 

Nestlé promove campanhas 
sobre nutrição
Por Nélia Jamaldine

factos que são preponderantes para 

o crescimento das crianças e no seu 

desempenho académico.  

Até ao momento, o projecto já pas-

sou por oito escolas primárias loca-

lizadas nos dois municípios, tendo já 

envolvido cerca de 900 alunos.   

Diogo Vitória, director-geral da 

Nestlé Moçambique, aponta que a 

presença da Nestlé através da mar-

ca NIDO nas escolas faz parte da 

estratégia adoptada no sentido de 

estar cada vez mais próximo da co-

munidade escolar. “Esta iniciativa 

permite-nos partilhar directamente 

com as crianças e com os pais os be-

nefícios nutricionais do leite fortifi-

cado NIDO e a importância de criar 

hábitos de vida saudáveis”, disse.

De acordo com Vitoria, neste mo-

mento pode afirmar-se que o pro-

grama ‘Aprendendo sobre rodas’ vai 

de encontro com as expectativas da 

Nestlé como líder mundial em nu-

trição, saúde e bem-estar. “As es-

colas, as crianças e os pais têm-nos 

recebido muito bem e demonstrado 

interesse em saber mais sobre os di-

versos temas que lhes temos dado a 

conhecer. Vamos continuar a per-

correr algumas escolas até ao final 

do ano lectivo, regressando com 

uma nova edição do programa já no 

próximo ano”, finalizou.  

No âmbito da sua mis-
são de levar os ser-
viços financeiros 
básicos aos moçam-

bicanos e a lugares recônditos, 
a Carteira Móvel – uma em-
presa participada pela mCel 
– Moçambique Celular – as-
sinou, sexta-feira última, um 
contrato de parceria com o 
Moza Banco, visando adoptar 
acções conjuntas, com o ob-

Carteira móvel e Moza banco 
firmam parceria

balcões desta instituição bancária, 

quer nas lojas mKesh, assim como 

nas ATM’s e POS’s. Para Abubacar 

Chutumia, presidente do Conse-

lho de Administração da Carteira 

Móvel, “esta parceria constitui, in-

dubitavelmente, uma significativa 

contribuição para o sistema bancá-

rio moçambicano, bem como para 

o cidadão, que passará a ter à sua 

disposição um meio para, a qual-

quer momento, efectuar operações 

bancárias tradicionais e de Mobile 

Money”.

Ainda de acordo com Abubacar 

Chutumia, esta parceria contri-

buirá para a redução da distância 

para o acesso à banca comercial e, 

por via disso, aos serviços finan-

ceiros aos 6.000.000 clientes da 

mCel e 2.500.000 da mKesh. Por 

seu turno, o presidente da Comis-

são Executiva do Moza Banco, 

Ibraimo Ibraimo, considerou que o 

contrato de parceria assinado com 

a Carteira Móvel, representa um 

passo extremamente importante 

para ambas instituições, na medida 

em que o objectivo final desta re-

lação consiste em oferecer mais e 

melhores serviços aos seus clientes. 

O mKesh, da Carteira Móvel, cons-

titui o primeiro serviço financeiro 

de moeda electrónica aprovado em 

Moçambique e tem como um dos 

principais objectivos proporcionar 

a inclusão financeira aos cidadãos 

moçambicanos não bancarizados, 

bem como oferecer, para os que já o 

são, serviços e produtos de elevado 

valor acrescentado e de utilização 

cómoda. (Redacção)

jectivo de oferecer serviços e pro-
dutos inovadores aos clientes das 
duas instituições.

À luz desta parceria, os clientes da 

Carteira Móvel e do Moza Ban-

co passam a ter a possibilidade de 

fazer, dentre outras funcionalida-

des, operações de depósito e le-

vantamento de valores, bem como 

efectuar transferências quer nos 

Nestle alfabetiza petizes das Escolas primárias da cidades Maputo e Matola em 
nutrição

A 
operadora de tele-
fonia móvel, mCel, 
rubricou nesta 
segunda-feira, um 

contrato de patrocínio com 
o Clube de Desportos do 
Maxaquene, um gesto en-
quadrado na sua política 
institucional de apoio ao 
desporto em Moçambique.

Válido por um ano, o contra-

to prevê, dentre outras cláu-

sulas, a cedência, por parte 

do  Maxaquene, do pavilhão 

para a realização do tor-

neio inter-escolar Básquete 

Show, uma competição pro-

movida pela mCel. 

Para a mCel, representada 

pelo administrador Comer-

cial, Cláudio Chiche, esta 

parceria vem fazer jus ao va-

lor que a empresa dá ao des-

porto e aos seus fazedores. 

“Sentimo-nos valorizados 

por nos juntarmos a entida-

des históricas, como é o caso 

Maxaquene e mCel 
reforçam parceria

do Clube de Desportos do 

Maxaquene. É uma relação 

antiga, e esperamos que, 

mais uma vez, dê os resul-

tados esperados”. 

Por seu turno, Ernesto Ma-

nhiça Júnior, presidente 

do Maxaquene, destacou e 

louvou, na sua intervenção, 

o papel que a mCel tem 

prestado em diversas áreas 

no âmbito da sua responsa-

bilidade social, tais como o 

desporto e a cultura.

“É uma honra estabelecer 

esta parceria com a mCel, 

uma empresa que tem es-

tado em várias frentes, quer 

desportivas quer culturais. 

O Básquete Show é prova 

disso, por isso disponibili-

zámos o Pavilhão do Maxa-

quene para a sua realização. 

Acreditamos que é uma 

iniciativa que vai contribuir 

para que a nossa juventude 

cresça de forma sã”, disse. 
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Os clientes da DStv 
contam desde semana 
passada com mais um 
leque de canais de en-

tretenimento e diversão, redis-
tribuídos pelos vários pacotes 
televisivos oferecidos pela con-
cessionária da MultiChoice.

No total são cinco novos canais, 

nomeadamente: cine mundo, 

DStv Pipoca, DStv 1, Trace 

Toca e por fim DStv só nove-

las. Estes trarão para as famí-

lias programas diversificados 

com diferentes temas, exibição 

cinematográfica em português, 

programas de auditórios que in-

cluem música e cultura univer-

sal, proporcionando desta forma 

um intercâmbio cultural áudio 

visual.

Segundo a directora de Marke-

DStv com mais 
cinco canais
Nélia Jamaldine

ting da MultiChoice Moçam-

bique, Jónia Presado, todos os 

pacotes serão contemplados por 

esta boa nova. “Sempre que lan-

çamos novos canais temos a obri-

gatoriedade de redistribui-los em 

todos os pacotes existentes nos 

nossos serviços de modo a sa-

tisfazer os nossos clientes e por 

forma a assegurar continuamente 

a oferta de uma excelente progra-

mação”, disse Jónia.

Nesta nova oferta, a DStv pipo-

ca é o canal com poucas horas 

de transmissão (12:00), sendo 

que nos restantes as emissões 

são de 24 horas. Para os países 

lusófonos, o destaque vai para o 

canal cine mundo, que transmite 

os seus conteúdos exclusivamen-

te em português e no caso de 

filmes contam com legenda em 

português. 

A 
empresa chinesa de tec-
nologia de informação e 
comunicação, Huawei, 
apresentou esta semana 

durante a feira Expo Digital de 
Moçambique, vulgarmente conhe-
cida por MozTech, dois novos pa-
cotes de tecnologias de informação 
e comunicação inovadores para o 
sector industrial.

Com escritórios em Moçambi-

que, a Huawei actuou igualmente 

como um parceiro estratégico para 

o evento, por ter sido um dos prin-

cipais patrocinadores, trouxe para o 

evento uma vasta gama de soluções 

inovadoras de TIC, como resposta 

ao crescimento tecnológico em Mo-

çambique.

Na Expo foi criada a zona interac-

tiva Huawei, que permitiu que os 

clientes e visitantes experimentas-

sem características e unicidade das 

soluções tecnológicas da Huawei e 

GSM-R uma plataforma de siste-

mas de comunicação entre as em-

presas ferroviárias. 

Entre algumas soluções expostas, a 

banda larga da Huawei é projectada 

especialmente para a indústria, in-

Huawei apresenta soluções inovadoras na MozTech
Por Edson Bernardo

cluindo a segurança pública, campo 

de petróleo e gás, rede inteligente, 

ferrovia, aeroporto e sectores por-

tuários. 

Usando a solução da banda larga 

Huawei, os clientes da indústria 

podem melhorar a sua eficiência de 

operação, implantar facilmente suas 

redes mesmo em alguns ambientes 

adversos. 

Actualmente, a solução Huawei de 

acesso de banda larga é única solu-

ção de banda larga móvel do mundo, 

que foi verificado para o seu desem-

penho estável a uma velocidade de 

até 430 km\h. Para a indústria de 

energia que exige a cobertura de 

banda larga entre longas distâncias, 

a solução Huawei pode fornecer 

cobertura de rede ultra-larga de até 

103 km.

GSM-R é um padrão de comuni-

cação sem fio internacional de co-

municação e aplicações ferroviárias. 

É o principal fluxo de comunicação 

ferroviária e tem sido aceite como o 

padrão e é amplamente utilizado em 

todo o mundo. 

O sistema garante o desempenho 

em velocidades de até 500 km/h 

(310 mph), sem qualquer perda de 

comunicação. Com mais de vinte 

anos de experiência na área de tele-

comunicações, o portfólio de produ-

tos e soluções da Huawei GSM-R 

permite a inter-operabilidade entre 

os sistemas de comunicação de em-

presas ferroviárias e fornecedores de 

equipamentos, garantindo alto nível 

de qualidade de serviço para com-

boios de alta velocidade convencio-

nais e de alta em todos os tempos. 

Aproveitando sua ampla experiência 

técnica e experiência no sector de 

transportes, a Huawei tem ajudado 

operadores ferroviários implantar 

com sucesso sistemas GSM-R em 

toda a África, Ásia, Austrália e Eu-

ropa, cobrindo mais de 20,650 km 

de linhas ferroviárias. 

“Nossa estratégia é tornar-se o lí-

der do sector de infra-estrutura de 

TIC e parceiro ideal das empresas 

para a empresa inovação das TIC. 

Nós esperamos que nossos produ-

tos e soluções inovadoras podem 

ajudar a construir um Moçambique 

melhor conectado”, disse o CEO 

da Huawei Moçambique, Cheng 

Lizhu, durante sua intervenção na 

MozTech.

Huawei exibe soluções tecnológicas
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