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SAVANA 
divulga os três 
documentos do 

acordo
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Quando pareciam removi-

dos todos os empecilhos 

para o fim da violência 

político-militar em Mo-

çambique, das delegações do Go-

verno e da Renamo chegam pro-

nunciamentos que indicam que o 

país ainda vai ter de esperar mais 

algum tempo para a cessação for-

mal das hostilidades.

Os órgãos de comunicação social 

controlados pelo Governo tenta-

ram criar um “facto consumado” 

dando como certo um encontro 

esta terça-feira entre o Presidente 

da República, Armando Guebu-

za, e o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, para a assinatura do 

acordo de paz. Contudo, a impren-

sa foi novamente convocada, na 

quarta-feira, mas para a habitual 

conferência de imprensa do final 

de mais uma ronda negocial entre a 

delegação do executivo e do princi-

pal partido da oposição.

Tal como o SAVANA referiu 

nas suas últimas edições, Afonso 

Dhlakama e a Renamo têm des-

valorizado um tal encontro, tendo 

uma fonte da “perdiz” negado pe-

rentoriamente que tal reunião pu-

desse acontecer durante a semana, 

por oposição ao ar triunfalista com 

que o encontro era anunciado pela 

imprensa governamental. 

Quarta-feira, já depois de aprovada 

a Lei da Amnistia na Assembleia 

da República, após quatro horas 

de reunião, entremeadas por vários 

intervalos, os chefes das delegações 

do Governo e da Renamo dirigi-

ram-se à comunicação social para, 

essencialmente, darem conta da 

existência de divergências em tor-

no das condições de assinatura do 

acordo de cessação das hostilidades 

no país.

O executivo defende a assinatura 

do acordo por Armando Guebu-

za e Afonso Dhlakama, enquanto 

a delegação do movimento reitera 

que recebeu “poderes plenos e bas-

tantes” para selar o entendimento 

sem a presença do seu líder. Ao 

que o SAVANA apurou, num dos 

intervalos para consultas mais alar-

gadas, a Renamo terá consultado o 

seu líder que, mais uma vez, reite-

rou não ser necessário vir a Maputo 

para assinar os documentos acorda-

dos. Para acolher a preocupação do 

Governo, Dhlakama prontificou-se 

a assinar os documentos no local 

onde se encontra e devolvê-los à 

procedência em Maputo.

“Há termos de referência que já 

estão assinados e que preconizam 

os quatro pilares: cessação das 

hostilidades, desmilitarização, in-

tegração na Polícia da República 

de Moçambique e nas Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique 

e reinserção económica e social dos 

homens armados da Renamo, isso 

já está assinado, prevê-se que, ao 

mais alto nível, o documento que 

consensualizámos hoje (quarta-

-feira), que vai ser rubricado, é 

que irá ditar a cessação definitiva 

e duradoura das hostilidades em 

Moçambique”, disse José Pacheco, 

o negociador-chefe do Governo 

quando confrontado com a posição 

da delegação da Renamo de que 

tem mandato para assinar o acordo.

Segundo Pacheco, o Governo está 

empenhado em assegurar a protec-

ção de Afonso Dhlakama na des-

locação a Maputo para a assinatura 

do acordo de cessação das hostili-

dades.

“O ponto é trazer para a capital 

da República o senhor Afonso 

Dhlakama para rubricar, lado a 

lado, com o Presidente Armando 

Guebuza. Queremos continuar a 

trabalhar para que isso possa acon-

tecer em condições de ordem pú-

blica, em geral, e segurança pessoal 

do líder da Renamo. (…) Compete 

ao chefe de Estado, na qualidade 

de Comandante em Chefe, emanar 

ordens às Forças de Defesa e Segu-

rança”, frisou José Pacheco.

“Queremos um cessar-fogo 
antes”  
Por seu turno, o chefe da delegação 

da Renamo, Saimone Macuiane, 

disse que a delegação que duran-

te cerca de dois anos chefiou nas 

negociações com o Governo tem 

mandato para assinar o acordo so-

bre o fim da violência militar, ca-

bendo apenas ao chefe de Estado 

e ao líder do principal partido da 

oposição a homologação do enten-

dimento.

“A delegação da Renamo recebeu 

um mandato pleno e com poderes 

bastantes para declarar o cessar-

-fogo, desde que o Governo o possa 

fazer, na impossibilidade disso, dis-

semos que os documentos que es-

tão a ser trabalhados poderão me-

recer alguma concertação. O mais 

importante para os moçambicanos 

não é o local onde o acordo da ces-

sação das hostilidades será assina-

do, o mais importante é o acto em 

que as duas partes possam declarar 

que pusemos o fim às hostilidades”, 

declarou Macuiane, depois de ques-

tionado sobre eventuais reservas de 

escon an a e a a  no “ uase”

Renamo quer declaração de cessar-fogo 
antes de aperto de mão
- rman o ue u a estar  na a e o am ue  na r ma ter a-fe ra  o c a mente  ara uma agen a cu tura  fonso a ama o e-
r  a arecer em am u a tam m na r ma semana
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Afonso Dhlakama em deslocar-se à 

capital do país.

O chefe da delegação do princi-

pal partido da oposição defendeu 

que Armando Guebuza e Afonso 

Dhlakama podem apenas “homo-

logar” os acordos assinados pelas 

duas partes.

“Não deixamos de fora a impor-

tância e a relevância desses instru-

mentos serem homologados pelo 

presidente Afonso Dhlakama e 

pelo Presidente da República, mas 

estamos a dizer que este acto pode 

ser depois do cessar-fogo”, assina-

lou Macuiane.

O chefe da delegação da Renamo 

ressalvou ainda que o partido pro-

pôs ao Governo que a imparcialida-

de das Forças de Defesa e Seguran-

ça, bem como a presença da missão 

internacional de observação do fim 

das hostilidades devem passar pela 

Assembleia da República.

A declaração de um cessar-fogo por 

ambas as partes e ao mais alto ní-

vel (Guebuza e Dhlakama) é uma 

questão de fundo para a Renamo. 

“Queremos que o Comandante em 

Chefe das Forças Armadas do país 

faça uma declaração para as suas 

unidades”, disse-nos uma fonte da 

Renamo.

a s nter en o 
eg s at a

Para Macuiane, a estipulação legis-

lativa da independência das Forças 

de Defesa e Segurança faz parte dos 

mecanismos de garantia já aprova-

dos pelas partes.

“Queremos referir que, apesar de 

o Parlamento ter aprovado a Lei 

de Amnistia, que faz parte das ga-

rantias contidas no memorando de 

entendimento, ainda existe uma 

série de garantias, que, no nosso 

entendimento, para que esses ins-

trumentos possam vincular a todo 

o povo moçambicano, incluindo os 

observadores internacionais, neces-

sitam de passar para a Assembleia 

da República”, frisou Macuiane.

Ao que apurámos, há a indicação 

de que Dhlakama continua a sub-

valorizar o encontro com o chefe de 

Estado, visto como uma forma de 

“retocar a imagem de Guebuza”. A 

acontecer tal encontro, só poderá ser 

fora de Maputo. Uma das possibili-

dades é agora Nampula, para onde 

Guebuza tem agendada uma deslo-

cação para próxima terça-feira, 19 

de Agosto, numa cerimónia de ga-

lardoação da Ilha de Moçambique, 

considerada em 1991 património 

mundial da humanidade pela Or-

ganização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). Esta cerimónia estava 

prevista para segunda-feira, 18 de 

Agosto, mas foi adiada porque o 

PR estará nessa altura em Harare a 

participar numa cimeira da SADC 

(Comunidade para o Desenvolvi-

mento da África Austral). Contu-

do, há a indicação de que Afonso 

Dhlakama deverá aparecer em 

Nampula a 18 de Agosto, segunda-

-feira, previsão que quadros da Re-

namo não confirmam.

“A acontecer um encontro na pró-

xima semana, só com a intervenção 

de alguns embaixadores que even-

tualmente se podem responsabili-

zar pela segurança do presidente”, 

disse-nos uma fonte do movimen-

to.

Ao SAVANA foi dito que Dhlaka-

ma gostaria de sair do seu abrigo na 

Serra da Gorongosa, quando os ob-

servadores internacionais chegarem 

em Moçambique. Quanto ao en-

contro com Guebuza, ele não deve-

ria ser para simples aperto de mão 

ou assinatura de memorandos, mas 

para a discussão de uma agenda de 

questões previamente preparadas.

Visivelmente bem disposto, o líder da Renamo telefonou 

para o SAVANA para anunciar que em breve estará “em 

Nampula, na Beira, Chimoio ou mesmo em Maputo”.

O que falta para o vermos numa das cidades de Moçam-

bique?, inquirimos. “A declaração de cessar-fogo. É só isso o que 

falta. Deixámos isso muito claro terça e quarta-feira. Em meu 

nome assina o Macuiane”.

“Eu sei que as pessoas querem ver o aperto de mão, mas por razões 

de segurança não posso ir assinar a declaração. Agora já não me 

podem prender, mas posso ser abatido, como acontece em todo 

o mundo. Eu não tenho medo, mas o meu partido está a acon-

selhar-me que é assim que devo proceder”, explicou Dhlakama. 

Mesmo na próxima semana poderá deixar a Serra da Gorongosa 

e “vir fazer uma grande festa”.  Na sua opinião, “ há a campanha 

eleitoral, foi aceite a minha candidatura, estou em primeiro lugar 

no boletim de voto”. 

Sobre as razões da sua satisfação, o líder da Renamo considera que 

os documentos assinados vão de encontro ao que sempre defen-

deu. “Demos passos na construção de uma República verdadeira 

com instituições do Estado e não misturadas com assuntos par-

tidários, conseguimos que eles aceitassem uma nova política de 

defesa e segurança, em que as Forças Armadas(FA) republicanas 

não pertencem ao Partido Frelimo, como se fosse uma monarquia, 

ficou claro que nenhum partido deve usar as forças armadas para 

os seus fins, que as FA devem fidelidade à lei e à Constituição, o 

Presidente da República deve solicitar autorização ao Parlamento 

para a utilização das FA em acções de guerra. E essa redacção será 

transformada em lei”, sumarizou Dhlakama.

“Estou satisfeito. Não como líder da Renamo, mas como cidadão”.

um velado distancia-
mento dos candidatos 
às eleições presiden-
ciais de 15 de Outubro 

próximo provenientes dos “dois 

beligerantes”, Filipe Nyusi, da 

Frelimo, partido no poder, e 

Afonso Dhlakama, da Renamo, 

o ex-número dois do maior par-

tido da oposição, Raul Domin-

gos, lamentou ter sido excluído 

do escrutínio, observando que o 

eleitorado moçambicano ficou 

privado de “uma proposta aman-

te da paz, democracia e desenvol-

vimento”.

Numa deliberação que divul-

gou recentemente, o Conselho 

Constitucional (CC) deu conta 

da rejeição, com fundamento em 

irregularidades, de oito candi-

daturas às eleições presidenciais, 

incluindo a de Raul Domingos, 

ex-número dois da Renamo e ac-

tual líder do Partido para a Paz, 

Democracia e Desenvolvimento 

(PDD).

“Lamento o facto de os moçam-

bicanos, uma vez mais, terem 

ficado sem a oportunidade de 

mais uma opção, uma candida-

tura amante da paz, democracia e 

desenvolvimento”, disse, falando 

ao SAVANA, Raul Domingos, 

aludindo ao facto de a sua can-

didatura também ter sido chum-

bada nas eleições presidenciais de 

2009.

O líder do PDD negou que a re-

jeição, pela segunda vez, da sua 

candidatura às presidenciais pos-

sa implicar o fim da sua ambição 

presidencial, afirmando apenas 

que continuará a prestar o seu contri-

buto para a promoção dos valores da 

democracia e liberdade.

Sobre o mérito da decisão do CC, 

Raul Domingos declarou ter “dúvi-

das” em relação ao grau de atenção 

com que o órgão analisou as assina-

turas dos apoiantes dos candidatos, 

uma vez que terá tido pouco tempo 

para realizar esse trabalho.

“Não conheço os métodos de traba-

lho do CC, mas tenho dúvidas sobre 

o grau de atenção com que analisou 

as assinaturas dos apoiantes dos can-

didatos chumbados, uma vez que eles 

tiveram pouco tempo para realizar 

esse trabalho”, afirmou Raul Domin-

gos.

Na sua argumentação, o CC justifi-

cou o chumbo das oito candidaturas 

presidenciais com a repetição dos 

nomes dos apoiantes dos candidatos, 

cartão de eleitor inválido ou com nú-

mero não idêntico ao constante dos 

cadernos eleitorais.

Com a rejeição das oito candidaturas, 

as eleições presidenciais serão dis-

putadas por apenas três candidatos, 

nomeadamente Filipe Nyusi (Freli-

mo), Afonso Dhlakama (Renamo), 

e Daviz Simango, do Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM), a terceira maior força 

política do país.

m a guerra
Num outro plano, Raul Domin-

gos, que foi negociador-chefe do 

Acordo Geral de Paz de 1992 pela 

Renamo, congratulou-se com os 

últimos desenvolvimentos visan-

do o fim da crise política e miliar 

no país, mas exortou as partes 

para não enveredarem pelo “jogo 

de palavras”.

“Saúdo o Governo e a Renamo 

pelos consensos alcançados para 

o restabelecimento da paz no país, 

os entendimentos são a aprova de 

que os moçambicanos atingiram a 

maturidade suficiente para resol-

ver os diferendos pela via do di-

álogo”, disse Raul Domingos, que 

chefiou a delegação da ex-guer-

rilha do agora principal partido 

da oposição nas negociações que 

acabaram com 16 anos de guerra 

civil no país.

Domingos defendeu que o Go-

verno e a Renamo implementem 

os consensos alcançados com boa-

-fé e evitem “o jogo de palavras” 

a que supostamente recorreram na 

execução do Acordo Geral de Paz 

de 1992 e que foi responsável pela 

instabilidade política e militar que 

vem assolando o país, desde finais 

de 2012.

“No jogo político, há o desejo de 

querer tirar vantagens, recorren-

do a um jogo de palavras que visa 

contornar as questões fundamen-

tais do país”, frisou o ex-número 

da Renamo.

au  om ngos comenta sua e c us o as e e es res enc a s

“Ficou de fora um amante da paz”
or car o u au ana

“Só falta declaração 
de cessar-fogo”
 a ama em e c us o ao V
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Renamo nega proposta de Guebuza 
e alarga benefícios  

ar o e 
Forças de Intervenção Rápida 

(FIR) e de protecção assaltam a 

sede da Renamo em Nampula e, na 

troca de tiros, morre um agente da 

polícia e dois ficam feridos. Mais 

de uma dezena de antigos guerri-

lheiros da Renamo são detidos e 

conduzidos às celas do Comando 

provincial onde se encontram de-

tidos, em prisão preventiva, até ao 

momento.

r  e 
Elementos da FIR assaltam a sede 

da Renamo em Muxúnguè, provín-

cia de Sofala. Perto de 20 membros 

da Renamo são detidos e condu-

zidos à Cadeia Central da Beira. 

Em jeito de retaliação, as forças da 

Renamo assaltam quartel da FIR e 

o ataque resulta em mortos e feri-

dos. No mesmo mês, duas pessoas 

morrem num ataque contra um au-

tocarro de passageiros e um camião 

no troço rio Save-Muxúnguè.

un o 
Homens armados da Renamo ma-

tam seis militares num ataque con-

tra um paiol na região de Savane, 

no centro do país. No mesmo pe-

ríodo, o chefe de Departamento de 

Informação da Renamo, Jerónimo 

Malagueta, é detido por ter anun-

ciado que o seu partido iria recor-

rer aos seus homens armados para 

impedir a circulação rodoviária e 

ferroviária no centro do país, con-

tra uma alegada concentração do 

exército nas antigas bases militares do 

movimento, na região da Gorongosa. 

u o 
Afonso Dhlakama assume a autoria 

dos ataques no troço em Muxúnguè, 

Sofala, e ameaça dividir o país se a per-

seguição aos seus homens continuar.

gosto 
Homens da Renamo assaltam posição 

das forças armadas governamentais em 

Pandje, Sofala. Na troca de tiros fala-se 

de mortos e detidos.

utu ro 
Forças governamentais tomam a base 

da Renamo em Satunjira, Gorongosa, 

e desalojam o líder da Renamo para 

parte incerta. A Renamo anuncia o fim 

do Acordo de Paz de 1992 e alastra 

ataques para Nampula. Em resposta, 

as forças governamentais lançam uma 

ofensiva no distrito de Rapale e detêm 

15 homens armados da Renamo.

o em ro 
Na região de Muxúnguè, homens ar-

mados da Renamo atacam escolta 

militar de viaturas, em que seguiam 

altas patentes das FADM e FIR, ten-

do morrido duas pessoas, incluindo um 

motorista carbonizado, e ficado feridas 

cinco, enquanto uma viatura foi incen-

diada.

Na cidade da Beira, a polícia antimo-

tim invade a sede da Renamo e si-

multaneamente uma das casas do seu 

líder, Afonso Dhlakama, para efectuar 

buscas e apreensão de material bélico. 

Na operação são detidos seis guer-

rilheiros da Renamo. Vários ata-

ques são registados no troço Save-

-Muxúnguè.

ane ro 
Guerrilheiros da Renamo concen-

tram-se na sua antiga base em Ho-

moíne e Funhalouro, Inhambane, e 

saqueiam alguns estabelecimentos 

comerciais.

e ere ro 
Renamo alarga operações para a 

província de Tete e efectua alguns 

ataques.

ar o 
Jerónimo Malagueta é liberto sob 

fiança para aguardar o julgamento 

em casa.

un o 
António Muchanga, porta-voz do 

presidente da Renamo, anuncia 

suspensão do cessar-fogo unilate-

ral, decretado pelo líder da Renamo. 

Depois segue-se uma sequência de 

ataques no troço Save-Muxúnguè e 

noutros pontos de Sofala.

u o 
António Muchanga é detido à sa-

ída do palácio da Presidência mo-

çambicana, poucos minutos após o 

fim do Conselho de Estado. Mu-

changa foi detido por incitação à 

violência. 

rono og a e a guns cr mes a rang os e a amn st a

Cerca de dez horas de in-
tensas negociações, ner-
vosismo, vaivéns do Par-
lamento à Presidência da 

República, chamadas telefónicas 

ininterruptas, ultimatos, deses-

pero, desabafos e fadiga foram os 

caminhos tortuosos que marca-

ram a novela que culminou com a 

aprovação da lei de Amnistia, um 

instrumento legal que garante a 

extinção da punibilidade dos agen-

tes envolvidos em actos bélicos, 

durante a tensão político-militar 

que caracterizou o país nos últimos 

anos.

A lei em alusão foi submetida à As-

sembleia da República (AR) pelo 

Presidente da República e, na sua 

fundamentação, diz que a legisla-

ção visa assegurar a confiança e as 

garantias aos cidadãos envolvidos 

nas hostilidades militares desenca-

deadas pela crise entre o Governo e 

a Renamo.

A sessão, que culminaria com a 

apreciação e aprovação da lei de 

Amnistia, estava marcada para as 

10:30 horas desta terça-feira e o 

término previsto para as 13:00 ho-

ras, mas prolongou-se até às 23:00 

horas.

Por volta das 10:00 horas, os depu-

tados e alguns membros do Gover-

no, incluindo a ministra da Justiça, 

chegavam à sede do parlamento.

É que, até ao início da manhã 

desta terça-feira, o consenso entre 

as bancadas da Renamo e da Fre-

limo é que a proposta da lei seria 

viabilizada nos termos em que se 

apresentava. A viabilização desta 

lei tinha também contado com a 

aprovação da chefe da Bancada da 

Renamo, Angelina Enoque.

Porém, cerca de nove horas e depois 

de uma análise minuciosa da parte 

da direcção da Renamo, a bancada 

da Renamo muda de opinião e re-

jeita os termos em que estava plas-

mado o número 2 do artigo 1 da 

referida lei.

O referido dispositivo legal, que 

depois foi revisto, dizia: “A amnis-

tia aplica-se aos crimes cometidos 

contra pessoas e propriedade, no 

âmbito das hostilidades militares 

ou conexas, de Junho de 2012 até 

à data da entrada em vigor da pre-

sente lei“.

Assim, de acordo com o porta-voz 

da bancada da Renamo, Arnaldo 

Chalaua, o período correspondente 

à recente crise político-militar, ini-

ciada há um ano e meio, era dema-

siado curto para garantir uma paz 

duradoura, por não ser abragente.

A Renamo entendia que a perse-

guição e detenção dos seus mem-

bros começou logo depois das elei-

ções gerais de 1994, tendo tomado 

proporções alarmantes a partir de 

2000, com o chamado caso Mon-

tepuez. 

A aprovação da lei nos termos em 

que o Presidente da República 

apresentou excluia o grosso dos 

membros da Renamo detidos em 

diferentes cadeias moçambicanas.

Perante este cenário, a bancada da 

Renamo exigia a alteração do mes-

mo artigo, retirando-se a compo-

nente temporal no que concerne ao 

início da sua vigência.

A proposta foi imediatamente re-

jeitada pela bancada da Frelimo. 

Daí começou a azeda discussão 

entre as partes, facto que fez com 

que a sessão fosse sistematicamente 

adiada.

Diante do impasse que se verificava 

por causa do horizonte temporal, 

depois de cerca de três horas de 

discussão, a Renamo saiu da inde-

finição para o ano de 1994, o que 

também foi rejeitado pela Frelimo.

A bancada da Renamo volta à sala 

e concerta com a sua liderança, re-

correndo a chamadas telefónicas e 

no regresso propõe que se incluam 

factos cometidos a partir do ano 

2000.

s o tas e argar a 
a a a

A nova proposta da Renamo terá 

obrigado a chefe da bancada da 

Frelimo, Margarida Talapa, a des-

locar-se à Presidência da República, 

onde decorria a sessão do Conselho 

de Ministros, para a concertação ao 

mais alto nível.

De volta ao Parlamento, a chefe da 

bancada da Frelimo reuniu-se com 

a sua bancada. Momentos depois, 

Talapa convoca a chefia da bancada 

da Renamo, informando que a pre-

tensão da Renamo não procedia e 

apresentou nova proposta que alar-

gava o tempo de Junho para Março 

de 2012.

Com esta nova proposta, a Frelimo 

pretendia incluir membros da Re-

namo detidos aquando do assalto 

à sede da Renamo, na cidade de 

Nampula, em Março de 2012.    

A proposta da Frelimo não foi re-

cebida de forma simpática pela Re-

namo que continuava a insistir no 

ano 2000.

A resistência da Renamo terá, em 

algum momento, provocado nervo-

sismo no seio da chefe da bancada 

da Frelimo, que advertiu a chefia 

da bancada da Renamo que aque-

la era a única oportunidade de o 

maior partido da oposição se dici-

dir, porque a Frelimo avançaria para 

aprovar a lei com ou sem o voto da 

perdiz.

Após a ameaça, a Renamo voltou a 

reunir-se em bancada. No regres-

so, apresentou novas propostas que 

também não reuniram consenso. 

Com a mediação da presidente 

da Assembleia da República e em 
concertação com o presidente da 

República e da Renamo, as partes 

chegaram depois ao entendimento.

O consenso consistia em viabilizar 

a proposta da Frelimo de que a lei 

incluía crimes cometidos a partir 

de Março de 2012 e meio termo 

da proposta da Renamo. Assim, 

alargou-se a lei para outros casos 

similares ocorridos no posto adm-

nistrativo de Savane, distrito de 

Dondo, em 2002, no distrito de 

Cheringoma, em 2004, e no distrito 

de Marínguè, em 2011.

Tendo em conta que as partes ti-

nham já acertado quase tudo, a 

apresentação, o debate, a votação, a 

aprovação na generalidade e depois 

a votação e aprovação na especiali-

dade duraram um período de cer-

ca de uma hora e 20 minutos e foi 

marcado por um discurso emotivo 

e filosófico de Eduardo Mulémbwè, 

antigo Presidente da Assembleia da 

República  

A lei foi aprovada em definitivo e 

por consenso às 23:00 horas. Mi-

nutos depois de Verónica Macamo 

anunciar a aprovação por consenso 

e aclamação da lei de Amnistia, o 

ambiente na sala da sessão mudou 

de tensão para abraços, cânticos, 

beijos e todas outras formas de co-

memoração entre os deputados, que 

antes recorriam a uma retórica be-

licista.

Recorde-se que esta não é a pri-

meira vez que se aprova uma lei de 

Amnistia na República de Moçam-

bique.

Em 1992, por força dos entendi-

mentos do Acordo Geral da Paz, 

entre o Governo e a Renamo, a 

Assembleia da República aprovou 

a 14 de Outubro de 1992 a Lei de 

Amnistia em relação aos crimes co-

metidos contra a segurança do povo 

e do Estado popular assim como os 

crimes militares. 

Depois da tensão e divergências, a lei de Amnistia foi aprovada no meio da festa 
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Pescas, saúde, mulher, acção 
social, energia, bem como mi-
neração e recursos minerais, 
pois claro, são as áreas em que 

Chile e Moçambique consideram que 
podem cooperar, cumprindo o para-
digma da cooperação Sul-Sul, para 
mostrar ao mundo que é possível a 
entre-ajuda entre os países em vias de 
desenvolvimento.

Com um tom carregado de afectos, 

devido ao abrigo que o Estado mo-

çambicano proporcionou a centenas de 

chilenos em fuga da feroz ditadura de 

Augusto Pinochet, a chefe de Estado 

do Chile, Michele Bachelet, visitou na 

segunda-feira Moçambique, para re-

pisar a gratidão do povo chileno, mas 

também insistir na ideia de uma nova 

era na cooperação entre os dois estados.  

Como manda o protocolo, Armando 

Guebuza e Michele Bachele tiveram 

o habitual encontro a dois, seguido da 

reunião entre as delegações dos dois 

Governos, para as conversações.

“A reunião de trabalho foi produtiva, 

não só ao nível dos presidentes, mas 

também ao nível ministerial. As áreas 

de cooperação serão pescas, saúde, mu-

lher, acção social, mineração, recursos 

minerais e energia”, afirmou Heraldo 

Muñoz, ministro das Relações Exte-

riores do Chile, numa conferência de 

imprensa conjunta com o homólogo 

moçambicano.

“A Presidente Bachelet disse que a 

avaliação que temos feito deixa-nos 

satisfeitos. Temos cumprido boa parte 

das intenções dos acordos assinados em 

2008, mas podemos fazer ainda muito 

mais”, comentou, na sua intervenção 

em português, o chefe da diplomacia 

chilena.

Na sua alocução, Heraldo Muñoz des-

tacou a disponibilidade do seu país 

para se abrir ao mundo, depois de su-

perado o pesadelo de décadas de Go-

verno tirânico. 

“O Chile é um país aberto ao mundo, 

deve aproveitar todas as oportunidades 

de relacionamento político, comercial e 

de negócios e África é cada vez mais 

um actor, não só na política internacio-

nal como na economia global”, justifi-

cou Heraldo Muñoz.

Quanto a Moçambique, “é um país 

muito jovem, com muita pobreza, mui-

tos desafios, porque está a crescer a pas-

sos muito significativos, que não pode 

estar ausente deste fenómeno”.

Por sua vez, o ministro dos Negócios 

Estrangeiros de Moçambique consi-

derou a visita como “um retomar com 

força das relações entre os dois países.

“A cooperação entre os dois países con-

tinuou, mas há sempre novos desafios 

e agora pretende-se dar um novo ím-

peto”, disse o ministro moçambicano, 

acreditando que esta viagem de Ba-

chelet a três países africanos, todos da 

África Austral, “é um sinal do compro-

misso” da Presidente chilena reeleita 

no fim do ano passado, ao fim de um 

interregno na política interna durante 

o qual dirigiu a ONU Mulher. 

Já durante o almoço oferecido pelo 

chefe de Estado moçambicano à sua 

homóloga chilena, os dois chefes de 

Estado defenderam a necessidade do 

reforço da cooperação entre os países 

do hemisfério sul, como forma de o 

projectar no âmbito internacional.

“A cooperação Sul-Sul encontra eco na 

nossa política externa pela importância 

que assume no alavancar do nosso de-

senvolvimento social e económico, em 

complemento com outras parcerias que 

forjamos no âmbito bilateral e mul-

tilateral. Este modelo de cooperação 

tem o condão de contribuir para que 

países em desenvolvimento, como os 

nossos, tenham uma voz mais audível 

no contexto da política internacional”, 

afirmou Armando Guebuza.

Mas antes de falar das virtudes da co-

operação Sul-Sul, Guebuza enfatizou 

o acolhimento que Moçambique pro-

porcionou a chilenos perseguidos por 

Augusto Pinochet e recordou o passa-

do de Michelle Bachelet, assinalando 

que o seu pai, Alberto Bachellet, foi 

assassinado durante a ditadura e que a 

actual chefe de Estado sofreu a tortura 

e o exílio.

Segundo Guebuza, uma interacção 

mais estreita entre os países em de-

senvolvimento do hemisfério sul pode 

tornar mais eficaz o objectivo de pro-

moção de reformas no sistema interna-

cional, nomeadamente na ONU.

“Com uma voz mais audível, persistire-

mos no nosso apelo, para que tenham 

lugar as desejadas reformas da Orga-

nização das Nações Unidas, particular-

mente do seu Conselho de Segurança, 

por forma a que seja mais representati-

vo, democrático e actuante”, sublinhou 

o chefe de Estado moçambicano.

Assinalando os laços históricos en-

tre a resistência chilena à ditadura de 

Augusto Pinochet e o Estado moçam-

bicano, Armando Guebuza defendeu 

uma maior audácia na exploração de 

novos campos de cooperação.

“Apraz-nos registar que iniciamos uma 

nova era, a era de alargarmos as nos-

sas excelentes relações políticas e di-

plomáticas para outros domínios, com 

particular realce para a componente 

económica”, frisou o chefe de Estado 

moçambicano.

Reconhecendo progressos em áreas 

definidas no Memorando de Entendi-

mento que os dois países assinaram em 

2008, nomeadamente recursos mine-

rais, pescas, acção social e cooperação 

académica, Armando Guebuza obser-

vou, contudo, que as trocas comerciais 

bilaterais ainda estão longe do seu po-

tencial.

Por seu turno, a Presidente chilena 

agradeceu a hospitalidade que lhe foi 

oferecida pelo homólogo moçambi-

cano e o exílio aos seus compatriotas, 

enfatizando também a necessidade do 

reforço da cooperação entre os Estados 

do Hemisfério sul, apontando os pro-

blemas comuns entre África e América 

Latina.

“A América Latina e esta região de 

Africa são países do sul do mundo 

com desafios comuns, a desigualdade 

é o grande desafio hoje, os défices re-

gionais em produtividade e infra-es-

truturas e a necessidade de enfrentar 

também os desastres naturais, alguns 

deles potenciados pelas consequências 

das mudanças climáticas. Temos uma 

sólida base comum para uma maior co-

laboração e solidariedade entre as duas 

regiões”, frisou Michelle Bachelet, no 

seu discurso proferido em português.

De acordo com Bachelet, África e 

América Latina devem aprofundar o 

diálogo institucional que vêm manten-

do, como forma de impulsionar a coo-

peração Sul-Sul e permitir que as vozes 

dos dois blocos geográficos sejam escu-

tadas no âmbito internacional.

Referindo-se à cooperação entre Chi-

le e Moçambique, a chefe de Estado 

chilena afirmou que o seu país está dis-

posto a cooperar no combate à pobreza, 

através de projectos no sector agrícola.

“Sabemos do interesse de Moçambi-

que e de outros países africanos em co-

nhecer e aproveitar a experiência chile-

na nos programas destinados a reduzir 

a pobreza. Estamos dispostos a apoiar 

acções comuns neste âmbito por meio 

de projectos bilaterais”, frisou Michelle 

Bachelet.

O Governo chileno, salientou, introdu-

ziu em Setembro do ano passado uma 

lei que elimina taxas de importação de 

produtos de África, como forma de di-

namizar as trocas comerciais e fortale-

cer a agricultura familiar.

o am ue-C e

Uma visita para troca de afectos e negócios
Por car o u au ana
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De golpe em golpe, a imagem 
de Moçambique na área da 
conservação animal vai 
ficando pintada de negro. 

Há cerca de dois meses, o Presidente 

norte-americano, Barack Obama, 

recebeu um apelo para que a Mo-

çambique fossem aplicadas sanções 

económicas por causa do abate 

desenfreado de rinocerontes e ele-

fantes. O pedido foi feito por duas 

organizações que lutam para impor 

alguma decência na área:  a Agência 

de Investigação Ambiental (EIA) e 

a Fundação Internacional do Rino-

ceronte (IFR). 

Obama fez ouvidos de mercador e 

o executivo de Maputo deve ter res-

pirado de alívio. Mas também nin-

guém esperava que um pedido dessa 

natureza fosse acatado: depois de re-

provar uma eventual adesão do nosso 

país a uma segunda leva dos fundos 

do Millennium Challenge Account 

por alegada gestão danosa, há inte-

resses mais apelativos a preservar na 

área da indústria extractiva. O Go-

verno, contudo, não respirou de alívio 

sozinho. Bateram também palmas os 

donos da indústria da caça furtiva 

em Moçambique: um gang que junta 

operativos, intermediários, agendas 

da Polícia e dirigentes de alto nível 

da hierarquia do Estado.

Quem já se fartou da complacência 

do Governo moçambicano face à ac-

tuação da indústria da caça furtiva é 

a África do Sul, que detém um dos 

maiores santuários de conservação 

do mundo, o Kruger Park. Poucos 

anos após o fim da guerra, nos finais 

dos anos 90, a RAS acedeu a uma 

ideia genial: um parque transfrontei-

riço com Moçambique e Zimbabwe. 

Animais do Kruger foram trans-

portados para estes dois países, mas 

quando se esperava que isso dinami-

zasse a vida animal e o turismo, com 

ganhos para a economia local, o que 

aconteceu foi uma razia. Elefantes e 

rinocerontes começaram a ser dizi-

mados. No lado de Moçambique, o 

Parque Nacional do Limpopo (PLN) 

está no centro do furacão. 

Depois de muitos anos de busca de 

uma solução para estancar o drama, 

as autoridades do Kruger estão a 

ponderar retirar parte da população 

de rinocerontes da zona da fronteira 

com Moçambique. Medida idêntica 

já teve lugar do lado do Zimbabwe. 

A intenção carece ainda de uma de-

cisão final, mas o aumento explosivo 

dos níveis de caça furtiva de rinoce-

ronte, que resultam do aumento da 

demanda no mercado internacional, 

que procura sobretudo rinocerontes 

brancos e pretos. 

Nos últimos anos, a situação da caça 

tornou-se grave. Desde 2006 a 2012, 

pelo menos cerca de 4.000 rinoce-

rontes foram reportados como caça-

dos ilegalmente em 11 dos 12 países 

africanos onde ocorrem rinocerontes. 

Cerca de 95% destes casos tiveram 

lugar na África do Sul e no Zimba-

bwe, considerados como o epicentro 

da crise de caça furtiva ao rinoceron-

te na África Austral.

Dados na posse do SAVANA ates-

tam que a caça do lado de cá, com 

efeitos aterradores do lado de lá, 

envolve sindicatos bem organiza-

dos, numa indústria que movimenta 

cada vez mais dinheiro. Organiza-

ções ambientalistas baseadas em 

Moçambique têm denunciado uma 

complacência das autoridades locais, 

mas isso nem sempre é aceite pelo 

Governo. No terreno, as evidências 

mostram uma promiscuidade de 

agentes policiais. Por exemplo, o nú-

mero de armas apreendidas no PLN 

tem aumentado e muitas delas têm 

ligações com a Polícia. Recentemen-

te, uma arma do magazine da PRM 

em Massingir foi apanhada três ve-

zes consecutivas em actividades de 

caça furtiva no PNL. A conivência 

de agentes da Guarda Fronteira e 

da PRM teve uma repercussão este 

ano. Entre Janeiro e Fevereiro, uma 

unidade policial em Massingir foi 

mudada em resultado de evidências 

que mostravam o seu envolvimento 

na caça furtiva. 

As estatísticas mais recentes colocam 

o aeroporto de Maputo como um 

centro de trânsito do produto da caça 

de rinoceronte para mercados asiáti-

cos. Só nos primeiros três meses des-

te ano foram apreendidos seis chifres 

de rinoceronte. Em todo o ano de 

2013 foram 20. Estes dados estão 

ainda longe de espelhar a dimensão 

do problema, disse-nos um activista 

de conservação. A inspecção não é 

necessariamente rigorosa e nem tudo 

o que é eventualmente detectado é 

reportado.

Moçambique tem uma vastíssima li-

nha de fronteira e, por isso, a situação 

no sul não dá um quadro global. Na 

Reserva Nacional do Niassa, a caça 

furtiva ao elefante já atinge cifras gri-

tantes. Entre 2009 e 2011, o núme-

ro de carcaças de elefantes estimado 

durante contagens aéreas triplicou de 

756 para 2.365 respectivamente, re-

fere um relatório recente do WWF 

(Fundação para a Conservação da 

Natureza),  sugerindo o envolvimen-

to de caçadores furtivos da Tanzâ-

nia. O uso de armas pertencentes à 

Guarda Fronteira e à Polícia da Re-

pública de Moçambique também foi 

indicado.

O marfim é transportado para fora 

do país quer através da vasta frontei-

ra, ou por via dos aeroportos e por-

tos. Em Janeiro de 2011, no porto 

de Pemba, foram apreendidas 126 

pontas de marfim (63 elefantes aba-

tidos ilegalmente) num contentor 

com madeira em toros, com destino à 

Ásia). Mas esse dado é como a ponta 

de um iceberg: apenas uma pequena 

percentagem de contentores (menos 

de 5%) é inspeccionada e os métodos 

usados ainda são arcaicos.

Controlar a caça furtiva é uma em-

preitada difícil no actual contexto. A 

fiscalização ainda é permissiva à ma-

nipulação, para além da recorrente 

falta de meios (pessoas e dinheiro). 

E até bem pouco tempo, o quadro le-

gal era irrelevante do ponto de vista 

de dissuasão, nomeadamente con-

tendo penas fracas. No passado mês 

de Abril, a Assembleia da República 

aprovou uma nova lei para as Áre-

as de Conservação, com o principal 

intuito de se reorganizar o sistema 

de gestão. A nova lei prevê penas de 

prisão maior (de oito a 12 anos) para 

pessoas que tiverem abatido, sem li-

cença, qualquer elemento das espé-

cies protegidas. É uma mudança po-

sitiva, mas os actores do sector crêem 

que o novo quadro legal vai precisar 

de uma reforma profunda no sector 

da fiscalização, que inclua a redução 

da corrupção e confrontações mais 

violentas entre os furtivos e fiscais.

Um passo a frente, dois atrás
Caça furtiva em Moçambique:

Por Marcelo Mosse

Em Novembro de 2013, o Museu de His-

tória Natural recebeu uma visita estra-

nha. Como o lugar é também arrendado 

para festas nocturnas, este foi o momento 

apropriado para que a gatunagem se introduzisse, 

através do tecto, no salão de exposição, onde estão 

exibidos animais embalsamados que compõem a 

fauna bravia e a mais completa colecção de fetos 

de elefantes. E quatro cornos de rinoceronte fo-

ram removidos do local. “Acredito que o que terá 

facilitado a entrada dos ladrões foi a concentração 

de muita gente no recinto acompanhada de mú-

sica. Só nos apercebemos no dia seguinte quan-

do vimos os animais com os cornos arrancados”, 

disse-nos uma fonte. No local estão montadas câ-

maras de vigilância, mas no dia do roubo elas não 

estavam em funcionamento.

Confrontada com esta informação, a directora 

do Museu, Lucília Chuquela, reconheceu o facto, 

mas não avançou detalhes, alegadamente porque o 

caso continua sob investigação por parte da PIC. 

Com alguma relutância, Chuquela prometeu um 

esclarecimento à imprensa logo que receber o re-

latório da Polícia. Os funcionários do Museu já 

foram ouvidos pela Polícia. Para não escandalizar 

os visitantes do Museu, a direcção colou cornos 

artificiais nos quatro animais afectados, tentando 

manter as suas características físicas.

O Museu de História Natural foi fundado em 

1912 e já perdeu, por roubo, parte importante do 

seu acervo. Mas isso não impediu que ainda des-

perte atracção de turistas nacionais e estrangeiros, 

os quais são agora obrigados a deixar suas mochi-

las na recepção. As agências de viagem que têm o 

Museu no seu roteiro de Maputo não foram ofi-

cialmente informadas. 

(E. Jorge) 

Museu de História Natural recebe visita estranha

Roubados quatro cornos de rinocerontes

O 
marfim encontra também mercado nas feiras de arte-

sanato do país, principalmente nas capitais provinciais 

onde são vendidos diversos produtos incluindo peças de 

marfim. Na cidade de Maputo, as duas principais feiras 

são a “Feira do Pau” (que ocorre todos os sábados na Praça 25 de 

Junho) e a “Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia” - FEIMA 

(aberta todos os dias no Jardim dos Continuadores). 

Em ambas feiras existem não só peças esculpidas de marfim que 

são comercializadas, como também as próprias pontas de marfim 

em estado bruto. Os principais fregueses são asiáticos, os quais re-

querem peças tanto brutas (as quais são lixadas de forma a me-

lhorar o seu aspecto), ou trabalhadas. Na maior parte das vezes 

estas peças não estão expostas, principalmente os dentes em estado 

bruto. As peças que são apenas retiradas para certos clientes.

Operação Cobra II
Uma das recentes cooperações contra a caça furtiva ocorreu entre 

30 de Dezembro de 2013 a 26 de Janeiro de 2014. Denomina-

da por Cobra II, a operação envolveu 28 países da África, Ásia e 

América, e resultou em mais de 400 detenções e 350 apreensões 

importantes de produtos de fauna e flora. Para além dos produtos 

apreendidos, a operação recolheu maior informação e dados sobre 

os sindicatos envolvidos na caça furtiva e tráfico ilegal de espécies. 

A Operação envolveu, em Moçambique, as seguintes instituições: 

Autoridade Tributária de Moçambique, Direcção Nacional de Ter-

ras e Floresta, Administração Nacional das Áreas de Conservação, 

Direcção Nacional de Gestão Ambiental, Polícia da República de 

Moçambique e Gabinete de Gestão de Segurança Aeroportuária. 

Durante a Operação em Moçambique registaram-se apreensões 

de marfim nos aeroportos de Maputo e Beira.

O mercado local do mar m

Rinocerontes continuam preferência de caçadores furtivos
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Tinha 66 anos, criou a rádio 
TSF Notícias, foi o director 
da SIC, o primeiro grande 
canal privado de TV,  ajudou 

a revolucionar a rádio e a televisão 

em Portugal.

O jornalista Emídio Rangel mor-

reu esta quarta-feira. Estava inter-

nado há várias semanas, devido a 

complicações provocadas por um 

cancro.

Rangel começou a sua vida profis-

sional na rádio, em Angola na dé-

cada de 60. Veio para Portugal já 

depois do 25 de Abril, formou-se 

em História. Esteve 12 anos na Ra-

diodifusão e em 1988 criou a TSF.

Com o lançamento da televisão 

privada, Francisco Pinto Balsemão 

convida-o para director de Infor-

mação da SIC. Ali, acumulou de-

pois também as funções de director 

de programas e assumiu o cargo 

de director-geral. Levou o canal 

à liderança das audiências num 

caminho fulgurante, chegando 

mesmo a mais de 50%.

Mas acabou por sair numa altura 

em que a estação começou num 

caminho descendente de perda de 

audiências para a TVI, quando esta 

começou a emitir sucessivas edições 

do reality show Big Brother - cuja 

compra Rangel recusara - e novelas 

de produção nacional.

Mais recentemente integrou diver-

sos projectos, boa parte deles para 

Angola, e em Portugal esteve na 

preparação de uma das propostas 

para o quinto canal em sinal aberto 

que deveria ter sido lançado com a 

TDT - Televisão Digital Terrestre.

Recentemente, na apresentação do 

livro Vicente Jorge Silva - Con-

versas com Isabel Lucas, sobre o 

fundador do PÚBLICO, o histo-

riador José Pacheco Pereira disse 

que “quando se fizer a história do 

jornalismo em Portugal”, além de 

Vicente Jorge Silva, nela teriam 

lugar de destaque Francisco Pinto 

Balsemão e Emídio Rangel.

Depois de ter lutado contra um 

cancro na bexiga diagnosticado há 

dez anos, o antigo director-geral 

da SIC e da RTP voltou a adoecer 

este ano. O tratamento que estava a 

fazer ao fígado levou a que outros 

órgãos entrassem em falência.

O jornalista David Borges recorda-

o como uma pessoa “muito à frente 

do seu tempo”. Lembra o progra-

ma Nocturno que Rangel lançou 

na Rádio Comercial de Angola, 

“muito avançado para o modelo 

da rádio”. E diz que o fundador da 

TSF funcionava com base “em duas 

coordenadas”: como abordar um 

assunto que ainda não tenha sido 

falado ou como fazê-lo de forma 

diferente.

“Há um momento antes e um mo-

mento depois de Emídio Rangel” 

na comunicação social em Portugal, 

afirmou José Fragoso, antigo direc-

tor da TSF àquela rádio, que está 

hoje a fazer uma emissão especial 

sobre o seu criador. O jornalista, 

que já passou também pela SIC, 

RTP e TVI com cargos de direcção 

de informação e de programas, 

considera Rangel um “visionário”, 

o “acelerador de partículas contra 

o cinzentismo da comunicação 

que se fazia em Portugal e contra o 

monopólio das rádios”.

SAVANA/PUBLICO

A 
segunda Sessão Comercial do Tribunal Judicial da 

cidade de Maputo (TJCM) agendou para a pró-

xima segunda-feira a venda em hasta pública de 

um imóvel propriedade da companhia pré-pago, 

Nnaite Chissano, filho do antigo presidente da República Jo-

aquim Chissano e Stella Beatriz Pateguana, filha do antigo 

governador da província de Inhambane, Francisco Pategua-

na. Augusto Hélder Fernandes, Hélder Tembe e Mevace Si-

mão Tembe são outros sócios de N`naite Chissano que serão 

executados no mesmo processo, cuj exequente é o Standard 

Bank, um banco de primeira linha em Moçambique.  

No seu laudo publicitado a 07 de Julho de 2014, Maria de 

Fátima Fonseca, juíza de direito naquela sessão especial 

do TJCM, refere que foi o Standard Bank, SA, que inten-

tou junto àquela instância judiciária uma acção de execução 

ordinária com o número 90/2012-I. O imóvel, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número de 7198, ci-

dade de Maputo, está avaliado em nove milhões de meticais. 

Fracassaram vários esforços para ouvir os visados.

 (RS)

Tribunal ordena 
penhora de bens de 
N’naite Chissano 

O angolano que revolucionou a media lusitana
Emídio Rangel
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Dando continuidade ao processo de enga-
jamento das partes interessadas, a Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos e a Anadarko 
Moçambique Área1 convidam o público em 
geral a participar no evento para a divulga-
ção do ESTUDO MACROECONÓMICO DO 
PROJECTO DE GÁS NATURAL LIQUEFEI-
TO (GNL) DA ÁREA 1 DE MOÇAMBIQUE, 
para melhor se familiarizarem com os poten-
ciais benefícios deste projecto.
A Anadarko e os concessionários da Área 1 
solicitaram ao Standard Bank a realização - 
de forma independente - de um estudo ma-
cro-económico dos benefícios do desenvol-
vimento do projecto de GNL da Área 1 e da 
produção de Gás para uso doméstico.
O evento terá como objectivo apresentar os 
resultados do estudo.

Data: 19 de Agosto de 2014

Hora: 9:00 – 12:00

Local: Hotel Radisson Blu

Caso esteja interessado em participar neste 

evento queira, por favor, contactar a Sra. Ta-

lumba Katawala (talumba.katawala@anada-

rko.com) até segunda-feira, dia 18 de Agosto 

de 2014.

Recomendamos que con rme a sua presença 

com a maior brevidade possível.

Em caso de dúvida, contacte-nos através do 

número de telefone: +258 21 50 00 00

A sua presença será digna do nosso maior 

apreço.

ESTUDO MACRO-ECONÓMICO DO PROJECTO DE GNL
DA ÁREA1 DE MOÇAMBIQUE

As a continuation of our stakeholder 
engagement process, Empresa Na-
cional de Hidrocarbonetos and Ana-
darko Moçambique Área 1, Lda. invite 
the public to learn about the potential 
bene ts of LNG development in Mo-
zambique.
Anadarko and the Area 1 Concession-
aires have requested Standard Bank 
to conduct an independent macroeco-
nomic stud  on the bene ts from Area 
1 LNG and domestic gas develop-
ment. The event will review the nd-
ings from the study.

Date: 19th of August 2014
Time: 9:00 – 12:00

Venue: Radisson Blu Hotel

If you are interested in attending the 
event, please contact Talumba Kata-
wala (talumba.katawala@anadarko.
com) by Monday the 18th of August 
2014 of August.
Space is limited so early con rmation 
is recommended. Unfortunately no 
one will be admitted without RSVP.
Should you have any questions re-
garding the event, please contact our 
o ce 
on +258 2150 00 00.

We look forward to welcoming you!

MOZAMBIQUE AREA 1 LNG MACROECONOMIC STUDY
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Em África, o mercado agro-
-alimentar representa mais 
de 35 mil milhões de dóla-
res: a “revolução verde” já 

começou.

Secas prolongadas, cheias e enxur-

radas, subnutrição extrema, guerras, 

migrações forçadas de populações e 

uma fraquíssima produtividade alia-

da a métodos de cultivo rudimenta-

res: esta imagem da agricultura em 

vários países africanos poderá estar 

já no passado. E há nomes sonan-

tes a trabalhar para a mudar, como 

Bill Gates e a Fundação Rockefel-

ler, Graça Machel, Bob Geldof ou 

o antigo secretário-geral das Nações 

Unidas, Kofi Annan.

Machel, Geldof e Annan pertencem 

ao Africa Progress Panel (APP), fó-

rum de dez personalidades de secto-

res privado e público que defendem o 

investimento equilibrado na agricul-

tura em África aliado ao crescimento 

económico sustentado. No mês pas-

sado, a APP recomendou aos líderes 

africanos o investimento de 10% dos 

seus PIB na agricultura, de modo a 

que os países africanos possam be-

neficiar do crescimento populacional 

no mundo. Estima-se que dois terços 

dos africanos dependam da agricul-

tura para viver, daí que “investir na 

agricultura é uma estratégia essencial 

para reduzir a pobreza e a desigual-

dade social”, diz o relatório.

“Se queremos alargar os recentes su-

cessos económicos do continente a 

uma maioria de habitantes de África, 

não podemos continuar a negligen-

ciar as comunidades que dependem 

da agricultura e das pescas”, disse 

Kofi Annan. “A população mundial 

em crescimento precisa de alimen-

to e África, o nosso continente, está 

numa boa posição para o providen-

ciar. Temos recursos suficientes para 

alimentar não só a nós mesmos, mas 

outras regiões também. Temos de 

aproveitar esta oportunidade.”

África, o novo celeiro do mundo
Por Raquel Ribeiro*

“Novo petróleo”
Esta “revolução verde” já está em cur-

so em vários países tornando África 

potencialmente no novo celeiro do 

mundo. Na Nigéria, Etiópia e Ru-

anda, esforços governamentais para 

desenvolver o sector agrícola estão a 

colher frutos nas economias nacio-

nais. Num artigo de Maio da revista 

Forbes, o antigo Presidente da Nigé-

ria, Olusegun Obasanjo, escrevia que 

a agricultura estava prestes a tornar-

-se no “novo petróleo” do país, ainda 

que o investimento estivesse nuns 

meros 1,6% do PIB. Com 84 milhões 

de hectares de terra arável, dois dos 

maiores rios de África e uma mão-

-de-obra jovem, calcula-se que a Ni-

géria seja auto-suficiente em arroz 

em 2015.

A crise do preço dos alimentos em 

finais de 2007 levou vários países a 

repensar a estratégia de investimento 

no sector agrícola. “Até então, a tra-

jectória era a de uma redução contí-

nua dos recursos de apoio ao sector 

agrícola, quer públicos, nacionais, 

com origem nos impostos, quer de 

origem externa por parte dos doa-

dores, e essa redução culminou, nos 

primeiros anos do novo milénio, no 

seu ponto mais baixo”, explica à Re-

vista 2, Lídia Cabral, investigadora 

especialista em cooperação para o 

desenvolvimento, associada ao Insti-

tute of Development Studies (IDS), 

baseado na Universidade de Sussex, 

no Reino Unido. A investigadora 

colabora igualmente com a Future 

of Agricultures, consórcio que reúne 

instituições de investigação de vários 

países africanos e britânicos, como 

fórum de debate sobre o futuro da 

agricultura em África.

Explica Lídia Cabral que, por cau-

sa da crise do preço dos alimentos, 

“houve uma viragem no discurso 

governamental e dos doadores em 

relação ao sector” e desenvolveram-

-se iniciativas que dedicaram maior 

atenção à agricultura. Entre outras, 

está a Food Security Initiative, li-

derada pela FAO e pelos países do 

G8 no encontro de 2009, em Aqui-

la, Itália, em que os líderes mundiais 

se comprometeram a investir 20 mil 

milhões de dólares em três anos em 

agricultura sustentável para com-

bater a pobreza e a fome. Seguiu-

-se a Feed the Future, iniciativa 

lançada pela administração Obama 

em 2010, com o apoio da Agência 

Norte-Americana para o Desenvol-

vimento (USAID), e, finalmente, o 

Comprehensive Africa Agriculture 

Development Program (CAADP), 

da União Africana, à escala conti-

nental.

Não é por acaso que 2014 é o ano da 

Agricultura e Segurança Alimentar 

para a União Africana: o Fórum para 

a Investigação em Agricultura em 

África (FARA) acabou de receber 

em Abril um reforço de 19 milhões 

de dólares da Comissão Europeia, 

fazendo um total de 53 milhões o in-

vestimento de doadores europeus em 

apoio ao desenvolvimento agrícola na 

África subsariana. O que aproxima 

todos estes projectos é, explica Lídia 

Cabral, “o reforço do investimento e 

o aumento das políticas públicas para 

o sector agrícola, estabelecendo-se 

compromissos, quer em relação ao 

crescimento, quer ao investimento da 

despesa pública no sector, traçando 

metas específicas e objectivos claros”.

Apesar de as iniciativas se sucederem, 

a crise mundial de 2008 veio alterar 

a forma como os governos passaram 

a ver o investimento. A crise “signifi-

cou menos recursos disponíveis para 

a cooperação”, explica a investigado-

ra. A alternativa “foi chamar o sec-

tor privado a intervir”, repensando 

o “papel que este poderia jogar no 

desenvolvimento do sector agrícola 

em África”. É nesta altura que, além 

dos investidores privados e daqueles 

considerados doadores tradicionais 

(Banco Mundial, FMI, países da 

OCDE), entra em cena a filantropia, 

com organizações como a Funda-

ção Bill e Melinda Gates que, junto 

com a Fundação Rockefeller, criou 

a AGRA — Alliance for a Green 

Revolution in Africa, recuperando 

o espírito da “Revolução Verde” lan-

çada nos anos 1960 pelas fundações 

Rockefeller e Ford em países como 

o México, a Índia, Paquistão e Filipi-

nas, através da plantação de sementes 

de alto rendimento.

Estes objectivos visam alterar pro-

fundamente a paisagem agrícola 

africana, promovendo melhores 

infra-estruturas para facilitar a che-

gada dos produtos aos mercados, 

proporcionar o acesso a seguros de 

protecção das colheitas, protegendo-

-as de calamidades diversas, inves-

tindo na importação de fertilizantes 

e sementes de melhor qualidade, 

apoiar agricultores mais carenciados, 

e, acrescentava Olusegun Obasanjo 

na Forbes, aumentar as taxas impor-

tadoras para impulsionar a produção 

interna. Esta é também a teoria de 

Gordon Conway, professor no Impe-

rial College, em Londres, e autor de 

One Billion Hungry: Can We Feed 

the World? (traduzido seria “Mil mi-

lhões com fome: Podemos alimentar 

o mundo”) Para Conway, que lidera o 

consórcio Agriculture for Impact (e 

que conta com o apoio de Kofi An-

nan e de Bill Gates), a solução está 

na concessão de microcréditos a pe-

quenos agricultores e macro-investi-

mento em novas tecnologias.

A “revolução” está, sobretudo, nas se-

mentes e na sua qualidade. Estamos 

a falar de arroz, milho, trigo, mandio-

ca e batata doce. Melhorar o sistema 

das sementes é uma das prioridades 

da AGRA, que quer reproduzir em 

países africanos o que já sucede, por 

exemplo, com culturas nos Estados 

Unidos. Durante séculos, o sistema 

de plantações em África foi feito 

com sementes que se guardavam 

de um ano para o outro, partilhadas 

em comunidade. Mas a utilização 

de sementes de melhor qualidade, 

transplantadas de outras regiões do 

planeta, onde já se tornaram mais es-

táveis e resistentes a pragas, doenças 

ou seca, é um dos objectivos para me-

lhorar a produtividade das culturas.

A batata doce alaranjada fortificada 

com beta-caroteno é um exemplo. 

Estudos do British Journal of Nutri-

tion, de 2011, mostram que o consu-

mo regular de batata doce alaranjada 

em mulheres e crianças em Moçam-

bique (ao contrário da batata doce 

produzida na região, de polpa branca 

ou amarela) elevou os níveis de vi-

tamina A, cujo défice está associado 

à malnutrição e à cegueira infantil. 

O Prémio Champalimaud de Visão 

(no valor de um milhão de euros) 

foi atribuído em 2009 à organização 

Helen Keller International. Esta or-

ganização esteve a trabalhar em Mo-

çambique incentivando o consumo 

de batata doce de polpa alaranjada e, 

desde o final dos anos 1990, foi subs-

tituindo a produção agrícola da bata-

ta doce de polpa branca com o apoio 

do Centro Internacional da Batata e 

do Instituto de Investigação Agrária 

de Moçambique. 

Apesar de o investimento inicial de 

cerca de 150 milhões de dólares em 

vários países africanos, a AGRA não 

tem sido isenta de críticas. Em Julho 

de 2013, na cimeira do G8 em Lon-

dres, cerca de 60 grupos da sociedade 

civil africana protestaram contra as 

políticas da AGRA, sobretudo aque-

las que usam culturas geneticamen-

te modificadas (chamados GMO), 

favorecendo megacorporações como 

a Monsanto, que recentemente rei-

vindicou o “direito de propriedade” 

de uma série de sementes de alto 

rendimento: “A propriedade privada 

de conhecimento e recursos mate-

riais (por exemplo, de sementes e de 

material genético) significa o fluxo 

de capitais para fora de África di-

rectamente para as mãos de empre-

sas multinacionais”, explicou o gru-

po, num relatório apresentado pela 

IRIN, serviço de notícias apoiado 

pelas Nações Unidas. Uma das cam-
panhas anti-Agra, o Agra Watch, di-
zia inclusive que a fundação de Bill 
Gates “se aproveita das crises mun-
diais de alimentos e de alterações 
climáticas para promover agricultura 
industrial e de alta tecnologia, di-
reccionada para o mercado, gerando 
lucro para corporações, destruindo o 
ambiente e empobrecendo os agri-
cultores. Estes programas são uma 
forma de ‘filantropicalismo’.”
Lídia Cabral reconhece que “a pro-
dutividade do sector agrícola africa-
no continua muito baixa” e para que 
ela aumente “é preciso investir em 
tecnologia, em investigação e forma-
ção, facilitar o acesso ao mercado”. 
Mas o debate sobre a disponibilida-
de de alimentos também é acompa-
nhado pelo “papel da agricultura na 
produção de bioenergia”, nomeada-
mente de culturas como soja para 
produção de biocombustíveis e não 
para a alimentação das populações. 
A entrada destas megacorporações 
na agricultura africana tem suscitado 
debates sobre questões problemáti-
cas, como o land grabbing, a corrida 
às terras, que tem revelado também 
os novos actores no terreno, como a 
China, a Índia e o Brasil (os BRIC). 
Mas Lídia Cabral destaca igualmen-
te um “debate que está longe de ser 
resolvido” em relação às “preocupa-
ções face ao tipo de tecnologia de-
senvolvida pela Gates e Rockefeller, e 
à promoção da utilização de culturas 
e sementes geneticamente modifica-

das: os GMOs são importantes para 

garantir o aumento da produtividade, 

mas há quem diga que são prejudi-

ciais para os produtores e, potencial-
mente, para a saúde”, continua.

Esta investigadora — que está a de-

senvolver o seu doutoramento sobre 

cooperação para o desenvolvimento 

do Brasil em África no sector agrí-

cola — trabalhou em Moçambique 

entre 1999-2004, como técnica assis-

tente do Ministério de Planeamen-

to e Finanças, e dá este país como 

exemplo do que se passou noutros 

países africanos.

Prosavana
Após a guerra civil, Moçambique 

foi “invadido” por agências de co-

operação governamentais e ONG, 

em muitos casos, “importantes para 

a reconstrução no pós-guerra, para 

restabelecer instituições e de apoio 

às populações”, explica Lídia Cabral. 

Mas isso fez também com que o Go-

verno tivesse “pouco controlo sobre 

os recursos geridos directamente 

pelas ONG e dos que eram atribu-

ídos pelos doadores tradicionais”. 

Houve um progressivo “desmantelar 

do papel do Estado” em vários sec-

tores, nomeadamente, no agrícola, e 

a entrada de capitais privados. Essa 

diminuição do papel do Estado levou 

a que “mais tarde se sentisse a neces-

sidade de voltar a reconstruir algu-

mas instituições, especialmente no 

campo da pesquisa da agro-pecuária, 

e também na criação de serviços de 

apoio aos agricultores”, conclui a in-

vestigadora.

É este o exemplo de Sónia Ataíde, 

investigadora moçambicana, espe-

cialista em agro-pecuária. “Depois 

da guerra civil, para fazer o repovo-

amento pecuário em Moçambique, 

tivemos de importar um grande nú-

mero de bovinos similares aos nossos 

em termos de raças, de adaptação e 

vindos de regiões agro-ecológicas 

parecidas. Seleccionámos a África do 

Sul e a Suazilândia para importar es-

tes animais”, conta à Revista 2. A in-

vestigadora está agora a desenvolver 

um doutoramento em Veterinária e 

melhoramento animal com uma bol-

sa do AWARD – African Women in 

Agriculture Research and Develop-

ment, fundo de apoio à investigação 

agrária (que inclui especialistas em 

agro-pecuária, agrónomos, biólogos, 

veterinários) financiado pela Bill and 

Melinda Gates. Não é por acaso que 

o AWARD apoia mulheres: tal como 

“dentro da política moçambicana a 

questão do género é prioridade e o 

país tem apostado nessa política, por 

causa da falta de acesso das mulheres 

à educação e a meios de vida”, explica 

Ataíde, também para a FAO (e para 

a fundação Gates) o papel da mulher 

no sector agrícola tem de ser reco-

nhecido, compensado e incentivado. 

De acordo com a FAO, na África 

subsariana a mulher contribui com 

mais de 50% do trabalho em proprie-

dades rurais e mais de 60% das mu-

lheres empregadas na região trabalha 

na agricultura.

Além do papel da mulher na inves-

tigação agro-alimentar, Moçambi-

que tem sido também um “estudo de 

caso”, exemplo do que se tem passa-

do a nível de investimento, corrida 

à concessão de terras e aumento da 

produtividade agrícola. Um caso bi-

cudo tem sido o ProSavana, investi-

mento do Brasil, Japão e do Governo 

É nos cromossomas e nos genes do arroz afri-

cano que está uma das estradas para realizar 

a chamada “revolução verde”. A sua sequên-

cia, publicada na revista Nature Genetics, 

foi completada graças à investigação coordenada 

pela Universidade do Arizona, em colaboração com 

algumas famosas universidades italianas, como a 

Escola Superior Sant’Ana de Pisa e a Universidade 

de Pisa. Nos genes do arroz africano esconde-se a 

arma secreta para combater a seca e tornar assim 

cultiváveis as zonas áridas e até os desertos. “A ideia 

- declarou Andrea Zuccolo, um dos responsáveis 

pelo projecto - é poder transferir as características 

de resistência do arroz africano ao arroz asiático, o 

mais difuso no mundo e aquele que constitui 85% 

da dieta asiática. (AGI)

moçambicano no corredor de Nacala, 

cobrindo três distritos no Norte de 

Moçambique, numa área de 14 mi-

lhões de hectares. A intenção será 

plantar soja, monocultura, portanto, 

para produção de energia. Investi-

mentos como o ProSavana têm ge-

rado polémica, tanto em Moçambi-

que como no Brasil. A concessão de 

vários hectares de terra a estrangeiros 

levanta questões porque “a terra não 

estava necessariamente desocupada: 

as pessoas e as comunidades em Mo-

çambique fazem um uso variado da 

terra, não só para produção agrícola 

mas também para outros fins”, asse-

gura Lídia Cabral.

A terra já foi alocada mas a explora-

ção ainda não começou. A socieda-

de civil moçambicana tem feito uma 

série de abaixo-assinados, em busca 

de maior esclarecimento. Diz Sónia 

Ataíde que, no fundo, “falta clareza: 

o que é o ProSavana e o que vai fa-

zer? Falam-se de vários distritos mas, 

concretamente, em termos de terra, o 

que significa?” Em relação ao futuro 

dos camponeses também falta infor-

mação: “Os camponeses que sempre 

estiveram a trabalhar nessas terras 

vão deixar de produzir agricultura di-

versificada para passar a cultivar mo-

nocultura? Estas empresas vêm para 

cultivar soja, algodão? E se assim for 

como é que o camponês vai deixar de 

produzir o seu milho, o seu feijão, a 

mandioca?”, pergunta a investigado-

ra moçambicana. Este é também o 

receio de Lídia Cabral relativamen-

te ao investimento corporativo em 

áreas vastas de África: “Que estes 

programas sejam veículos de entrada 

de grandes interesses corporativos 

que ponham em causa a questão do 

acesso à terra, questões ambientais, 

de justiça social e de distribuição de 

rendimentos.” 

Algumas opiniões vão no sentido de 

que este investimento na agricultura 

é a nova “corrida ao ouro” em África: 

“Há um corporate takover na agri-

cultura africana. Mas há algumas ini-

ciativas positivas. A dúvida é: de que 

maneira África está ou não a benefi-

ciar desta corrida? E se sim, quem em 

África? A preocupação é com as co-

munidades locais que vivem em con-

dições de maior vulnerabilidade, até 

que ponto eles vão beneficiar deste 

investimento”, conclui Lídia Cabral.

*Jornalista, Público.pt

Africa Progress Panel recomendou aos líderes africanos o investimento de 10% dos seus PIB na agricultura

ADN do arroz africano: a chave para 
a revolução verde
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O Programa de Apoio aos Actores Não Estatais – PAANE é um 
programa nanciado através do 10  Fundo Europeu de Desen-
volvimento no mbito do Programa Bilateral de Cooperação entre 
Moçambique e a União, implementado pelo Gabinete do Ordena-
dor Nacional, instituição subordinada ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação (MINEC). O seu objectivo é reforçar a 
responsabilização mútua entre actores não estatais, autoridades pú-
blicas e os cidadãos em Moçambique. O Programa tem um período 
de implementação de 2 meses e um orçamento global de 5.000.000 
EUR.  
O Programa prev  a criação de um MECANISMO DE RESPOSTA  
PROCURA direccionado s Organizaç es da Sociedade Civil para 
responder de maneira mais e ível as suas necessidades de capaci-
tação e suportar pequenas iniciativas especí cas de um valor entre 
40.000,00 e 400.000,00 Meticais sem obrigação de co- nanciamento.

Neste sentido, o PAANE vem por este meio informar as organiza-
ç es interessadas que podem ter acesso ao guião para apresentação 
de propostas, incluindo as regras de funcionamento e o formulário 
de apresentação, a contar da data de hoje, através dos seguintes 

 MECANISMO DE RESPOSTA À PROCURA – Pequenos 
fundos para Organizações da Sociedade Civil 

República de Moçambique
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Gabinete do Ordenador Nacional

Programa nanciado pela União Europeia

meios:

 na página web: http: paane.co.mz inde .php pt concursos mecanis-
mo-de-resposta

 enviando um pedido ao endereço electrónico: info@paane.co.mz
 levantando uma cópia ao seguinte endereço: 

PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação
Gabinete do Ordenador Nacional - GON
Av. Julius Nyerere, número 1  -Maputo 

Para mais informaç es e esclarecimentos: info@paane.co.mz , Tel. 21 485 4 , 
www.paane.co.mz
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CartoonEDITORIAL

Não passaram duas semanas 

desde que o Conselho Mu-

nicipal de Maputo, através 

da sua Assembleia Munici-

pal, deliberou acerca da toponímia da  

nossa cidade. 

Costuma-se dizer, mais vale tarde que 

nunca. 

No entanto, para este caso, não se me 

afigura que tenha sido uma questão de 

decidir tarde, pois casos para corrigir 

não são apenas os de ruas ostentando 

nomes de heróis do colonialismo, que 

nunca foram alterados no período que 

se seguiu à Independência Nacional, 

há casos de ruas e  jardins cujos nomes 

foram alterados ainda no governo de 

transição, ou governo provisório ainda 

colonial dirigido pela então Junta de 

Salvação dos capitães de Abril e que, 

apesar disso, hoje são outra vez de-

signados ou referidos pelos nomes de 

interesse colonial ou fascista que antes 

ostentavam. São os casos da Estrada 

ou Rua de Zixaxa, Jardim Liberdade, 

e mais alguns que aqui não são cita-

dos pelo facto de haver também casos 

em que é a população que usa o nome 

antigo, sem que o nome nacional dado 

após a Independência tenha sido reti-

rado pela entidade que o estabeleceu 

como nome da rua ou praça ou jardim 

em causa. 

No caso da Estrada de Zixaxa, ou bem 

dito, Zihlahla, a situação é séria, por 

três razões a saber: primeiro, o órgão 

de soberania que decide esta maté-

ria não possui o registo ou historial 

das decisões anteriores, segundo, não 

completa o trabalho, pois a alteração 

de nome de rua, praça ou jardim, não 

pode terminar numa deliberação sem 

que se siga uma afixação dos nomes 

estabelecidos, em lugares apropriados 

para que todo o munícipe ou visitan-

te os possa ver e orientar-se. Se assim 

não for, tanto os novos munícipes, 

digo os mais jovens que não conhe-

ceram nem o período nem os nomes 

coloniais, como os antigos, continu-

arão a embarcar na exaltação de car-

rascos já vencidos pela nossa Luta de 

Libertação Nacional. Para quem não 

conhece esta parte da História, os ir-

mãos Roby eram portugueses ou sim-

plesmente europeus que, por serem 

brancos, e portanto parte dos ocu-

pantes da altura, combateram o líder 

Zihlahla, portanto, naquela zona, em 

ajuda aos colonialistas portugueses. 

A luta de libertação nacional conso-

lou a título póstumo colocando o seu 

nome exactamente no lugar que antes 

ostentava o do inimigo que o derrota-

ra, ainda que isso tenha sido feito por 

uma câmara municipal ainda colonial, 

mas já dirigida pela referida Junta de 

Salvação. Mas ninguém pode negar, 

isso eram efeitos da luta de libertação 

no seu conjunto, que teve a sua ex-

pressão máxima na luta armada feita 

pela FRELIMO. Estava tudo muito 

bem feito para este caso, exceptuando 

a falta de fixação do nome para que 

ninguém voltasse a chamar Irmãos 

Roby àquela rua. Era vereadora Maria 

Dias, filha do jornalista africano Es-

tácio Dias, defensor da libertação na-

cional, nas formas que eram possíveis 

na altura, pois mesmo a abolição das 

dificuldades para a população africa-

na, que os funcionários coloniais afri-

canos aconselhavam aos colonialistas, 

quando auscultados, era uma forma 

de lutar pela libertação nacional, pois 

lembremo-nos, antes de haver um 

país vizinho livre, para onde fugir, 

ninguém podia proclamar-se lutador 

contra o colonialismo e só a indepen-

dência do Tanganhica abriu esses ho-

rizontes.  E, afinal, a abolição do passe 

exigido às mulheres africanas, como 

porta para os abusos colonialistas, foi 

conquistada por Enoque Libombo. Se 

o cidadão comum usa o que ouve, por-

que não sabe o que usar, já a reafixação 

do nome, pelo órgão de soberania se 

torna inaceitável, e é até motivo para 

perguntar se há na nossa Assembleia 

Municipal ou no nosso Conselho Mu-

nicipal alguém com saudades do colo-

nialismo? Terceiro, se antes se podia 

justificar a não fixação de placas com 

a falta de quase tudo, que dominava 

na altura, hoje ou mesmo na altura em 

que se voltou a falar deste assunto, até 

se rocolocar o nome Irmãos Roby, já 

não havia falta de material para colo-

car a placa correcta, antes de alguém 

completamente desconhecedor da 

nossa história ser colocado no Conse-

lho Municipal até restabelecer os no-

mes coloniais tão merecedores de ódio 

como os irmãos Roby. 

Que sejam alterados os nomes, para 

nomes de heróis nacionais, mas que 

ninguém seja esquecido, incluindo  

aqueles que no calor dos Acordos de 

Lusaka agiram como quadros na cida-

de de Maputo, ou seja, usaram a sua 

inteligência, na posição que ocupavam 

na luta,  para impedir o caos que o re-

gime do apartheid esperava para inva-

dir e ocupar a cidade, e foi por isso que 

os combatentes que vieram das zonas 

libertadas, Tanzânia, etc. não vieram 

encontrar a cidade ocupada por boers 

e puderam entrar sem ter que travar 

combates. E assim, façamos o nosso 

país livre funcionar.   

Neste Domingo, dia 17, Chefes de Estado e de Governo, 

altos dignitários e diplomatas dos 14 estados membros 

da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC) irão convergir na cidade turística de Victoria 

Falls, no Oeste do Zimbabwe, para a trigésima quarta cimeira da 

organização, tendo como objectivo central debater formas de trans-

formar as economias dos países membros através do acréscimo de 

valor sobre os seus recursos naturais.

Um objectivo nobre, numa altura em que cresce na região o debate 

sobre como fazer uso racional e obter máximo proveito dos vários 

recursos naturais que cada país possui.

Este debate é bastante útil tendo em conta que desde séculos que 

o continente africano sempre existiu como uma reserva de recur-

sos que beneficiam em maior parte as economias dos países mais 

desenvolvidos do mundo, em detrimento dos povos dos países de 

onde esses recursos são originários.

Com muito raras excepções, África tornou-se especialista em pro-

duzir matérias primas que são exportadas em bruto, para depois 

voltarem a ser importadas já na forma de produtos acabados. Em 

muitos casos, os africanos nem sequer consomem aquilo que se 

produz nos seus próprios países.

Existe também uma grande obsessão dos países africanos de expor-

tar tudo o que produzem para mercados de países mais distantes, 

sem procurar primeiro satisfazer as necessidades de países contí-

guos. De facto, o comércio intra-africano é grosseiramente negli-

genciável se comparado com os enormes recursos que o continente 

possui.

Geralmente, nesta ligação vertical entre África e o Norte, o co-

mércio entre países africanos é a última opção depois de esgotadas 

todas as outras possibilidades nos mercados do Norte. 

A preciosa madeira de Moçambique, por exemplo, sai em bruto do 

país para ser processada na Ásia antes de entrar na África do Sul 

sob forma de parquet sintético, painéis para mobiliário de hotéis, 

peças de mobília e tantos outros produtos derivados, que depois 

Moçambique importa da África do Sul para a sua crescente indús-

tria de construção. 

Vergonhosamente, estes produtos quando reentram no seu país de 

origem nem sequer se reconhece neles a mais pequena percentagem 

de origem local.

Angola importa carne do Brasil e da Argentina. Mas algumas 

centenas de quilómetros a sul, o Botswana, também membro da 

SADC, é um dos maiores produtores de gado e exportadores de 

carne do mundo. 

Há uma pressa extraordinária por parte dos governos de dar con-

cessões sobre recursos naturais a multinacionais que, em um relati-

vamente curto espaço de tempo, irão extrair matéria prima para a 

exportação e produzir receitas imediatas para financiar os respec-

tivos orçamentos nacionais. Implantar infra-estruturas de benefi-

ciação exige muito tempo e capital, e só produz resultados a muito 

longo prazo.

Depois de muitos anos de exploração, só em 2007 é que o Botswana 

instalou uma unidade de processamento para a sua maior fonte de 

riqueza, que são os diamantes. O resultado disso é que o Botswa-

na passou a ganhar mais dinheiro com os seus diamantes, do que 

quando os exportava em pedras brutas, para serem lapidadas pela 

multinacional sul-africana De Beers. 

Os países da SADC em particular, e o resto do continente africa-

no em geral, têm um enorme potencial de recursos que podem ser 

aproveitados individual e colectivamente para melhorar de forma 

significativa o nível de vida dos seus povos. 

Mas o aproveitamento racional destes recursos, incluindo através 

de parcerias bilaterais e regionais, exige um complexo exercício de 

entendimento político que ponha de parte as atitudes de chauvinis-

mo que ainda caracterizam as relações entre alguns países.

E é isto que os líderes da SADC deverão entender quando inicia-

rem as suas conversações no fim-de-semana em Victoria Falls. 

Cooperação na SADC 
exige menos chauvinismo
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A correcção dos nomes na cidade
Por  Wazir Aly

Senhores, antes de 
começar, gostaríamos de 
ter todo mundo a testar 

o vírus de ébola
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As principais cidades por-

tuárias de Moçambique 

estão ameaçadas por 

uma espécie invasora de 

ave - O  Corvo Indiano (Corvus 

splendens). Actualmente as cida-

des afectadas são Pemba, Nacala, 

Beira, Maputo e Matola. O Corvo 

Indiano é uma ave exótica, ou seja, 

não originária de Moçambique e 

que constitui um grande perigo 

à saúde pública, pois pode trans-

portar vibriões da cólera e outras 

enfermidades. Esta peste é origi-

nária do Sul da Ásia, nomeada-

mente Índia, Paquistão, Bruma e 

Tailândia e expandiu-se pelo resto 

do mundo. Actualmente, todas as 

cidades portuárias localizadas na 

Costa Este Africana encontram-

-se infestadas, incluindo as cida-

des de Durban e Cabo na África 

do Sul. A invasão em Moçambi-

que compreende duas vagas: (a) A 

que ocorreu nos finais da década 

60 e início da década 70, (b) A 

segunda ocorreu no início do sé-

culo XXI. A primeira vaga afectou 

a Ilha da Inhaca e a segunda foi 

mais forte, afectando quase todas 

as maiores cidades portuárias em 

Moçambique acima mencionadas. 

O Corvo Indiano traz problemas 

de saúde pública, económicos e 

ecológicos, devido à associação 

que tem com o lixo e o atrevimento 

de estar perto dos humanos. Este 

elo de ligação pode transportar 

agentes patogénicos do lixo para 

os alimentos. Os agentes patogé-

nicos identificados são os vibriões 

da cólera, salmonela, giardia, en-

tamoeba e os demais. Pode tam-

bém propagar a doença de “New 

Casttle”, que pode afectar drama-

ticamente a criação de galinhas e 

outras espécies de aves domésticas 

ou selvagens. Os corvos são um 

potencial de transmissão da gripe 

aviária, altamente letal à raça hu-

mana. Ambientalmente, o corvo 

indiano elimina todas as aves na-

tivas existentes nas áreas por onde 

ele coloniza, comendo os ovos e os 

pintos das aves nativas e domés-

ticas. Oportunisticamente mata 

as aves adultas, e ainda rodentes, 

répteis e outros animais. Sobretu-

do na época de reprodução pode 

atacar as pessoas, pois ele é muito 

agressivo. Economicamente dani-

fica cabos eléctricos, o excesso de 

fezes cria curto circuitos na rede 

eléctrica, suja e danifica a pintura 

dos edifícios. Na agricultura pode 

danificar as culturas. Na indústria 

de hotelaria e turísmo a clientela 

evita locais infestados pelos cor-

vos.       

Taxonomicamente esta ave per-

tence ao reino animália, filo chor-

data, subfilo vertebrata, classe aves, 

ordem passarine, família corvidae 

e a espécie Corvus splendens. As 

principais características físicas 

resumem-se em bico preto, coroa 

preta, peito cinzento, patas pre-

tas, pupila preta, manto cinzento 

e escapulares pretos. Os ovos são 

de cor azul esverdeado. A postura 

dos ovos pode ocorrer duas vezes 

ao ano e cada ninhada tem cinco 

a seis ovos. O tempo de incubação 

dos ovos é de 17 dias.   

Perante esta ameaça todos somos 

solicitados a participar voluntaria-

mente nesta campanha de estudo 

e monitoria do corvo indiano em 

Moçambique.

 * Museu de Historia Natural - 
UEM

Por Carlos Manuel Bento *

O corvo indiano invade as cidades costeiras de 
Pemba, Nacala, Beira, Maputo e Matola

Quanto mais penso no assunto, mas me convenço 
de que escapei de uma trama complicada e pro-
funda que tinha em vista mergulhar-me num 
poço sem fundo para que me fizessem uma 

lavagem cerebral. Ou bem me engano ou na verdade 
tudo começou há quatro ou cinco anos durante o 12º 
Conselho Coordenador (CC) da minha instituição que 
decorreu no Tofo, que me pôs na situação de ter que 
me confrontar verbal e violentamente com o meu chefe. 
O CC foi no Tofo, em Inhambane, na altura em que 
eu exercia as funções de Director Nacional de Plano e 
Finanças, tendo por afinidade de fazer incursões na área 
de gestão dos recursos humanos para efeitos não só de 
calendarização das despesas como também na projec-
ção de plataformas para a área da formação. 
Defendi então a tese de que se deveria ter em grande 
consideração a necessidade de contemplar sempre os 
funcionários médios e com longa experiência de traba-
lho e apostar na sua formação contínua, de modo a po-
der servir de trampolim seguro para as vagas de jovens 
que ingressavam na carreira com níveis superiores de 
formação. Isto porque, defendia eu, eles trazem a força 
da teoria, mas precisam de muita tarimba e levar algu-
mas coronhadas do coco para poder fazer com eficiên-
cia a transição da teoria para prática. 
No extremo oposto e tendo como cabecilha o director 
da instituição, defendia que se devia investir exclusiva-
mente nos jovens e, embora não o dissessem directa-
mente, deixar os velhos murchar lentamente à espera 
resignadamente de uma reforma que, fosse como fosse, 
já vinha a caminho. Esbracejei, pedi duas ou três vezes 
a palavra, eu que normalmente entrava calado e saia 
mudo das reuniões do conselho coordenador, não por 
falta de competência, mas por uma inexplicável profun-
da e colectiva falta de vontade que conduzia todos ou 
quase todos a uma modorra invencível.
Na verdade, a única coisa que eu aprendi nesses CC foi 
a de que tinham uma função muito importante como 
tubos de escape à volta das horas de intervalo e ócio 
em que se tomava café, bebia-se umas cervejas e vinho, 
comia-se informalmente, conversava-se mais informal-
mente ainda e o que era espantoso num tom e com uma 
manifestação de pontos de vista que, todavia, nunca 
eram expressas durante as sessões de trabalho. 
Fui derrotado nas minhas teses deambulatórias sobre 
modelos de formação. Inexplicavelmente, pelo menos 
para mim, quatro meses depois fui transferido para a 
província de Tete com um título mirabolante, como seja 
Director de Facilitação e Criação de Plataformas na 
Execução de uma Política de Formação Consentânea 
com a Dimensão dos Nossos Sonhos para o Próximo 
Quinquénio. Era uma designação que, para além de 
não dizer nada, exigia-me muito esforço para pronun-
ciar por extenso e isso verificava-se mesmo com toda a 
minha equipa de trabalho.

Por economia de palavras e maior conforto, tratavam-
-me por Director das Dimensões, deram-me um es-
critório bem mobilado com vista panorâmica sobre as 
águas do rio Zambeze, a ponte Samora Machel e um 
bom pedaço das terras de outra margem com as suas 
casas erguidas sobre monumentais blocos de pedra. 
Tinha uma secretária lindíssima e graciosa dos seus 27 
anos, pele muito escura, mas macia, natural de Fingoè, 
de dentes muito brancos, de nome Graciete, que todas 
as manhãs e princípios de tarde me fazia café, trazia os 
jornais e fazia questão de, ao iniciar o dia de trabalho, 
avisar-me com um sorriso que não saberia dizer se cíni-
co ou de compaixão. 
Tirando os cafés, os jornais e uma vista ou outra sobre 
a televisão e uma frase ou outra atirada ao acaso na se-
cretária, ali não me acontecia mais nada.
Não recebia expediente. As únicas chamadas que me 
caíam eram somente as dos meus cada vez menos assí-
duos amigos em Maputo ou na Beira, o resto à minha 
volta era silêncio e indiferença. Esta última quebrada 
apenas pelo motorista que, de ou a caminho de casa, 
ainda me desafiava inocentemente para uma volta pe-
los cafés e uma insinuação de aventura pelas tembas à 
procura de uma eventual aventura com uma noviça para 
quebrar a monotonia.
Nunca se deu nada em menos de seis meses. Emagreci 
10 quilos e fui notando apavorado que me era cada vez 
mais difícil raciocinar com lucidez e lógica e cada vez 
mais difícil ainda sustentar uma conversa minimamente 
coerente.
Um dia recebi a visita do meu compadre de farras, vin-
do de Maputo, com o propósito de passar 15 dias co-
migo em Tete, relembrar os tempos e conversar sobre as 
famílias, uma vez até que a minha se encontrava ainda 
na capital. 
Antes mesmo de chegarmos à casa, ainda a caminho, 
ele confessou-me que não me estava a reconhecer, tal 
era a mudança no meu aspecto físico e mesmo mental. 
Ele comentou: estes gajos estão a preparar-te a cama 
compadre, tem cuidado. Sob o seu conselho, consegui 
que me fosse autorizado a ocupar as tardes a aperfeiçoar 
o meu inglês de rua e depois pedir férias por tempo in-
determinado. Levei a família a passear e conhecer bem 
a minha província de origem que é Cabo Delgado. Vol-
tei para Maputo e manifestei a minha indisponibilidade 
de voltar para Tete, deixando o meu cargo vago com 
carácter imediato, deram-me uma reforma compulsi-
va apesar dos meus 45 anos de idade. Calhou-me bem 
por esses tempos ter lido algures um ditado chinês que 
aconselha: “Não tenha medo de crescer devagar, tenha 
medo apenas de ficar imobilizado”.
Safei-me da ratoeira, mas há muitos outros que não se 
safam e oferecem-nos a triste figura que a única coisa 
viva que tem é apenas a barriga que não pára de crescer, 
a mente e o resto do corpo pararam no tempo.

O Candidato a uma lavagem cerebral

Permitam-me desenvolver 

algumas ideias num cam-

po no qual sou ignorante: 

a pintura moçambicana.

Tenho para mim que existem 

duas grandes linhas de força 

fundamentais na pintura mo-

çambicana: a linha de Malanga-

tana Ngwenha e a linha de Pom-

pílio Gemuce, dois excepcionais 

pintores (esqueço aqui matizes, 

escolas intermediárias, bifurca-

ções; e sei que não concordarão 

comigo, o que é salutar).

No primeiro caso, penetro nas 

tradições densas: a figura sem 

anatomia precisa, o traço cheio, 

a máscara, a magia, o esgar, o 

medo, o terror do passado, a cor 

quente, grudante, como se o so-

nho fosse um pesadelo.

No segundo caso, penetro nas 

tradições estilizadas, moderni-

zadas, no traço aprendido na 

academia, leve como uma folha, 

nas cores frescas, nas figuras es-

guias, na expectativa de um so-

nho calmo que necessariamente 

acontecerá.

Com Malangatana tradicionali-

zo a modernidade, com Gemuce 

modernizo a tradição.

Malangatana e Gemuce
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A TALHE DE FOICE 
Por Machado da Graça

Tempo de suspense

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Amnistiamo-nos mutuamente 

por forma a assegurar que uma 

nova página da nossa história 

seja escrita dentro de um pro-

cesso normal de convivência sócio-cultu-

ral, económica e política. Optamos pelo 

“esquecimento” do punível tornando-o 

legalmente impunível. Um caminho so-

cialmente aceite na medida em que a paz 

sempre teve espaço para se desenvolver 

em Moçambique. Sempre teve e terá 

para podermos continuar a cantar que 

“nenhum tirano nos irá escravizar”.

Aos políticos, neste ambiente de amnis-

tia e de promoção de reconciliação, cabe 

um papel particularmente importante 

como produtores de discursos visionários 

de índole político, económico e social, 

Amnistia
discursos de uma “nova era”. Não basta que 

os mesmos se reconciliem com outros. A au-

to-reconciliação deve vir em primeiro lugar. 

Caso contrário, a máscara e o respectivo “faz 

de conta” cairão e de nada terão valido nem a 

amnistia e nem a reconciliação. Por exemplo, 

as denúncias feitas pela Amnistia Internacio-

nal no início deste ano relacionadas com a 

detenção de três activistas na Birmânia após 

a instauração da amnistia por parte do go-

verno local são esclarecedoras de que os atro-

pelos à lei devem ser evitados para que não a 

descredibilizemos. A prática de pontapeá-la 

assumindo uma suposta postura “politica-

mente correcta” em resposta aos interesses de 

um determinado grupo de comando político 

poderá certamente ser afastada. Para o nosso 

caso, tudo leva a crer que há muita vontade 

política para que, com honestidade, a amnis-

tia seja uma realidade. 

Quando se iniciar a verdadeira campanha 

eleitoral, que nos conduzirá ao “Outubro 

Eleitoral”, ouviremos discursos políticos 

próprios de uma campanha eleitoral e ou-

tros, porque pouco produzidos, tendentes a 

capturar o eleitorado inconformado com a 

lei da amnistia. É previsível que isto acon-

teça, tomando por base a prática político-

-discursiva nacional em tempo de campanha. 

O momento da campanha poderá vir a ser 

um bom indicador de reconciliação derivada 

da amnistia. 

Conseguirão os nossos políticos, da “Amnis-

tia” para frente, discursar proactivamente sem 

recorrer ao guilhotinamento deste e daquele? 

Conseguirão mesmo “desmatequenhizar” as 

suas mentes viciadas na inferiorização e no 

desrespeito do outro? São simplesmente 

algumas perguntas cujas respostas podem 

ser inteiramente positivas dependendo da 

vontade dos directa ou indirectamente en-

volvidos.

Cá entre nós: amnistiamo-nos mutuamente 
como um acto de reconciliação político-social. 
Nesse acto olhamos para os grandes ganhos, 
para a reiterada necessidade de se promover 
a estabilidade político-social, inventando a 
possibilidade de uma paz definitiva que pro-
mova, de facto, um Estado moçambicano. É 
preciso perceber o que originou esta amnistia 
para poder concordar com ela e com os ganhos 
derivados da mesma.

F   oram assinados, há dias, três documentos nas negociações 

entre o Governo e a Renamo, o que é uma notícia exce-

lente, em princípio. Espera-se que o primeiro efeito tenha 

sido um cessar-fogo efectivo entre aquelas duas partes, 

embora gente da Renamo anuncie que o Governo continua a re-

forçar as suas forças militares na zona da Gorongosa. E que se te-

nha realizado uma reunião, dirigida por Armando Guebuza, com 

altas patentes das Forças de Defesa e Segurança, no Chimoio.

Mas, quando digo “em princípio” é porque ainda desconhece-

mos o teor desses documentos. Sabemos que eles são aceites por 

aquelas duas partes, mas não sabemos o que reservam para os 

moçambicanos que não pertencem nem a uma nem a outra for-

mação.

É bom que os documentos sejam amplamente divulgados e in-

terpretados, política e juridicamente, para que, daqui a uns tem-

pos, o chumbo não volte a voar a pretexto de que não foram 

cumpridas, ou foram-no de forma irregular, algumas disposições 

neles contidas.

Voltámos agora à questão do encontro entre Guebuza e Dhlaka-

ma. Vai haver, ou não (Dhlakama já disse que tal encontro não é 

necessário...)? E se houver, onde será? E quando?

Questões que têm mais a ver com vaidades e protagonismos do 

que com questões realmente de fundo. Essas parece terem sido 

esmiuçadas em profundidade no Centro de Conferências Joa-

quim Chissano.

Entretanto, foi aprovada, em passo de corrida acelerado, na As-

sembleia da República, a Lei da Amnistia. Também com subtile-

zas que não percebo totalmente. Mas foi aprovada, em mais uma 

demonstração cabal de que as teorias “académicas” dos pobres 

papagaios dos G 40, sobre a separação de poderes que impede 

o Executivo de dar ordens ao Legislativo não passa de balelas 

para fazer o boi dormir de pé, como dizem os brasileiros. Com 

o partido Frelimo a dirigir o Governo e, ao mesmo tempo, uma 

maioria esmagadora no Parlamento, essa separação não existe.

Deve ser muito humilhante ser G 40 num contexto como o nos-

so em que as coisas se estão a resolver nos campos militar e po-

lítico e os textos jurídicos sofrem todo o tipo de tropelias para 

acomodar o que as armas e a esgrima política impõem.

 Ter agora que chamar irmãos queridos a quem, há duas ou três 

semanas, chamávamos bandidos armados deve ser duro. Engolir 

sapos sempre me pareceu que deve ser coisa bem desagradável...

Enfim, há que esperar que as águas se clarifiquem para podermos 

saber o que o futuro nos reserva. A saída da clandestinidade de 

Afonso Dhlakama, em completa segurança, poderá ser um bom 

passo nesse sentido.

A 
subestimação das capacidades militares dos 

jihadistas do “Estado Muçulmano do Iraque 

e do Levante” (EIIL) obrigou Obama a uma 

solução de recurso para evitar o colapso das 

linhas de defesa curdas no Norte do Iraque sob pre-

texto de intervenção humanitária.

Após a conquista de Mosul e da maior barragem do 

Iraque na província de Nínive, o EIIL passou a ame-

açar os poços petrolíferos de Kirkuk e a capital curda 

de Erbil, mas os massacres e perseguições de mino-

rias cristãs, yazidis e turcomenos xiitas, forneceram 

pretexto a Washington para lançar uma operação à 

revelia do primeiro-ministro Nuri Al Maliki ainda 

antes do seu afastamento do governo.

Os Estados Unidos, carentes de estratégia para con-

tenção das correntes jihadistas sunitas no Iraque e 

na Síria, viram-se obrigados a uma intervenção de 

emergência que legitimasse o fornecimento de equi-

pamentos, munições e informação militar operacio-

nal aos “peshmergas” incapazes de fazerem frente ao 

EIIL.

A entrega de ajuda a civis e bombardeamentos aéreos 

para dificultar as movimentações em terreno aberto 

do EIIL dispensavam, por sua vez, acordo prévio com 

Al Maliki dando tempo aos seus opositores entre os 

xiitas – designadamente no “Dawa”, partido do chefe 

do governo – para encontrarem uma alternativa acei-

tável para curdos e sunitas. 

A indigitação de Aidar Al Abadi para formar novo 

executivo na sequência das eleições de Abril teve, en-

tretanto, anuência do Irão, mas é incerto o que ad-

venha das negociações; mais ainda o que próximos 

governos em Bagdade consigam preservar a unidade 

do Estado.

 
O Califado 
O Califado proclamado a 29 de Junho domina de 

facto territórios com cerca de seis milhões de habi-

tantes, na maioria sunitas.

Sensivelmente um terço da Síria, incluindo os princi-

pais poços de petróleo e jazidas de gás, e mais de um 

quarto do Iraque estão desde Junho sob controlo do 

EIIL que derrotou demais rivais jihadistas e se con-

fronta presentemente com um dilema estratégico.

Os homens de Abu Bakr Al Baghdadi podem con-

centrar forças para um ataque a Allepo, antes de ten-

tar a conquista de Damasco, ou consolidar posições 

no Norte do Iraque para através do controlo de Ki-

rkuk aumentarem recursos financeiros e ampliarem 

recrutamento e municiamento das suas hostes.

Consolidada a hegemonia do EIIL entre os sunitas 

iraquianos não existem de momento rivais detentores 

de potência militar para disputar os ditames de Abu 

Bakr, mas um assalto a Bagdade, além de condenar ao 

massacre final a cada vez mais exígua comunidade de 

residentes sunitas na capital iraquiana, ultrapassaria a 

capacidade de atracção étnico-religioso dos jihadistas.

Na Síria uma investida contra os alauítas de Bashar 

Al Assad, tentando remetê-los para os contrafortes 

costeiros de Latakia, teria de ultrapassar os receios 

das demais minorias étnico-religiosas e de popula-

ções sunitas urbanas arredias ao rigorismo religioso 

jihadista.   

O Califado tenderá a cingir-se às áreas de maioria su-

nita do actual Iraque e às regiões menos urbanizadas 

da Síria, tentando controlar pontualmente outros ter-

ritórios de valia económica e estratégica, como a bar-

ragem de Mosul ou os campos petrolíferos de Kirkuk.

Obstinados e implacáveis, dados ao mortícinio para 

maior glória divina, condenados à implosão pelo pró-

prio desvario homicida, os homens do EIIL podem 

optar ademais por incursões na Jordânia e Arábia 

Saudita, arriscando o desencadear de intervenções 

militares estrangeiras.

   
Noite antiquíssima e idêntica
O recurso à força por parte de norte-americanos, tur-

cos ou iranianos é capaz de infligir grandes perdas aos 

jihadistas e desagregar o Califado, que se regenerará 

em focos de acção terrorista, mas deixará por resolver 

as questões essenciais de partilha de poder entre gru-

pos étnico-religiosos.

  Conquistas e massacres de jihadistas sunitas são 

novo episódio de um drama maior: a convulsão de 

todos os compromissos e equilíbrios de poder entre 

minorias étnico-religiosas no Levante desde a derro-

cada do Império Otomano na sequência da I Guer-

ra Mundial, a colonização judaica e a parceria entre 

Franklin Roosevelt e Ibn Saud em 1945. 

A mitigada ajuda de emergência de Obama sob aval 

humanitário e para estabilizar as linhas de defesa de 

Erbil não esconde o desnorte ante um descalabro es-

tratégico que toca mais de perto Portugal como par-

ceiro de outras desventuras da NATO. 

O reforço da potência militar do Irão, incluindo dis-

suasão ou ameaça nuclear, é uma das possíveis con-

sequências deste ciclo de crises e, em qualquer dos 

casos, as consequências serão negativas para norte-

-americanos, mas, também, para chineses ou russos. 

No imediato, o destino de yazidis ou alauítas é tão 

certo como uma noite antiquíssima e idêntica: muitos 

serão passados pelo fio da espada.         

   

* Jornalista

Por João Carlos Barradas* 
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A EniEastAfricaS.p.A. convida os revendedores autorizados  
da marca Lenovo em Moçambique, a submeterem as suas Ma-
nifestações de Interesse para o fornecimento de computadores e 
respectivo equipamento de informática.
Será dada prioridade aos revendedores autorizados da Lenovo 
em Moçambique, bem como as empresas que tenham parceria 
com a Lenovo, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
1. Parceiro de Negóciode grande dimensão (LargeenterpriseBusi-

nessPartner);
2. Revendedor de Valor Acrescentado (ValueAddedReseller);
3. Distribuidor.
As empresas interessadas neste convite, deverão submeter a sua 
Manifestação de Interesse através do envio, pelo website indica-
do abaixo, da seguinte documentação necessária:
1. Scan da cópia autenticada da Certidão de Registo Comercial;
2. Prova documentada de pelo menos 3 fornecimentos anterio-

res a clientes internacionais, preferencialmente operando na 
indústria do Petróleo e Gás;

3. Especi cações e certi cação ISSO 001:2008;
4. Evidências de ser um distribuidor autorizado da Lenovo e 

dos seus respectivos equipamentos em conformidade com os 
requisitos e regulamentos internacionais;

5. Lista de computadores disponíveis, laptops, e equipamento 
informático relacionado detalhes de certi cação;

. Informação nanceira dos últimos três (3) anos (Volume de 
negócios, Valor do Capital, Activos Líquidos);

7. Documentação contendo a estrutura accionista com detalhes 
do bene ciários nais accionistas da empresa-mãe (excepto 
para as empresas cotadas na bolsa).

As empresas interessadas neste convite deverão submeter a sua 
Manifestação de Interesse através do registo da empresa no nos-
so website (Mozambique Application):
https:
Mozambique-Application  (para as candidaturas em Inglês)
https: -
candidatura-Mozambico  (para as candidaturas em Português/
Italiano)

IMPORTANTE
A candidatura deverá fazer referência ao seguinte código de 
produto/serviço:
BB14AA06 – COMPUTADORES PESSOAIS E ACESSÓRIOS
Sujeito à submissão da Manifestação de Interesse e do cumpri-
mento com  toda a documentação acima indicada, as empre-
sas interessadas poderão receber da Eni East Africa o Pacote de 
Quali cação.

As empresas que não submeterem todas a documentação soli-
citada (do ponto 1 a 7 acima indicados) não serão seleccionadas 
para receber o Pacote de Quali cação e consequentemente para 
participar do concurso.

O prazo para a submissão da Manifestação de Interesse através 
do website indicado acima termina no dia 21 de Agosto de 2014.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na 
preparação da Manifestação de Interesse serão da total respon-
sabilidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer 
reembolso por parte da Eni East Africa a este respeito.

Eni East Africa S.p.A. invites interested Lenovo authorized 
resellers in Mozambique to submit Expressions of Interest for 
the Provision of computers and related ICT requirement.
Priority will be given to Lenovo authorized resellers in Mo-
zambique as well as those having a partnership with Lenovo, 
and in order of priority, would be:
1. Large enterprise Business Partner;
2. Value Added Reseller and;
3. Distributor.
Companies interested in this invitation may submit their Ex-
pression of Interest by providing, through the website indica-
ted below, the following required documentation:
1. Scanned Certi ed copy of the Trade Registration Certi ca-

te;
2. Documented proof of at least 3 previous provisions with 

international customers preferably operating in the Oil  
Gas;

3. Speci cation and Certi cation with ISO 001:2008;
4. Evidence of Lenovo authorized dealer and its equipment´s 

in compliance to the international requirements and regu-
lations;

5. List of available computers, laptops and ICT related equi-
pment/certi cation details;

6. Last three (3) years Financial Data (Turnover, Capital Va-
lue, Net Assets);

7. Document containing the shareholder structure with de-
tails of the ultimate bene ciaries/shareholders of the ulti-
mate parent company (except for public listed company).

Companies interested in this invitation may submit their Ex-
pression of Interest by registering the company on our web-
site (Mozambique Application):

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualifica-
tion/Mozambique-Application (for English language)

-
tocandidatura-Mozambico (for Portuguese and Italian lan-
guages)

IMPORTANT
The submission must refer to the following commodity code:

BB14AA06 - PERSONAL COMPUTERS AND ACCESSO-
RIES

Subject to the delivery and compliance of all the above docu-
mentation, Companies interested in this Expression of Inte-
rest may receive from the above email address the Quali ca-
tion Package.
Companies not providing all requested documentation (from 
point 1 to 7 above) cannot be entitled to receive the Quali ca-
tion Package and therefore to participate to the tender.
The deadline for receipt of Expression of Interest by the email 
address indicated above is set at 21stAugust 2014.
Any cost incurred by interested companies in preparing the 
Expression of Interest shall be fully born by Companies who 
shall have no recourse to Eni East Africa in this respect.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EXPRESSION OF INTEREST
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Por mais incrível que possa 
parecer, volvidos três anos 
após a sua inauguração, 
convenhamos, com pom-

pa e circunstância, o Complexo  

Desportivo do Zimpeto, o maior 

e mais moderno empreendimen-

to construído no período pós-

-independência, especificamente 

no âmbito da realização, em Ma-

puto, dos X Jogos Africanos, cus-

tando aos cofres do Estado Mo-

çambicano cerca de 57 milhões 

de dólares norte-americanos, está 

a mostrar sinais evidentes de uma 

degradação precoce, quiçá, a rit-

mo acelerado. Esta situação está a 

deixar atónitos e perplexos vários 

segmentos da sociedade, os quais 

questionam não só a qualidade das 

obras realizadas, como também o 

tipo de manutenção que a infra-

-estrutura tem recebido por parte 

do Estado.

Contextualização
No âmbito da realização dos Jogos 

Africanos, em Maputo e Chiden-

guele, o país apostou, fortemente, 

na construção e reabilitação de in-

fra-estruturas desportivas, as quais 

foram catalogadas como sendo o 

grande legado do certame.

Porém, cedo ficaram patentes as 

fragilidades das estruturas do Esta-

do ligadas à fiscalização das obras e 

o exemplo disso foi a qualidade dos 

trabalhos realizados nos pavilhões 

do Maxaquene, Estrela Vermelha  

e Académica, que deixou muito a 

desejar.

Com efeito, essas infra-estruturas 

retromencionadas foram “reabili-

tadas” antes e depois dos jogos, no 

meio da ameaça do governo em 

processar as empresas que realiza-

ram as obras, caso não fizessem os 

arranjos necessários.

Mas quem pensava que esses eram 

os únicos casos conhecidos, enga-

nou-se redondamente, porque o 

Complexo Nacional do Zimpeto, 

uma infra-estrutura de alto gabari-

to, se não está em morte lenta, está 

sim em morte anunciada, a menos 

que sejam encontradas soluções a 

curto prazo para travar a situação.

O campo de futebol do Estádio 

Nacional do Zimpeto (ENZ) está 

a degradar-se devido, em parte, ao 

seu uso sobrecarregado por parte 

Zimpeto em degradação precoce
Por Abílio Maolela (texto) e Ilec Vilanculo (fotos)

dos vizinhos e rivais, Maxaquene 

e Desportivo de Maputo, os quais 

realizam nesse recinto os seus jogos 

do Moçambola, desde que vende-

ram os seus campos da baixa com 

promessa de construírem outros. 

A par disso, a pista de aquecimento 

encontra-se parcialmente abando-

nada, numa situação em que o ma-

tagal está a tomar conta do recado. 

Outrossim, esse local tem servido 

de ponto de passagem de mora-

dores do bairro de Cumbeza, que 

tomam o transporte no terminal 

do Zimpeto.

Os portões de acesso ao Estádio, 

a rede de vedação e as portas da 

piscina olímpica completam este 

quadro desolador, sendo que, são 

um sinal claro e inequívoco de que 

estão a precisar de reabilitação ur-

gente.

Reacção dos gestores
José Pereira é o Director-geral 

adjunto daquele empreendimento 

desportivo e explica que a degra-

dação do campo deve-se a duas 

razões a saber, a falta de um campo 

de treino e a época do ano que não 

ajuda (inverno).

Entende que a falta de campo de 

treinos é o principal factor de de-

gradação daquele relvado porque 

“em bom rigor, os estádios desta 

natureza devem ter um a dois cam-

pos de treino no mínimo sendo que 

o principal é usado, exclusivamen-

te, para os jogos oficiais”. E avança: 

“na estação em que estamos (inver-

no) a relva demora recuperar”.

Para colmatar a situação, Pereira 

avançou que está em curso o pro-

jecto de construção de um campo 

de treino, mas com piso sintético 

porque “pode ser utilizado nove 

horas por dia, enquanto o natural 

deve ser utilizado de 15 em 15 dias 

(bastante reduzido)”. Isso, segundo 

explica, faz com que colida com o 

interesse da sua instituição que é o 

de ser utilizado pelas equipas dos 

bairros circunvizinhos.

Enquanto isto, questionado sobre 

o que terá concorrido para que o 

campo alternativo não fosse cons-

truído no mesmo período em que 

foi erguido o ENZ, uma vez que 

estava projectado para ser anexado 

à pista de aquecimento,  a fonte ex-

plicou ter havido uma indecisão se 

seria construído dentro ou fora da 

pista “porque tendo em conta que 

os lançamentos (modalidades do 

atletismo) são feitos para dentro do 

campo, há lesões que não se com-

padecem com os jogos de futebol”.

Em relação às vantagens de termos 

um campo sintético para treinos 

e natural para jogos, o gestor do 

Complexo do Zimpeto referiu que 

a qualidade dos atletas “não será 

posta em causa porque a relva sin-

tética a ser colocada é de qualidade 

(semelhante à relva natural)”. 
Este ano, o ENZ acolhe jogos do 
Maxaquene e do Desportivo de 
Maputo, para o Moçambola e Taça 
de Moçambique, assim como os da 
selecção nacional.
Em termos estatísticos, os “Mam-
bas” realizaram, até ao momento, 
três jogos naquele recinto e totaliza 
mais de 20, incluindo os do Mo-
çambola e Taça de Moçambique.

Entretanto...
Pereira entende que não se pode 
estabelecer uma relação de causa-
-efeito, no sentido de que a degra-
dação tenha a ver com a sobrecarga 
do relvado. 
“Não constitui verdade”, desdra-
matiza, para em seguida observar: 
“este campo está preparado para 

receber dois jogos consecutivos por 

dia. Aliás, o problema é o facto de 

haver um espaçamento de 15 dias 

para receber os jogos, o que está a 

acontecer. Por isso, quanto a essa 

parte não há razões de alarme”, ga-

rantiu o dirigente.

De salientar que são gastos, anu-

almente, dois milhões de dólares 

para a gestão do Complexo do 

Zimpeto, sendo que as equipas 

que acolhem jogos naquele recinto 

contribuem (por jogo) com 30 mil 

meticais para jogos diurnos e 50 

mil meticais para jogos nocturnos.

Assim está o relvado do ENZ 

Pista de aquecimento “abandonada” e entregue a peões

Portões do ENZ clamam por uma intervenção cirúrgica

José Pereira, Director-Geral adjunto 
do ENZ  

Com o título nacional 
praticamente definido, 
os “colossos” do fute-
bol moçambicano pro-

curam, neste fim-de-semana, 

“salvar a época” durante a dis-

puta da segunda mão dos quar-

tos-de-final da Taça de Mo-

çambique/mCel. Com ligeira 

vantagem (um golo) sobre os 

seus adversários, o Ferroviário 

e o Costa do Sol de Maputo 

procuram assegurar uma vaga 

nas meias-finais, enquanto o 

Desportivo de Maputo tenta 

inverter o resultado desfavorá-

vel da primeira volta, em que 

perdeu por 2-1 frente ao Estre-

la Vermelha.   

Após vencer na primeira mão 

em casa por 2-1, o Ferroviário 

de Maputo desloca-se a Que-

limane para defrontar o Ferro-

viário local, numa partida que 

não se afigura fácil para as duas 

“Colossos” procuram salvação
equipas, tendo em conta que os 

“quelimanenses” procuram a pre-

sença “inédita” nas meias-finais e os 

“locomotivas” da capital procuram 

a “salvação”, numa época para es-

quecer, ocupando hoje a 11ª posi-

ção com 17 pontos.  

Atravessando o melhor momento 

da época, o “ressuscitado” Costa 

do Sol recebe, em casa, o HCB do 

Songo que vive um mau momento 

no campeonato nacional. Os cana-

rinhos vêm de uma vitória sobre o 

Maxaquene (3-2) e levam, para este 

jogo, uma vantagem de um golo (1-

0) do jogo da primeira mão, dispu-

tado no Songo.

O campeão da Cidade, Estrela Ver-

melha, recebe o Desportivo de Ma-

puto, na “reedição” do clássico do 

Campeonato da Cidade e da Poule 

de apuramento de 2013. Os alaran-

jados venceram, no Zimpeto, por 

2-1 e estão confiantes na presença 

nas meias-feias.    

Em jeito também de reedição da 

eliminatória da época passada, 

os “locomotivas” da Beira rece-

bem, no Chiveve, o seu homóni-

mo de Nampula. A par das ou-

tras equipas presentes nesta fase, 

os “locomotivas” do Chiveve têm 

“poucas” hipóteses de conquistar 

o campeonato nacional e procu-

ram revalidar a prova. Como no 

ano passado em que empataram 

sem golos, este ano registaram o 

mesmo resultado, mas com golos 

(1-1). No ano passado, os “loco-

motivas” da Beira venceram por 

duas bolas a zero.

De realçar que o Ferroviário da 

Beira é detentor da prova. Os 

beirenses venceram o Clube de 

Chibuto por 2-0. Por sua vez, o 

Costa do Sol é o dominador da 

mesma com 11 taças e quatro 

finais perdidas, contra oito con-

quistas do Maxaquene e quatro 

finais perdidas.(A.M)

Na Taça de Moçambique
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A 
família da natação adiou, na última 
sexta-feira, a Assembleia-Geral ex-
traordinária da Federação Moçam-
bicana daquela modalidade (FMN) 

devido à ausência da direcção cessante, lide-

rada por Gilberto Mendes, e do seu segundo 

associado (Associação de Natação de Sofa-

la). A sessão tinha como pontos de agenda 

a apresentação dos relatórios de conta e de 

actividades do triénio 2011-2013 e a to-

mada de posse dos novos órgãos sociais da 

agremiação, dos quais o seu novo presidente 

Fernando Miguel, cuja eleição é contestada.

Depois de os relatórios não terem sido apre-

sentados na Assembleia-Geral (AG) ordiná-

ria (decorrida a 10 de Julho deste ano) devi-

do à “desorganização” da direcção cessante, 

por não ter enviado os mesmos com 30 dias 

de antecedência, a sessão extraordinária foi 

adiada, desta vez, devido à ausência da mes-

ma direcção.

A sessão tinha sido marcada para as 16 horas 

da última sexta-feira, mas só viria a iniciar às 

17:15 horas. 

Para os presentes, a direcção de Gilberto 

Mendes não se fez presente ao encontro 

porque “não tem nada a apresentar”. Aliás, 

estes afirmam que os problemas enfrentados 

pela natação, actualmente, são fruto de “má 

gestão” protagonizada por esta direcção, pois 

“nada fez em prol da modalidade”.

O Secretário-Geral da Associação de Nata-

ção da Cidade de Maputo (ANCM), Caeta-

no Rúben, afirma que a natação está sendo 

“desrespeitada” e adianta que a não presença 

dos seus dirigentes mostra o “fracasso do seu 

mandato”.

Fernando Miguel, candidato vencedor, diz 

ser “irritante” o facto de “até hoje os relató-

rios não terem sido apresentados” e adianta 

que a “AG extra-ordinária foi convocada na 

presença de todos (incluindo a direcção ces-

sante)”. 

Entretanto, o presidente cessante da FMN, 

Gilberto Mendes, apontou a “falta de comu-

nicação” como sendo o principal factor da 

sua ausência porque “pensávamos que tives-

se sido adiada pelo facto de não termos sido 

convidados”.

Mendes justifica-se ainda dizendo: “a nata-

ção não é feita por uma associação (Cidade 

de Maputo)”, por isso “não seria possível sem 

a presença da Associação de Sofala”, realçou.

“Nenhum órgão superior que superintende o 

desporto no país (Ministério da Juventude e 

Desportos, Conselho Nacional do Desporto, 

Direcção Nacional do Desporto) foi convi-

dado”, destacou a fonte. 

Por sua vez, a Associação de Natação de 

Sofala (ANS) não se fez presente devido “a 

questões logísticas e ao impasse que se veri-

fica na Plenária da Justiça Desportiva (Deo-

linda Mabote recorreu da decisão da Comis-

são Eleitoral)”, explicou Edgar Chitsondzo, 

presidente do Conselho Fiscal (CF) do elen-

co cessante e responsável pela organização 

do encontro.

Aliás, quando o presidente do CF foi cha-

mado a apresentar o seu parecer não o fez, 

justificando: “os relatórios foram recebidos 

na última sessão, mas com alguns documen-

tos em falta”.

“Se não emitiu na sessão ordinária é porque 

tinha recebido tarde, mas o que aconteceu 

agora para não apresentá-lo”, questiona o 

presidente cessante da FMN.

Com esta situação, a segunda AG extraordi-

nária foi marcada para 22 de Agosto, a pedi-

do da ANCM explicando que a apresentação 

destes documentos “é de capital importân-

cia”, pois é a partir dos mesmos que se sabe 

“como a modalidade foi gerida durante os 

últimos anos”.

Tomada de posse
Segundo Carlos Comé, a tomada de posse 

dos novos órgãos sociais da FMN, em parti-

cular do novo presidente, Fernando Miguel, 

não se verificou devido à ausência do Con-

selho Nacional do Desporto (CND), órgão 

que empossa o presidente da Assembleia de 

Mesa, que por sua vez empossa o presidente 

da agremiação.

Entretanto, de acordo com os estatutos da-

quela instituição, a tomada de posse é confe-

rida 15 dias após a eleição, porém, Fernando 

Miguel já está há mais de 30 dias sem o ter 

feito.

Para Fernando Miguel, a sua tomada de pos-

se está “refém do recurso submetido à Ple-

nária de Justiça Desportiva, pela candidata 

derrotada”.

Futuro da natação
Com os problemas desta natureza, a questão 

que se coloca é: qual é o futuro desta mo-

dalidade que, ultimamente, tem produzido 

talentos (Igor Mogne, Jéssica Francisco, etc.) 

de qualidade?

Carlos Comé responde que a natação “está a 

regredir” e adianta que o problema influen-

cia no “desempenho dos atletas”, porém, não 

aceita “avaliar o desempenho da direcção”.

Fernando Miguel afirma que estes proble-

mas são o “sinal de desmandos” por parte dos 

dirigentes da modalidade e apela à “serieda-

de” dos mesmos.

Por sua vez, Gilberto Mendes revela que não 

se candidatou ao novo mandato devido a 

“guerrinhas que se verificam na modalidade 

entre dirigentes, técnicos e pais dos atletas” 

e pede aos órgãos que superintendem o des-

porto nacional a “tomar em conta o perfil dos 

dirigentes” porque muitos “querem viver do 

desporto e não servi-lo.

“80% dos elementos da lista vencedora fi-

zeram parte da minha lista e que ao andar 

da carruagem me abandonaram”, rematou 

Mendes.

FMN de mal a pior
Por Paulo Mubalo e  Abílio Maolela

Enquanto no terreno os atletas se esforçam, no escritório os dirigentes “lutam”
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Por Luís Carlos Patraquim

Já a erva cresce nos detritos e sobram os carros on the road,

Ao longe, o tijolo grená de Joburg.

Walt, era contigo que queria estar, mais o Allen,

Porque há um uivo e a pederastia das cidades,

A exogamia das cidades,

Os arranha-céus copulando as casas baixas, os tectos encardidos,

As arquitecturas no trottoir, as putas fosforescentes, anjas

sangrando a noite entre as pernas, atentas aos motores de Detroit;

Allen, o que tu cavalgaste, esfregando o rabo místico na cabeça de Buda,

Rouquejando um Kadish com o beat da tesão pelo Solomon, as cabeças,

As cabeças congestionadas pelo afluxo do sangue e a medida do êmbolo,

Como se fosse o eixo do Universo e o delicado Cálamo do velho W W! 

O que ele sabia, sacerdote da Erva, o corpo elétrico estremecendo as savanas da Alma,

Atento ao resfolgar dos bisontes assassinados com uma criança aos pinotes

Saudando as cidades inclinadas, os jardins monogâmicos onde as esposas lambem as 

folhas caducas e aconchegam os gatos com as couves da espera;

Porque há Outono em Joburg e um desvairado vento em Maputo,

A floração de Agosto batendo no zinco, os punhais dissecando a fome,

Os sumarentos four by four  na transfiguração das kalash;

A emboscada é uma dança carnal invocando a noite antiquíssima,

A que desce e para sempre trasvestida

- ó voz da luz ronronando o que já foi um eriçado medo!

Allen, olha que o Whitman também gostava de tanjarinas

E dorme, oh… se dorme, tolhido entre as portas do Hotel Central,

Ele sabe dos anjos que vão chegar: um Rui, chorão e lúcido, lambuzado de mangas ver-

des e o sal da espera, a Ana Maria com a suruma lírica, o João ao garabat dos limões, A 

Alba coreográfica no cansaço da madrugada, o Zé regressado da Trístia do olvido, o João 

nos últimos novos acordes da balada do Alto Mahé, cerimoniosamente hindu e china, 

cortejando a Noémia bela, o Reinaldo convulsionado menino no convés da angústia, eles 

todos e os molwenes invisíveis, 

Conjurados  para estancar o sangue futuro.

O sangue futuro
José Pinto SáNo ano da canonização do papa João 

Paulo II, ocorrida no dia 27 de Abril 
de 2014, foi lançada no dia 14 de 
Agosto corrente, no Centro Cultu-

ral Português, em Maputo, a obra do prof. 
Andrea Riccardi “JOÃO PAULO II. A bio-
grafia”. A obra foi apresentada por Joaquim 
Alberto Chissano, dom João Carlos Nunes e 
Brazão Mazula. 

A obra de Andrea Riccardi, professor cate-

drático de História que conheceu de perto 

o pontífice, é a primeira biografia escrita em 

Papa João Paulo II em livro
decisões. O que terá então levado a Igreja a 

tomar essa decisão tão rapidamente? Este é 

o livro que analisa o processo de canonização 

mais rápido dos tempos modernos e demons-

tra a excepcionalidade do papa João Paulo II.

João Paulo II, papa de 1978 a 2005, foi um 

grande protagonista no cenário mundial. Fa-

voreceu a união entre os cristãos, o diálogo 

entre as religiões e trabalhou pela paz. João 

Paulo II faleceu no dia 2 de Abril de 2005. 

Celebra-se sua memória litúrgica a 22 de 

Outubro. A.S 

base científica sobre João 

Paulo II, papa de 1978 a 

2005. Ele visitou Moçambi-

que em Setembro de 1988.

Em apenas seis anos, devido 

à pressão popular, João Paulo 

II era proclamado beato. A 

27 de Abril de 2014, menos 

de dez anos após a sua morte, 

o papa João Paulo II tornou-

-se santo da Igreja católica. 

A rapidez da canonização, 

aprovada pelo papa Francis-

co, contrasta com a tradicio-

nal lentidão e cautela destes 

processos, e coloca ainda 

mais em evidência o carácter 

excepcional de Karol Wo-

jtyla na história da Igreja dos 

últimos séculos. Não é fácil 

canonizar um pontífice con-

temporâneo, pela complexi-

dade do seu percurso de vida 

e pelas implicações das suas Papa João Paulo II

Realiza-se, de 14 a 19 de Agosto, a fase 
final do VIII Festival Nacional da 
Cultura, sob o lema “Unidade na Di-
versidade Cultural: Inspiração para a 

Construção da Moçambicanidade e do De-

senvolvimento”, na província de Inhambane, 

cuja cerimónia de abertura oficial do evento 

realizou-se no Estádio de Muelé, localizado 

na cidade de Inhambane. 

O fortalecimento da moçambicanidade, prin-

cipal desafio, parte, necessariamente, da va-

lorização integral das diversas manifestações 

culturais que compõem o território nacional, 

símbolos identitários de cada grupo étnico, em 

particular, e do país, no geral.

Inhambane acolhe VIII FNC
Como forma de valorizar as diversas manifes-
tações culturais, que fazem de Moçambique 
uma nação multiétnica e multicultural, o Go-
verno de Moçambique promove a realização 
dos Festivais Nacionais da Cultura, escalados 
bienal e rotativamente em cada província do 
país, como forma de preservação das tradições 
e cultura nacionais. 
A realização do VIII FNC insere-se num leque 
de objectivos, dentre eles, a promoção e conso-
lidação da Unidade Nacional, a Paz e coesão 
social; do espírito de Unidade na Diversidade 
Cultural e da Moçambicanidade; promoção da 
preservação e divulgação das artes e tradições 
populares, através de intercâmbios; assim como 
da profissionalização e dinamização das indús-
trias culturais e criativas. A.S

Cenas dessas assistiram-se ao decorrer do Festival Nacional da Cultura
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Há semanas assim em que parece que o universo todo conspirou para que as coisas 
acontecessem daquela forma e não de nenhuma outra. Somos quase sempre nesse 
caso apanhados de surpresa e cada um de nós atribui isso a uma causa, a um ser 
que o ultrapassa e a quem dá o nome de acordo com as suas próprias convicções: 
Uns chamam-lhe Deus, outros Allah, outros Manitu, outros antepassados e mui-

tas outras designações por aí, mas no fundo tudo se resume para o mesmo, porque converge 
para algo em quem depositamos a nossa ignorância e pedidos de irresponsabilização, alivian-
do assim o peso de ter que pensar em algo mais racional.

Às vezes acontece que as casualidades não nos exigem assim um esforço tão grande de raci-
ocínio para explicá-las, porque de facto tudo não passa disso, simples coincidências. É o caso 
desta semana em que quase todos os nossos personagens estão de casaco e gravata e quase 
todos de óculos de vista, foi pura casualidade. Coisa que não podemos afirmar em relação aos 
patamares em que se encontram nas suas áreas de actuação profissional. Dito isto, vamos à 
catalogação:

Salimo Abdula, PCA da Vodacom, de cabeça e ouvidos atentos a ouvir o puto terrível, Ma-
nuel de Araújo, que é actualmente edil de Quelimane pelo MDM, mas que já passou pelas 
fileiras da Renamo, pela qual chegou a deputado na Assembleia da República, carreira na qual 
não tem faltado muito para ganhar a fama de enfant terrible.   

Ibrahimo Ibrahimo, de casaco e gravata e também óculos, já vai tendo uma carreira com uma 
história que já vai fazendo tempo e deixando o seu rasto por áreas afins às economias e finan-
ças. Ele agora é presidente da Comissão Executiva do Moza Banco, mas já passou do BCI e 
da Ernest & Young em funções que tais. Ele deve ter contado uma história à pessoa que com 
ele está, uma coisa talvez incrível pelo olhar incrédulo do ouvinte. Trata-se de Almeida Matos 
seu colega no Moza Banco, mas que desempenha a função de administrador não executivo.

Fechamos a série com Luís Magaço, também do Moza Banco e Victor Gomes, actualmente 
PCA dos CFM, mas com uma passagem assinalável pelo Banco de Moçambique.
Tudo gente bem conversada como podemos ver todas as noites nos entretantos de todos os 
telejornais de todos os canais que a rede de televisão nos oferece.

Por falar de televisão, temos aqui três personagens depois do fecho de um acordo que tem 
como objectivo a nossa eterna luta contra a malária, que como se sabe continua a ser uma 
das principais causas da mortalidade em Moçambique. Quem fechou o negócio para reforçar 
essa luta recentemente em Maputo foi a Vodacom, a TVM e o Movimento Fazer Recuar a 
Malária.

A representar cada uma das instituições esteve Paula Zandamela, Jaime Cuambe e Haissane 
Makda respectivamente.

É bom ser um homem que toca mil instrumentos e que vai a todas, sendo que em quase todas, 
se não se sai muito bem, pelo menos não envergonha. Recentemente teve lugar um cerimonial 
para se assinalar a premiação das melhores agências de viagem e quem esteve como mestre de 
cerimónias foi Sérgio Faife, conhecido igualmente como apresentador do programa Dia a Dia 
na TVM, que tem a grande vantagem de agrupar invariavelmente à volta de uma mesa gente 
que gosta e sabe do bem comer. Ao menos tira-nos a barriga na miséria enchendo-a de ar. 

Barrigas e gravatas
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Guebuza pede contribuição do 
exército para garantir eleições

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Armando Guebuza, 
pediu esta quarta-feira 
em Chimoio, a capital de 

Manica, uma contribuição enérgica 

das Forças de Defesa e Segurança, 

para a efectivação das eleições ge-

rais (presidenciais, legislativas e das 

assembleias provinciais), que se rea-

lizam a 15 de Outubro no país.

Guebuza, também Comandante 

em Chefe das Forças de Defesa e 

Segurança, sublinhou que o exérci-

to, aliado às demais forças, defenda 

a soberania e transforme o período 

eleitoral em momento de festa, para 

consolidar a unidade nacional e a 

paz em Moçambique.

“Queremos que as Forças Arma-

das de Defesa de Moçambique 

(FADM), como fizeram no passado, 

contribuam, em coordenação com as 

outras Forças de Defesa e Seguran-

ça, para que as eleições sejam livres, 

justas e transparentes”, disse Ar-

mando Guebuza, durante a abertura 

-

ordenador do Ministério da Defesa 

a ser dirigido por ele como chefe de 

Estado.

Desde Abril de 2013, uma tensão 

político-militar colocou à prova os 

20 anos de Paz do país, opondo as 

forças governamentais e homens 

armados da Renamo, principal par-

tido da oposição, com confrontos e 

ataques a viaturas no troço da estra-

da naci -
-

la, provocando dezenas de mortos, 
centenas de feridos e milhares de 
deslocados.

do desencadeamento da Luta Ar-

25 de Setembro próximo, surge no 
mesmo dia em que fracassou mais 
uma vez o entendimento sobre as 
condições de assinatura do acordo 
de cessação de hostilidades militares 
no país, embora as duas delegações 
na Joaquim Chissano, em Maputo, 
tenham-se comprometido a fazê-lo 
no intervalo de tempo mais rápido 
possível.
Ao fim da 71a sessão negocial, para 
acabar com a crise política e militar 
no país, o Governo defendeu a assi-
natura do acordo de cessação da vio-
lência militar pelo chefe de Estado 
moçambicano, Armando Guebuza, 
e pelo líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama - em lugar incerto desde 
o assalto e ocupação, pelo exército, 
do seu acampamento em Satunjira. 
A Renamo reiterou que tem man-
dato para rubricar o entendimento 
sem a presença do seu líder, o que 

-
do na formação e valorização do 
militar, Armando Guebuza chamou 
os militares a uma educação cívico-
-militar, para ter uma relação mais 
sã e harmoniosa com as instituições 

concorrem para cristalizar a empatia 
entre os militares e civis”.
Ainda, o chefe de Estado exigiu a 
criação de oportunidades para os 
novos ingressos nas FADM a terem 
acesso às experiências e saberes dos 
mais antigos nas fileiras. Também 
chamou os militares a acompanhar 
os processos políticos, económicos 
e sociais em curso no país e além-
-fronteiras, atendendo a integração 
regional e continental e a globaliza-
ção.
Entretanto, Agostinho Mondlane, 

-
mou que a instituição “continuará a 
honrar e consagrar” as suas energias 
e saberes em defesa da pátria, paz, 
unidade nacional, e soberania nacio-
nal, e “obedecer fielmente ao PR”.
Mondlane disse que nos quase 10 
anos da governação de Armando 
Guebuza, o sector da defesa inspi-
rou-se nos seus valores transmitidos, 

desde a autoestima, ao patriotismo, 
da unidade nacional ao comba-

te à pobreza, o espírito de diálogo 

permanente a preservação da paz. 

Por André Catueira, em Manica

-

ra dos gringos são suspeitas e há a tendência de rotu-

lar de “espiões” os que pensam diferente. Mas semana 

passada, até alguns dos mais ortodoxos ideólogos cá 

do burgo, todos lá estiveram, delirando com as mara-

vilhas que a democracia mais avançada do mundo tem 

para oferecer à humanidade. Em nenhuma cimeira da 

União Africana se viu tanta participação. Esquizofré-

nicos! 

-

do a Rádio boca está a caminho um Gloomy situation, 

mas desta vez não na freli, mas no partido do galo, com 

os protagonistas a emergirem da terra dos machuados 

e macuas....os posicionamentos nas listas para a escoli-

nha de barulho continuam a dar que falar....

-

nipulações com DHL na berlinda. Mas, os que mais 

-

drabado. 

-

mocracia” praticamente às portas da morte, na nova 

versão, as marionetes da voz do dono davam DHL 

apertando a mão ao mano Guebas esta terça-feira. Só 

que, mais uma vez, confundiram desejos com realidade 

…

por cá o regime acaba sempre por recompensar quem 

-

mos do actual conflito armado, dois dos seus servidores 

viram os seus préstimos recompensados com a entrada 

para a regulação da magistratura. Freli, como anima…

-

meninos intocáveis cá do burgo. Toma qui ti dou…

-

lhafatosa para explicar novos projectos. Só que ficámos 

todos sem saber, se estávamos a ir tão bem, porque é 

que subitamente ficámos sem os apetecidos fundos 

inusitada abastança exibida na aquisição de uma nova 

frota pesqueira?

Em voz baixa
-

cações de nevoeiros para justificar apagões calamitosos, 

de fazer a aquisição de novos equipamentos para re-

solver o problema. Será que era a neblina que não os 

deixava ver mais claro?

Francisco Mucanheia (Frelimo) e Luís Gouveia (Renamo) festejando, efusivamente, 
a aprovação da Lei da Amnistia 
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O 
Standard Bank aca-

ba de brindar os seus 

clientes, com mais um 

novo leque de serviços 

bancários inovadores que visam 

tornar as transacções comerciais 

internacionais mais fáceis e rápi-

das. Estes, que foram concebidos 

essencialmente para reforçar a 

capacidade de tesouraria, variam 

entre serviços de pagamentos in-

ternacionais, garantias bancárias, 

remessas documentais, cartas de 

crédito até ao financiamento/

desconto de facturas. O objecti-

vo é servir de forma eficiente os 

clientes, no que toca ao comér-

cio internacional e ainda facilitar 

a conexão entre os clientes do 

Standard bank, independente-

mente da sua localização. 

A vantagem destes serviços re-

side no facto de permitirem que, 

sem correr nenhum risco, o im-

portador efectue o pré-pagamen-

to de serviços e produtos ou que 

Standard bank oferece 
mais soluções

o fornecedor faça a entrega dos 

mesmos antes de receber o paga-

mento.

De acordo com o Standard Bank, 

a apresentação destes novos pro-

dutos pretende responder às pre-

ocupações dos seus clientes, ofe-

recendo soluções eficientes, em 

particular aos que estão ligados 

ao comércio internacional, atra-

vés da prestação de serviços de 

qualidade.

Andre Du Plessis, director da 

Banca Corporativa e Investi-

mentos do Standard Bank, dis-

se na ocasião que estas soluções 

representam uma mais-valia na 

medida em que apoiam os nossos 

clientes, dando maior segurança 

em determinadas transacções, 

sublinhando ainda que estas so-

luções têm características especí-

ficas e podem ajudar os clientes 

a atingir resultados significativos 

nas suas operações. Edson Ber-
nardo

O 
Instituto Nacional da 
Juventude (INJ) em par-
ceria com a organização 
Juventude Associada para 

o beneficio de Moçambique e ain-
da com a Comunidade Académica 
para o Desenvolvimento (CADE) 
realizou esta terça-feira, na capital 
do país a primeira edição da gala da 
Juventude, como forma de marcar 
as festividades do dia mundial da 
juventude assinaladas esta semana.
 

A iniciaciva da criação da gala da 

juventude visa essencialmente im-

pulsionar a criatividade no seio da 

camada juvenil, bem como promo-

ver iniciativas na área da cultura, 

empreendedorismo económico e 

social, cidadania, patriotismo e em-

presariado juvenil.

Com estas acções espera-se que os 

jovens sejam orientados para serem 

empregadores e darem o seu tam-

bém contribuindo na redução dos 

indices de desemprego por alegada 

falta de oportunidadess. 

Na ocasião, o presidente da CADE, 

Cassamo Nuvunga, disse que a ju-

Maputo acolhe primeira Gala de Juventude

ventude constitui a força do desen-

volvimento do país, pois este acre-

dita que é nesta camada social que 

se encontram as pessoas com mais 

energia e dinamismo.

O ministro da Juventude e Despor-

tos, Fernando Sumbana sublinhou 

que, a referida gala é uma iniciativa 

que enaltece a moçambicanidade, 

entretanto, sendo que a juventude 

tem demonstrado sinais inequívo-

cos de grande maturidade.

Enquanto isso, o primeiro-minis-

tro, Alberto Vaquina, exortou os 

esforços que os jovens tem feito, 

sobretudo pelos desafios que tem 

enfrentado, no dia-a-dia, explican-

do que, a juventude identifica-se 

com o seu povo, com grande cul-

tura patriótica, por ser empreende-

dora com iniciativas que enaltecem 

os seus heróis e engrandecem o seu 

país.

A gala nacional da juventude foi 

marcada pela homenagem ao presi-

dente da república, Armando Emí-

lio Guebuza pelos seus feitos em 

prol da juventude moçambicana e 

ainda pela premiação de 15 jovens 

que se notabilizaram em diversas 

categorias de iniciativas juvenis 

como, jovem empreendedor, jovem 

criativo, associativismo juvenil, en-

tre outras. Nélia Jamaldine

Seis jovens moçambicanos 

escalaram recentemen-

te os Estados Unidos 

de América (EUA) para 

tomar parte da iniciativa Jovens 

Líderes Africanos (Young Afri-

can Leaders Inicitive-YALI), um 

programa concebido para capaci-

tação de jovens africanos em ma-

térias de liderança, boa governa-

ção, democracia, manutenção da 

paz, segurança entre outros.

Trata-se de jovens provenientes 

de diversas áreas profissionais do 

mercado moçambicano que, devi-

do aos seus ambiciosos projectos 

e ideias, foram seleccionados num 

universo de 49 mil concorrentes 

ao nível da África Subsariana, 

para tomar parte deste programa.

YALI é uma iniciativa lançada 

em 2010, pelo presidente norte-

-americano, Barack Obama, cujo 

Moçambicanos capacitados em 
matéria de liderança nos EUA

propósito é apoiar jovens líderes 

africanos que trabalham na pro-

moção do crescimento e prospe-

ridade, fortalecimento da gover-

nação, democracia e manutenção 

da paz.

O projecto ganhou nova dinâmica 

ano passado aquando da introdu-

ção de bolsas de estudos denomi-

nadas “Washington Fellowship” 

que capacitavam jovens líderes 

emergentes através de cursos aca-

démicos de curta duração. Com 

estas bolsas, os jovens têm a pos-

sibilidade de desenvolver suas ap-

tidões académicas e profissionais.

Na hora de regresso à terra natal, 

os contemplados manifestaram a 

sua alegria por terem integrado 

um grupo onde puderam parti-

lhar experiências de vida e profis-

sionais que já sonham em imple-

mentá-los no país.

Ivan Collinson, director adjunto 

do registo académico da Uni-

versidade Eduardo Mondlane 

(UEM), foi um dos participantes 

da iniciativa e conta que o seu 

tema de eleição foi gestão pública. 

Collinson aponta que aprendeu 

muita coisa e espera implemen-

tar na sua instituição, visto que a 

nível do país é o sector que mais 

emprega e por isso enfrenta mui-

tos desafios. 

O bolsista referiu que o ensino 

superior constitui uma forte base 

para desenvolver um espírito de 

liderança em qualquer área pro-

fissional, principalmente no que 

toca ao empreendedorismo e ino-

vação. 

“O empreendedorismo é algo que 

requer ousadia, determinação e 

capacidade de lidar com o risco 

de forma positiva, servindo-se 

deste como incentivo para ir mais 

longe, buscar novas ideias, crescer 

e contribuir para o desenvolvi-

mento sócio-económico do país, 

em particular das comunidades 

carenciadas”, disse Collinson.

Tatiana Alves Pereira, co-fun-

dadora e sócia de IdeiaLab, uma 

empresa de consultoria vocacio-

nada à promoção de empreen-

dedorismo e inovação em Mo-

çambique, foi outra nacional que 

participou da iniciativa.

Pereira diz ter constatado que, no 

domínio de empreendedorismo, 

Moçambique consegue igualar-

-se aos EUA no que se refere à 

disponibilização de ferramentas 

necessárias para a implementação 

de projectos, sendo que a diferen-

ça reside apenas na capacidade de 

uso e aproveitamento das mes-

mas. 

A bolsista salientou ainda que 

em África, sobretudo no nosso 

país, há potencial em recursos 

humanos de grande relevância, 
mas para que se aproveitem estes 
jovens deve se entender o ecossis-
tema nacional, pois este engloba 
um conjunto de actores que em 
certa medida poderão fazer toda 
a diferença na efectivação do em-
preendedorismo.
Entretanto, para além da forma-
ção em academias, os bolsistas ti-
veram a oportunidade de partici-
par numa cimeira presidencial em 
Washington, onde estes tiveram a 
oportunidade de dialogar com o 
presidente norte-americano, Ba-
rack Obama, líderes do sector 
público e privado, e estabelece-
ram ainda intercâmbios culturais 
com os outros seleccionados. Dos 
seis moçambicanos que integra-
ram a comitiva, dois foram se-
leccionados para participarem de 
um estágio profissional, após sua 
excelente prestação no decurso da 

formação.Nélia Jamaldine
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O 
Grupo Entreposto, atra-
vés da sua subsidiária 
Toyota de Moçambique, 
apoiou recentemente a 

inauguração da Escolinha do Cru-
zamento, no distrito de Cuamba, 
província do Niassa. 

Este é o segundo ano consecutivo 

em que a Toyota se solidariza com 

este projecto, que é uma das ini-

ciativas da igreja católica naquele 

ponto do país, cujo objectivo é con-

tribuir para o desenvolvimento das 

comunidades da região, assim como 

melhorar as condições de acesso à 

educação infantil.

Por forma a desenvolver este pro-

jecto, o grupo Entreposto criou 

uma campanha original de promo-

ção da marca Toyota na rede social 

Facebook, em que cada “like” cor-

respondia à compra de uma telha 

para a escola. No final desta mesma 

campanha, para além do valor ob-

tido na operação, a empresa doou 

mais 25 mil meticais.

O apoio disponibilizado pelo Gru-

po Entreposto foi adicionado ao 

Grupo Entreposto 
apoia educação 
infantil no Niassa

A 
Ordem dos Médi-
cos de Moçambique 
(OMM) empossou, 
esta segunda-feira, 

Eugénio Zacarias como novo 
bastonário desta agremiação. 
No acto da tomada de posse, 
Zacarias prometeu tornar a 
ordem mais proactiva, dinâ-
mica e justa, com vista à dig-
nificação da classe médica no 
país. 

O novo bastonário da Ordem 

dos Médicos de Moçambique, 

Eugénio Zacarias, aponta que 

durante o seu reinado irá dar 

continuidade ao trabalho dei-

xado pelo bastonário cessante, 

Aurélio Zilhão, mas também 

Novo bastonário promete uma 
OMM proactiva

vai procurar fazer de tudo para 

tornar a ordem mais proactiva, 

dinâmica e justa, com vista uma 

maior dignificação da classe médi-

ca moçambicana.

Zacarias, que vai conduzir os des-

tinos na OMM nos próximos qua-

tro anos, apelou à união da classe, 

como uma das alternativas para o 

alcance dos objectivos da mesma. 

O novo bastonário convidou os 

seus colegas a conquistarem con-

fiança junto dos pacientes, pres-

tando uma assistência cada vez 

mais humanizada, visto que a 

saúde é um direito básico e funda-

mental de todas as pessoas.

Por seu turno, o ministro da saú-

de, Alexandre Manguele, referiu 

que é importante o engajamento 

de todos no fortalecimento 

da Ordem, trazendo ideais 

inovadoras, factos que tam-

bém vai contribuir para a 

valorização da classe médica 

no país.

“As ideias inovadoras, que 

este novo corpo da OMM se 

compromete a implementar, 

poderão no futuro traduzir-

-se no engrandecimento 

das actividades que se pre-

tendem concretizar”, disse 

Manguele.

Segundo Manguele, os mé-

dicos enfrentam muitos de-

safios no seu dia-a-dia, dos 

quais o governo está a par e, 

por via disso, está a envidar 

esforços para minimizá-los. 

das outras empresas parceiras do 

projecto e assim foi possível criar 

condições para o arranque do pro-

cesso de ensino e aprendizagem 

para crianças dos três aos cinco 

anos, vivendo em meios rurais na 

província do Niassa. Mais ainda, 

os fundos foram investidos para 

custear as despesas de formação de 

25 monitores e quatro supervisores 

em matéria de pedagogia infantil e 

práticas de pré-escolar. 

Por outro lado, foram constituídas 

comissões de gestão comunitárias 

em nove aldeias, como um dos me-

canismos para tornar as infra-es-

truturas duradouras, sendo que as 

mesmas encarregaram-se de gerar 

pequenas iniciativas de angariação 

de fundos para apoiar financeira-

mente os monitores das escolinhas.

O Projecto Escolinhas Comuni-

tárias do Niassa remonta a 1997, 

sendo uma iniciativa da Diocese 

Católica de Lichinga-Niassa em 

parceria com os Leigos para o De-

senvolvimento e ainda com entida-

des estatais. Este nasceu com o ob-

jectivo de assegurar uma educação 

pré-escolar de qualidade a crianças 

dos três aos cinco anos, vivendo em 

meios rurais na província do Nias-

sa, capacitando-as não apenas para 

o uso e entendimento da língua 

portuguesa, mas também dando-

-lhes as competências necessárias 

para poderem ingressar e progredir 

eficazmente no ensino primário. 

(Redacção)

Pouco mais de 600 mil pes-
soas, na província de Cabo 
Delgado, poderão receber 
tratamento para a preven-

ção de Tracoma, uma doença ocu-
lar contagiosa.

Trata-se de uma iniciativa inserida 

num projecto de tratamento mas-

sivo de doenças tropicais negligen-

ciadas, cujo lançamento teve lugar 

última segunda-feira, na aldeia de 

Nacivare, no distrito de Chiúre.

A campanha, que é uma iniciativa 

do Ministério da Saúde (MISAU) 

em parceria com RTI (uma organi-

zação não governamental ligada ao 

tratamento de tracoma), é levada a 

cabo com intuito de reduzir a pre-

valência deste tipo de enfermidade, 

que segundo as autoridades sani-

tárias locais, só naquela província, 

afecta 12 por cento da população.

São no total 615.232 pessoas de 

cinco distritos nomeadamente: 

Chiúre, Palma, Nangade, Moeda 

Misau trata tracoma em Chiúre
Por Eduardo Conzo, em Cabo Delgado

e Ancuabe, que durante um perí-

odo de cinco dias deverão receber 

Azitromecina (em comprimidos) e 

tetraciclina (em pomada e xarope).

Na ocasião, a directora provincial 

de saúde de Chiúre, Saozinha Pau-

lo Justino, frisou que o distrito é um 

dos que maior percentagem de pes-

soas com a enfermidade apresenta 

ao nível nacional.

“Esta iniciativa surge no âmbito 

do esforço do Governo em garan-

tir a saúde à população. Sabemos a 

importância que os olhos têm para 

nós, daí que precisamos prevenir 

esta doença que em muitos casos 

leva à cegueira”, disse a directora 

provincial de saúde naquela parcela 

do país.

De acordo com Sãozinha Justino, 

a campanha deverá se repetir nos 

próximos três anos, com intuito de 

reduzir até um por cento da preva-

lência desta doença, que até ao mo-

mento é estimada em 12 por cento.

A dirigente fez notar que as crian-

ças em idade escolar e as mulheres 

são as mais atacadas pela doença e 

aproveitou a ocasião para chamar 

atenção das comunidades no sen-

tido de cuidarem da sua higiene 

facial e não só para evitar a conta-

minação de tracoma.

Por outro lado, a directora da RTI, 

Sharone Backers, falou do compro-

metimento que a sua instituição 

tem em contribuir para a elimina-

ção e controlo de tracoma.

“A nossa missão é apoiar nesta cau-

sa que afecta a população de Cabo 

Delgado e não só. Vamos continuar 

a trabalhar com o MISAU com ob-

jectivo de ajudar no cumprimento 

das metas do Desenvolvimento de 

milénio, que preconiza a elimina-

ção de tracoma até 2020”, salientou.   

O distrito de Chiúre é o mais po-

puloso da província com pouco 

mais de 75 mil habitantes. Foram 

disponibilizados acima de dois mi-

lhões de meticais para suportar a 

campanha. 
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