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Mais autonomia para as províncias

“Este Governo deve ser mais comu-
nicativo com o povo. Os membros 
deste Governo devem encarar 
o acesso à informação como um 
direito de cidadania consagrado 
na Constituição e na lei. A nossa 
acção deve estar alicerçada nos 
mais altos princípios da ética gov-
ernativa, como a transparência, a 
integridade, o primado da lei, a im-
parcialidade, a equidade e a justiça 
social” – Filipe Nyusi, Presidente 
da República de Moçambique; In: 
“Discurso de Tomada de Posse 
do Primeiro-Ministro, Ministros e 
Vice-Ministros”, proferido a 19 de 
Janeiro de 2015.
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D
ois dias depois de ter 
se reunido com Filipe 
Nyusi, o Presidente da 
República, encontros 

que basicamente serviram para 
quebrar o gelo e desanuviar o 
ambiente politicamente tenso 
que reinava em Moçambique, 
Afonso Dhlakama abriu as 
portas da sua casa em Maputo 
e partilhou com o SAVANA al-
guns detalhes do encontro que 
manteve com o actual chefe de 
Estado. Num tom animado, 
indiciador de que está mui-
to satisfeito com a abertura e 
cordialidade de Nyusi, Afonso 
Dhlakama defendeu que a cria-
ção de províncias autónomas 
pode aumentar a qualidade da 
democracia e a descentraliza-
ção do poder em Moçambique. 
Filipe Nyusi, que tem na gestão 
do conflito com a Renamo uma 
oportunidade de afirmar a sua 
liderança, também se mostrou 
animado com a conversa que 
manteve com Afonso Dhlaka-
ma, numa declaração em con-
junto após o encontro de se-
gunda-feira.

A promessa da criação de provín-
cias autónomas no centro e norte 
de Moçambique é considerada 
pela generalidade dos analistas 
do país como o compromisso 
mais importante alcançado no 
diálogo mantido durante dois 
dias, entre Filipe Nyusi e Afonso 
Dhlakama.
No sábado, dia do primeiro en-
contro, as duas lideranças foram 

D

“Nyusi é mais aberto e humilde”

contidas e cautelosas nos pro-
nunciamentos à imprensa, dado 
que era o seu primeiro frente-a-
-frente, desde a tomada de posse 
de Nyusi na chefia do Estado.
Na segunda-feira, realizou-se a 
segunda reunião, que culminou 
com a divulgação da solução que 
poderá levar ao fim da crise. 
No quadro do entendimento, a 
Renamo, através da sua bancada 
parlamentar, cujos deputados to-

maram posse nesta quarta-feira 
na AR, vai submeter à Assem-
bleia da República um ante-pro-
jecto, para a criação de províncias 
autónomas, com carácter de ur-
gência.
Em conversa com o SAVANA, 
Afonso Dhlakama assinalou 
que o documento resulta de um 
compromisso político com Filipe 
Nyusi  que as bancadas terão de 
levar a sério, considerando que 

não é um ante-projecto normal 
submetido pela oposição, para 
ser chumbado pela bancada 
maioritária. 
Afonso Dhlakama reiterou o 
carácter de urgência do assunto, 
porque tem de voltar às pro-
víncias onde ganhou as eleições 
(Manica, Sofala, Tete, Zambézia 
e Nampula) para anunciar a boa 
nova das negociações com o che-
fe de Estado. 

Está satisfeito com as garantias 
dadas pelo Presidente Nyusi?   
Estou muito satisfeito com a 
conversa que tivemos. Mas é 
preciso lembrar o seguinte:  As 
pessoas não podem pensar que 
eu Dhlakama estou contra este 
Presidente porque é maconde. 
Todos eles são da Frelimo e com 
a mesma filosofia. Em 1994, al-
tura das primeiras eleições até 
2014, passam já 20 anos na opo-
sição. E 20 anos na oposição é 
muito, sobretudo, por ser uma 
oposição forçada. A  Renamo 
tem estado na oposição de for-
ma forçada e não por ter perdido 
eleições. Chissano não ganhou. 
Guebuza queria acabar com a 
Renamo. Queria dar a  entender 
que era mais forte do que o pró-
prio Chissano. Alegou que Chis-
sano deu asas a Dhlakama. Mas 
não conseguiu acabar connosco. 
Agora dissemos basta. Estamos 
cansados e exigimos províncias 
autónomas. Não é nada do outro 
mundo. Seguindo mais ou menos 
a lei das autarquias, agora temos 
dois níveis, as cidades capitais, 
depois temos o nível das vilas e 
distritos. Mas a lei preserva que 

se pode criar a categoria mais 
pequena da autarquia e superior, 
que é a província. Por exemplo, 
o espaço da cidade de Maputo é 
uma autarquia. Durante as elei-
ções de 15 de Outubro não hou-
ve boletins para as assembleias 
provinciais porque a cidade toda 
é uma autarquia, mas em termos 
regionais considera-se isto uma 
província. Aquilo que estamos a 
dizer é que juridicamente as nos-
sas exigências não ferem a Cons-
tituição. Não precisa de consulta 
pública. É só irmos à lei. Está 
previsto que pode ser criada uma 
autarquia superior destas que 
existem, assim como pequenas. 
Eu não quero fazer um ante-pro-
jecto que vai complicar as coisas. 
Quero uma coisa que vai entrar 
agora e ser implementada. 

O presidente Nyusi anuiu as 
suas propostas?
O presidente Nyusi concordou e 
encorajou-me a elaborar o ante-
-projecto e submeter à Assem-
bleia da República. Fizemos uma 
declaração em conjunto e reite-
ramos publicamente o que haví-
amos discutido a dois. Contudo, 
chamei-lhe a atenção de que 
espero sinceridade e compro-
metimento no que falámos. Ele 
foi sincero e humilde. Por isso 
ficámos amigos. Com a conversa 
que tivemos na segunda-feira, o 
país já está a respirar um outro ar. 
Mesmo o metical já está estabili-
zado em relação às outras moedas 
de referência mundial. Para dizer 
que a Renamo e Dhlakama são 
líderes que influenciam situações 

Afonso Dhlakama acompanhado de alguns dos seus principais colaboradores, nomeadamente, Fernando Mazanga e Ivone Soares

Primeiro aperto de mão entre Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, e o chefe de Estado, Filipe Nyusi
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Nesta segunda-feira, o Pre-

sidente da República reuniu-

-se ainda com o presidente 

do Movimento Democrático 

(MDM), Daviz Simango, 

num acto que descreve como 

abertura ao diálogo para com 

os partidos políticos. 

No final do encontro, o pre-

sidente do MDM mostrou-se 

satisfeito com a postura de 

Filipe Nyusi, elogiando a von-

tade do novo chefe de Estado 

de receber contribuições que 

ajudem a colocar e a manter 

o país na senda do desenvol-

vimento económico e demo-

crático.

“Não há razões de queixa. 

Estamos satisfeitos, porque 

notamos receptividades das 

nossas contribuições, mas o 

mais importante é o que vai 

acontecer depois. Ou seja, se 

o que conversamos hoje vai 

ter pernas para andar ou não”, 

disse Simango. 

Dentre os vários aspectos 

aflorados no encontro, Si-

mango disse que procurou 

ouvir do Chefe de Estado os 

critérios usados para a com-

posição do Governo, o mo-

delo de desenvolvimento eco-

nómico do país, bem como a 

filosofia governamental que 

pretende imprimir durante o 

seu mandato.

Daviz Simango realçou a pre-

ocupação do MDM com a 

alegada intolerância política e 

a bipolarização do debate de 

assuntos de interesse nacional 

entre o Governo e Renamo..

Aquando da discussão da lei elei-

toral no ano passado, o MDM  

contestou o facto de ter sido ex-

cluído do processo, mas viu igno-

rada a pretensão de fazer parte do 

debate do documento pelo Go-

verno e pela Renamo. 

De acordo com o líder do MDM, 

a Frelimo e a Renamo deviam ter 

em conta que a configuração bi-

polar do panorama político mo-

çambicano é um contra-senso, 

tendo em conta a emergência do 

movimento como terceiro maior 

partido. 

no país. Mas eu gostei de Nyusi. 
Pode no futuro tentar enganar-
-me, mas para mim o encontro 
com ele foi um grande sucesso. 
Estou muito, muito satisfeito. 
Agora que estamos a falar (quar-
ta-feira), os deputados estão a 
tomar posse. Vão trabalhar com 
os outros até sexta-feira (hoje) e 
voltam de novo em Março. Até 
lá, eu e a minha equipa estaremos 
a preparar o ante-projecto para 
submeter ao Parlamento para ser 
discutido e aprovado em Março.

Se for aprovado em Março os 
governos serão nomeados na 
base dos resultados destas elei-
ções?
Sim. 

Há essa garantia? 
Foi isso que conversámos. Por-
que eu não havia de negociar 
uma coisa que vai entrar em prá-
tica em 2019 (ano da realização 
das próximas eleições gerais). 
Há alguns daqueles do G40 que 
estão a tentar enganar o povo. A 
dizer que Dhlakama está maluco. 
O Nyusi ouviu e entendeu bem 
as minhas propostas. A indica-
ção dos governos será imediata. 
É aproveitar os resultados dessas 
províncias, as assembleias des-
sas províncias. Com base nisso 
vamos criar uma estrutura que 
podemos chamar de Presidente 
do Conselho Provincial e este 
presidente deste conselho vai 
substituir em termos executivos 
o governador. Todos os pode-
res executivos dos governadores 
serão transferidos para o Pre-
sidente do Conselho Provin-
cial, que será da Renamo, que 
vai trabalhar com a Assembleia 
provincial, como se fosse um pe-
queno Parlamento. Isto pode ser 
feito num regime experimental 
até 2019. Se tudo correr bem, já 

podemos discutir em termos de 
auscultar o Povo para criarmos 
regiões à semelhança da África 
do Sul, Brasil e mesmo da Ale-
manha. Agora é para evitarmos 
manifestações naquelas zonas. 
Nos meus comícios aquilo eram 
enchentes de pessoas que diziam 
que estão cansadas de serem rou-
badas. Disseram-nos para lutar 
e governarmos onde ganhámos, 
mas sem isso significar que é 
para dividir o país.  Se dissermos 
não, vamos esperar e ficarmos 
por mais cinco anos na oposição 
até 2019, é o fim da Renamo. Po-
liticamente será um desastre para 
a Renamo. Ninguém vai votar na 
Renamo e ninguém vai conside-
rar Dhlakama como um homem 
sério. Vão acusar-me de estar a 
receber dinheiro da Frelimo. Por 
isso que estou a dizer que vamos 
experimentar este modelo. Se 
calhar este modelo vai criar mais 
desenvolvimento e democracia 
de qualidade. Aqui ao lado na 
África do Sul, a oposição é que 
está a governar o Cabo (Ociden-
tal). Mesmo o Transvaal (Mpu-
malanga) está-se a desenvolver. 
Aliás, analisando o mundo verão 
que os países mais desenvolvidos 
são os que têm o sistema de des-
centralização e está a funcionar. 
Não é um presidente sentado 
em Maputo, como se fosse um 
General, nomeia governadores 
que vão impor e contrariar as 
vontades das populações. Isto 
é procurar descontentamento, 
é procurar guerras, é procurar 
manifestações. O povo está a 
sofrer muito com a governação 
da Frelimo. Acredito que vamos 
criar um modelo muito bom. O 
princípio é transferir os pode-
res dos governadores nomeados. 
Não vamos expulsar os governa-
dores nomeados. Ficarão como 

MDM não quer ficar de fora

Sobre a ideia de criação de re-

giões autónomas, sugerida pela 

Renamo, Daviz Simango disse 

que qualquer assunto de inte-

resse nacional deve passar por 

um debate e que o seu partido 

está aberto para participar na 

discussão desse tema na As-

sembleia da República.

Apontou também que a análi-

se da proposta da Renamo não 

se pode esgotar na AR, defen-

dendo uma consulta popular, 

nomeadamente através de um 

referendo.

representantes do Estado, sem 
poderes executivos. Não é dupla 
administração. Será uma única 
administração na província. Por 
isso que chamamos de província 
autónoma, mas com  autonomia 
económica e financeira. A Polícia 
e o exército continuam republi-
canos. Isto tudo será feito sem 
ferir a constituição.   

Presidente Dhlakama não teme 
que a liderança do partido Fre-
limo dê ordens à bancada no 
Parlamento para inviabilizar o 
ante-projecto da Renamo? 
Não temo, porque já avisei. Fa-
lei isso publicamente e disse isso  
claramente em privado ao meu 
irmão Nyusi de que se a Frelimo 
tentar abusar da maioria para nos 
travar não irá governar. Disse 
claramente que se a Frelimo ten-
tar nos enganar as consequên-
cias serão para o Presidente da 
República, porque não vai poder 
governar bem. Eu disse que não 
quero ver o meu irmão a cair.

Mas disse isso porque não es-

tava muito convencido de que 
o Presidente Nyusi iria aceitar?
Acredito que o ante-projecto vai 
sair. Repito, não estamos a exigir 
a independência das províncias. 
Perguntem como o Zuma gover-
na a África do Sul. Não há pro-
blemas com as províncias geridas 
pela oposição. 

Ficou duas a três horas só a 
conversar sobre províncias au-
tónomas? 
Fizemos uma restropectiva sobre 
o acordo de Roma e o que falhou 
e ele compreendeu. Revisitámos 
o acordo de 5 de Setembro (ces-
sação das hostilidades) que até 
agora está a falhar. A Frelimo 
está a violar. Expliquei ao por-
menor o que está a acontecer.  
Há movimentações de forças 
governamentais para novas posi-
ções em zonas como Marínguè, 
Muxúnguè (Sofala) Nampevo 
(Zambézia), Massinga (Inham-
bane). 
Não sou escravo deste país e 
apesar de ser um bom líder que 
dá orientações para outros cum-

prirem verdadeiramente, temos 
de colocar um ponto final a esta 
situação.

Vai tomar o seu lugar no Ga-
binete do líder do partido mais 
votado? 
Ele perguntou-me isso (Nyusi).

E qual foi a resposta?  
Eu disse que era muito cedo. 
Não é com aquela declaração 
que fizemos em conjunto que 
tudo parou. No passado assiná-
mos acordos que não resultaram. 
Vamos dar tempo ao tempo. 
  
Acha que agora no Centro Jo-
aquim Chissano as coisas vão 
andar mais calmas?  
(risos) Não sei, porque aquilo é 
um outro grupinho. Mas ele pro-
meteu que eu e ele temos de falar, 
sobretudo, na parte que tem a ver 
com o cumprimento do acordo de 
cessação das hostilidades milita-
res. Há muitas violações. Vamos 
falar também sobre os homens 
da Renamo que estão a ser mar-
ginalizados nas forças armadas. 

OPOSIÇÃO

FRELIMO

Aperto de mão entre Daviz Simango, presidente do MDM e Filipe Nyusi, chefe 
de Estado
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O 
académico e constitu-

cionalista Gilles Cistac 

afirma que a intenção 

da Renamo e de Afon-

so Dhlakama de criar “províncias 

autónomas” está em conformida-

de com a lei, mas alerta que resta 

saber se “o legislador vai ter von-

tade de implementar o comando 

constitucional”.

“O facto de se criar este novo es-

calão de democracia local é im-

portante para o país para dar um 

salto qualitativo em termos de 

governação local. Significa que as 

províncias que se tornarem autar-

quias locais vão ter uma assem-

bleia eleita e autónoma para gerir 

os assuntos provinciais”, frisou 

Cistac, constitucionalista que não 

é bem visto em alguns círculos 

políticos próximos do poder por 

alegadamente defender posições 

separatistas.

O académico faz notar que caso 

o Parlamento dê o no objection à 

proposta da Renamo terá impli-

cações em termos de transferên-

cia de competências. Os actuais 

governos provinciais, que são 

órgãos do Estado, vão, segundo 

Cistac, ter de transferir parte das 

suas competências para a nova 

administração.

Esta semana, o presidente da 

República, Filipe Nyusi e o líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama, 

acordaram que o segundo maior 

partido da oposição em Moçam-

bique tem de submeter à As-

sembleia da República (AR) um 

ante-projecto de lei para criação 

de províncias autónomas para ser 

debatido, como forma de respei-

tar a Constituição da República.  

Para o constitucionalista e acadé-

mico Cistac, a Constituição mo-

çambicana abre espaço para a Re-

namo gerir de forma autónoma as 

províncias onde obteve maiorias 

das eleições de 15 de Outubro 

passado.

Cistac argumenta a sua tese evo-

cando o número 04, do artigo 273 

da Constituição da República, 

sobre as categorias das autarquias 

locais, que determina que: “a lei 

pode estabelecer outras categorias 

autárquicas superiores ou inferio-

res à circunscrição territorial do 

município ou da povoação”. 

Nessa senda, entende Cistac, 

em vez de “regiões autónomas”, 

passariam a ser denominadas 

“províncias autónomas”, que é a 

designação mais abrangente no 

âmbito da lei em alusão.

Para tal, se houver vontade políti-

ca nesse sentido, pode-se, através 

da lei ordinária, transformar as 

províncias numa autarquia local, 

“o que é constitucional”. Esta gi-

nástica, segundo Cistac, não im-

plica a alteração da Constituição.

Continua a sua explanação re-

ferindo que a transformação da 

província numa autarquia do ní-

vel da província não extingue, de 

forma alguma, os municípios que 

se encontram dentro da província 

e continuam autónomos mesmo 

em termos das suas competências.

Diz ainda que o modelo exigido 

pela Renamo não dilui a essên-

cia da unicidade de Estado assim 

como do aparelho administrativo 

estadual na medida em que tudo 

continuaria a funcionar no âmbi-

to da Constituição. 

(R.S)

“Províncias autónomas têm cobertura 
constitucional” 
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O Salão  vai nos dias 13 e 14 de Fe-
vereiro prestar culto aos enomarados do 

, oferecendo 
pacotes promocionais aos seus clientes.

Pacote 1 - Massagem, Manicure, 
                  Pedicure – 1,400, 00 Mts

Pacote 2 – Make-up, Limpeza Facial,
                  Massagem – 1,800,00 Mts

Pacote 3 – Massagem, Misé, 
                   Pedicure – 800 Mts

Pacote 4 – Cote de Cabelo, Barba,  
                    Make-up – 500 Mts

Ivone Soares, a deputada que teve 

um papel central no retorno do lí-

der da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, a Maputo, em Setembro do 

ano passado, vai dirigir a bancada 

parlamentar do partido na presente 

legislatura que se prolonga até 2019.

Soares, que foi responsável por levar 

cinco embaixadores à Gorongosa 

para se encontrarem com Dhlakama 

e tentar convencê-lo a retornar à po-

lítica a tempo das eleições, é sobrinha 

do presidente da Renamo, posição 

que lhe concedeu um “status” privile-

giado no seio do partido.

Indicada líder da bancada nesta quar-

ta-feira, Soares movimenta-se bem 

nos corredores políticos em Moçam-

bique, mantendo ligações com figuras 

importantes,  atributos que foram es-

senciais para a sua ascensão.

Casada com um antigo deputado 

socialista italiano, Ivone Soares é 

formada em Comunicação pela Uni-

versidade Politécnica e é deputada da 

Renamo desde 2009.

Ivone Soares terá como vice-chefe da 

bancada o deputado Mário Ali, eleito 

pelo círculo eleitoral de Nampula.  

A cadeira do segundo vice-presiden-

te da Assembleia da República será 

ocupada pelo deputado Younusse 

Amad, eleito pelo círculo eleitoral de 

Sofala. 

José Henrique Lopes, do círculo de 

Nampula, será o porta-voz enquan-

to José Mário Cruz será o relator da 

bancada.    

Tomada de posse
Depois dos consensos alcançados 

nas conversações entre o presidente 

da República, Filipe Nyusi, e o líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama, os 

deputados desta formação partidária 

foram investidos esta quarta-feira 

na Assembleia da República (AR). 

Trata-se dos 89 deputados eleitos em 

10 círculos eleitorais. Na província de 

Gaza, a oposição não elegeu nenhum 

deputado. Em vários pontos desta 

província, a Frelimo alcançou núme-

ros coreanos.

Dada a corrida para participar da ses-

são extraordinária que visava a elei-

ção dos membros das comissões de 

trabalho da AR e revisão pontual do 

regimento, que arrancou esta quinta-

-feira, a presidente da Assembleia da 

República, Verónica Macamo, inves-

tiu os deputados da Renamo, numa 

cerimónia dividida em dois grupos. 

O primeiro, composto por 70 depu-

tados, foi investido às 16:00 horas en-

quanto o segundo, de 19 provenientes 

do círculo eleitoral de Nampula, foi 

investido às 22:30 horas.

No entanto, os deputados da Rena-

mo apontam que acorreram àquele 

acto com o intuito de levar avan-

te o ante-projecto de lei de criação 

das províncias autónomas, que surge 

como consequência directa da não 

aceitação dos resultados das eleições 

do passado 15 de Outubro.

Ivone Soares lidera bancada da Renamo
Por Argunaldo Nhampossa

Esta semana, o presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, e o líder da Re-

namo, Afonso Dhlakama, acordaram 

que a segunda maior força partidária 

tem de submeter à AR um ante-pro-

jecto de lei para criação de províncias 

autónomas para ser debatido, como 

forma de respeitar a Constituição da 

República   

António Muchanga, porta-voz do 

presidente da Renamo e deputado, 

referiu que a cerimónia constitui um 

passo decisivo rumo à materialização 

do desejo do seu partido que está a 

ter acolhimento do governo e era 

preciso criar condições para que a 

Renamo defendesse as suas ideias em 

sede do parlamento. 

Segundo Muchanga, há muito as po-

pulações do centro e norte estão mui-

to ansiosas em ver aquelas províncias 

serem autónomas, pelo que não faria 

sentido deixar a Frelimo e o MDM 

deliberarem sobre matérias de inte-

resse de outrem. 

Na ocasião, a presidente da Assem-

bleia da República, Verónica Maca-

mo, que dirigiu o acto, apontou que 

o mesmo se reveste de grande impor-

tância para vida política do país e, em 

particular, da casa do povo, pois revela 

a sensibilidade desta formação parti-

dária em responder à vontade popu-

lar que os elegeu. Macamo acrescen-

tou que a cerimónia contribui ainda 

para a consolidação da democracia e 

respeito pelas instituições democrati-

camente eleitas e garantias da paz e 

harmonia social.

Ile
c 

Vi
la

nc
ul

os

Momento que marca a investidura dos deputados da Renamo
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sar-fogo com os radicais. Insistindo 

que não precisava da ajuda das Na-

ções Unidas ou da União Africana, 

o Exército foi acumulando derrotas, 

ao mesmo tempo que era acusado 

de abusos dos direitos humanos no 

combate ao terrorismo.

É verdade que acaba de ser aprovada 

uma força regional de 8700 membros 

do Chade, do Níger, das Camarões e 

do Benim para se juntarem aos nige-

rianos, mas grande parte destes mili-

tares e polícias vão operar nas regiões 

de fronteira. Só o Chade, para já, está 

envolvido em batalhas no Nordeste 

da Nigéria. O Boko Haram já reagiu, 

reafirmando a sua determinação em 

desestabilizar outros países – nome-

adamente o Níger, onde tem lançado 

ataques quase diários, ou os Cama-

rões.

Aguardadas como as primeiras elei-

ções realmente livres desde o fim 

dos regimes militares, em 1999, as 

presidenciais serão também as pri-

meiras em que a vitória de Goodlu-

ck Jonathan não está garantida – as 

sondagens mostram que o general na 

reforma Muhammadu Buhari o pode 

derrotar. Ora, a oposição e muitos 

observadores acreditam que o adia-

mento é apenas uma desculpa para o 

impopular Jonathan, com mais meios 

para fazer campanha do que o adver-

sário, tentar recuperar terreno.

Uma sondagem do Afrobarometer 

(instituto independente com pre-

sença em 30 países africanos) sugere 

que Jonathan e Buhari, líder do Con-

gresso Progressista, estão empatados 

nas intenções de voto. Nas últimas 

semanas, Buhari tem reunido gran-

des multidões nos seus comícios e 

recebido o apoio de figuras impor-

tantes. Um antigo presidente do Par-

tido Democrático do Povo, no poder, 

Olusegun Obasanjo, retirou o seu 

apoio a Jonathan, defendendo que o 

seu camarada de partido “fracassou” 

como Presidente.

Buhari, que já liderou o país duran-

te dois anos após um golpe militar 

nos anos 1980, pediu calma aos seus 

apoiantes, mas considerou que a Co-

missão Eleitoral foi “obrigada a ceder 

a pressões” e viu a sua “independência 

gravemente comprometida”. O can-

didato denunciou o adiamento como 

“uma tentativa grosseira de sabotar 

o processo eleitoral” e o seu partido 

falou de “ataque grave à democracia”.

Segurança como pretexto
O secretário de Estado norte-ameri-

cano, John Kerry, fez divulgar um co-

municado em que diz que os Estados 

Unidos estão “profundamente desa-

pontados com a decisão de adiar as 

eleições” e que “é inaceitável qualquer 

interferência política na Comis-

são Eleitoral e fundamental que 

o Governo não use as preocupa-

ções de segurança como pretex-

to para pôr em causa o processo 

democrático”.

Apesar de o anúncio ter sido 

feito quando faltava apenas uma 

semana para a ida às urnas, há 

meses que vários membros do 

partido de Jonathan defendiam 

o adiamento. Em Janeiro, Sam-

bo Dasuki, o conselheiro de Jo-

nathan, dizia que a Comissão 

Eleitoral não teria tempo para 

distribuir os cartões de eleitor 

(que serão usados pela primeira 

vez) a quase metade dos 68 mi-

lhões de nigerianos que podem 

votar. Mas essa distribuição já 

foi entretanto concluída e o pre-

sidente da comissão, Attahiru 

Jega, garantira que tudo estava 

a postos.

Claro que organizar umas elei-

ções no meio de uma insurrei-

ção armada e com 1,5 milhões 

de deslocados está longe de ser 

uma situação normal ou desejá-

vel. Difícil de perceber é o que 

é que poderá ser feito em mês 

e meio para alterar este cenário. 

Dasuki também garantiu que a 

data das eleições “não voltará a 

ser mudada”

A 
pedido das chefias mi-

litares, as eleições ni-

gerianas foram adiadas: 

as presidenciais, marca-

das para 14 de Fevereiro, deverão 

agora acontecer a 28 de Março; 

as legislativas passaram para 11 

de Abril. Em seis semanas, afir-

mou esta segunda-feira Sambo 

Dasuki, conselheiro de segurança 

do Presidente, “todos os campos 

conhecidos do Boko Haram serão 

desmantelados”. 

Na prática, o que o Exército nige-

riano está a dizer é que vai fazer 

em seis semanas o que não con-

seguiu nos últimos seis anos, des-

de que o grupo radical islamista 

Boko Haram surgiu para matar 

dezenas de milhares de civis, rap-

tar centenas de meninas das suas 

escolas, arrasar cidades, obrigar 

1,5 milhões de pessoas a fugir de 

casa, conquistar território no esta-

do de Borno, no Nordeste do país, 

e ameaçar e atacar países vizinhos.

Os nigerianos têm poucos motivos 

para confiar na palavra dos seus 

militares. Em 2014, quando pelo 

menos 5000 civis foram mortos, 

os generais mentiram ao anunciar 

que tinham libertado 200 alunas 

raptadas pelo Boko Haram, tal 

como mentiram quando disseram 

ter chegado a um acordo de ces-

O 
“SwissLeaks” revela como 

a filial do banco HSBC 

em Genebra serviu de in-

termediário para clientes 

esconderem dinheiro.

Depois do caso LuxLeaks, há uma 

nova investigação coordenada pelo 

Consórcio Internacional de Jorna-

listas de Investigação (de que faz 

parte o jornalista Fernando Lima) 

que se arrisca a embaraçar políticos, 

membros da realeza, celebridades, 

executivos de empresas, desportistas 

e até mesmo estrelas de Hollywood. 

Chama-se SwissLeaks e vem pôr a 

nu como o banco britânico HSBC, 

através da sua filial suíça (o HSBC 

Private Bank), terá ajudado cente-

nas de milhares de clientes a ocultar 

milhares de milhões de euros em 

offshores.

O dossier que está na origem da in-
vestigação, divulgada neste domingo, 
contém informações relativas a mais 
de 100 mil clientes e 20 mil socieda-
des offshores, de contas no valor de 
100 mil milhões de dólares (cerca de 
87.300 milhões de euros) que terão 
passado pelo HSBC em Genebra. 
Os dados dizem respeito apenas ao 
horizonte temporal entre Novembro 
de 2006 e Março de 2007.
Segundo o Guardian, um dos jornais 
que neste domingo revelou o Swis-
sLeaks, o HSBC Private Bank terá 
permitido retirar grandes quantida-
des de dinheiro em moeda estran-
geira pouco habituais na Suíça, terá 
ajudado clientes a escapar ao paga-
mento de impostos em domicílios 
fiscais na Europa, terá escondido 
fundos em contas “negras” e aberto 
contas a criminosos internacionais e 
empresários suspeitos de corrupção. 
Ao jornal inglês, o HSBC em Lon-
dres reconheceu que a casa-mãe é 
responsável pelas “falhas de controlo” 
sobre o HSBC Private Bank.
O ICIJ e o Le Monde explicam 
como funcionava o esquema envol-
vendo o HSBC Private Bank. Quan-
do era criada uma conta de um clien-
te, era-lhe atribuído um código com 
números e letras, ao qual podiam 
estar associadas uma ou mais contas 
bancárias, por sua vez registadas com 
identidades diferentes. O anonimato 
da pessoa ou entidade ficava assegu-
rado (só o banco sabia a quem per-
tenciam as contas, porque o titular 
passava, na prática, a ser um código, 
deixando de estar associadas a uma 
pessoa física). Depois, era criada uma 
sociedade fictícia, que passa a ter um 
perfil de cliente com o seu próprio 
nome, associado àquelas contas.

O ICIJ refere no seu site que os do-

cumentos a que teve acesso dizem 

respeito a mais de 100 mil pessoas 

e entidades de mais de 200 países, 

correspondendo a uma versão do 

dossier que França partilhou com as 

autoridades fiscais de outros países, 

incluindo os Estados Unidos, Índia, 

Argentina, Reino Unido, Alemanha, 

Itália, Espanha, Irlanda, Grécia, Bél-

gica.

Há um nome central na revelação de 

todas estas informações: o de Her-

vé Falciani, um antigo funcionário 

do banco em Genebra. Falciani, in-

formático, com dupla nacionalidade 

(francesa e italiana), obteve docu-

mentos confidenciais do HSBC Pri-

vate Bank e entregou os arquivos às 

autoridades francesas.

Segundo o Le Monde, Falciani ten-

tou vender as informações que de-

pois viria a fornecer às autoridades 

francesas, tendo sido acusado pelo 

Ministério Público da Suíça em De-

zembro do ano passado por alegada 

espionagem económica e violação do 

segredo comercial e bancário.

A investigação começou no Le Mon-

de, que teve acesso às informações no 

início do ano passado e partilhou a 

documentação com o consórcio de 

jornalistas ICIJ, que passou a coor-

denar a investigação.

Países envolvidos
No seu site, o consórcio de jorna-

listas refere que as contas bancárias 

em offshores são permitidas em 

muitos países e clarifica que o fac-

to de os nomes constarem da “lista 

Falciani “não significa que a pessoa 

tenha cometido qualquer delito”. Na 

lista estão nomes como Mohamed 

VI de Marrocos, Li Xiaolin, filha 

do ex-primeiro ministro chinês Li 

Peng, o banqueiro espanhol Emilio 

Botín (que morreu em Setembro), 

o piloto Fernando Alonso, o actor 

norte-americano John Malkovich, 

o músico Phil Collins ou o estilista 

Valentino Garavani.

Suíça, Reino Unido, Venezuela, Es-

tados Unidos França, Israel, Itália e 

Bahamas são os países cujos clien-

tes surgem em primeiro na lista do 

SwissLeaks, com mais dinheiro 

associado às contas em causa. Os 

clientes relacionados com Portugal 

tinham no banco 969 milhões de dó-

lares (846,5 milhões de euros), sen-

do que o cliente com mais dinheiro 

associado totalizava 161,8 milhões 

de dólares (141,3 milhões de euros). 

Há também 31 clientes angolanos 
não tendo sido ainda revelado se há 
moçambicanos ou instituições mo-
çambicanas envolvidas no escândalo.
A filial suíça do banco britânico 
HSBC Private Bank garantiu, nesta 
segunda-feira, que promoveu uma 
“transformação radical” das práticas 
da instituição, após os “incumpri-
mentos verificados em 2007”, para 
evitar casos de fraude fiscal e de 
branqueamento de capitais.
“O HSBC (Suíça) levou a cabo uma 
transformação radical em 2008 para 
evitar que os seus serviços sejam 
utilizados para defraudar o fisco ou 
para lavagem de dinheiro”, disse o 
director-geral da filial, Franco Mor-
ra, num comunicado enviado à AFP.
A reacção surge depois de o Con-
sórcio Internacional de Jornalistas 
de Investigação (ICIJ) ter divulgado 
documentos confidenciais que reve-
lam que a filial suíça do banco britâ-
nico terá ajudado centenas de milha-
res de clientes a ocultar milhares de 
milhões de euros em offshores.
Os dados dizem respeito apenas ao 
horizonte temporal entre Novembro 
de 2006 e Março de 2007.
“Essas revelações relativas a práticas 

do passado devem lembrar que o 

velho modelo de negócios do ban-

co privado suíço já não é aceitável”, 

adiantou Morra.

De acordo com o banco, a nova di-

recção fez uma avaliação “profunda” 

das suas práticas, que incluiu “o en-

cerramento de contas de clientes que 

não correspondem aos elevados stan-

dards do banco” e “um sistema muito 

completo de controlo interno”.

O HSBC Suíça “não está interessado 

em estabelecer relações comerciais 

com clientes ou potenciais clientes 

que não respeitam as [suas] exigên-

cias em relação à criminalidade fi-

nanceira”, refere o comunicado.

Das 778 contas bancárias, 531 foram 

abertas entre 1970 e 2006, e dos 611 

clientes com ligações a Portugal, 36% 

têm passaporte português, indicam 

as informações divulgadas pelo ICIJ. 

O cliente com mais dinheiro associa-

do totalizava 161,8 milhões de dóla-

res (141,3 milhões de euros), mas a 

sua identidade não foi revelada.

Reagindo a estas revelações, a asso-

ciação suíça de banqueiros (ASB) 

lembrou que esses casos pertencem 

ao passado, mas que os bancos que 

não respeitam a lei devem assumi-lo. 

“Os bancos devem respeitar sempre 

as leis em vigor no quadro das suas 

actividades. Isso é válido tanto para 

as leis dos seus países de origem, 

como para os países no quais eles 

operam. E se os bancos não respei-

tam essas leis devem assumi-lo”, re-

feriu a associação citada pela France 

Presse.

A ASB acrescenta, contudo, que “os 

bancos não são responsáveis pela 

conformidade fiscal dos seus clien-

tes”.

Informador pede protecção
O informático franco-italiano Her-

vé Falciani, na origem das revelações 

de um vasto escândalo de evasão 

fiscal organizada na filial helvética 

do banco HSBC, considerou nesta 

segunda-feira que só a protecção aos 

lançadores de alertas pode vencer a 

“impunidade”. 

Em entrevista concedida à televisão 

suíça RTS, este antigo informático 

do HSBC disse que, “se se quiser 

contrabalançar a impunidade, é pre-

ciso dotar-se dos meios para o fazer”.

Falciani obteve ficheiros do seu anti-

go empregador que permitiram a um 

consórcio internacional de jornalis-

tas, liderado pelo Le Monde, expor 

um imenso sistema de evasão fiscal 

europeu.

O franco-italiano, de 42 anos, que 

é procurado pela Justiça da Suíça, 

designadamente por “violação do se-

gredo bancário”, e cujas informações 

permitiram a revelação de milhares 

de nomes de detentores de contas na 

Suíça, declarou que beneficia de pro-

tecção em França.

Os lançadores de alertas devem be-

neficiar de uma protecção “não ape-

nas física, mas também profissional, 

de reputação, jurídica”, disse na esta-

ção RTS.

Considerou também que estes infor-

madores merecem um apoio finan-

ceiro. “Não se deve ser estúpido. Não 

se deve ser ingénuo. Somos feitos de 

carne e osso”, declarou.

O informático, que foi acusado de 

ter roubado os ficheiros do HSBC 

para os vender, negou ter recebido 

dinheiro.

PÚBLICO/SAVANA

Nigéria adia eleições para derrotar radicais “em seis semanas”

Jornalistas tiram a carapuça ao banco HSBC
- ainda não são conhecidas potenciais extensões a Moçambique

Por Pedro Crisóstomo   
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e enviadas ao Instituto Nacional 

de Saúde em Maputo e aguarda-

-se pelos resultados de modo a se 

conhecer que tipo de tóxico foi 

usado”.

Detidos supostos autores 
do crime
Entretanto, a Polícia da Repú-

blica de Moçambique (PRM) na 

Zambézia, através da sua porta-

-voz, Elsídia Filipe, disse à im-

prensa que foram detidas, nas 

celas do Comando Distrital de 

Namacurra, duas pessoas em co-

nexão com o caso.

Trata-se do suposto proprietário 

do produto e do seu amigo que se 

presume seja o dono do veneno 

injectado na farinha.

Filipe referiu que neste momen-

to decorrem investigações para 

se apurar as reais causas que le-

varam os cidadãos a colocarem o 

veneno na farinha. 

No entanto, os indiciados negam 

o crime. Lorito Duarte, detido, 

vendedor da farinha disse que 

faz aquele negócio há bastante 

tempo e situação similar nunca 

se verificou. 

Diz que a farinha que vitimou as 

cinco pessoas foi também ven-

dida para tantas outras e nada 

SOCIEDADE

Pelo menos cinco pessoas, 

todas da mesma família, 

perderam a vida, depois 

de consumirem xima 

preparada com farinha de milho 

misturada com a de mandioca 

seca.

O episódio deu-se no passado dia 

05 de Fevereiro, no povoado de 

Daquima, posto administrativo 

de Macuse, distrito de Namacur-

ra, na província da Zambézia.

Luísa Cumba, directora pro-

vincial de Saúde da Zambézia, 

contou à imprensa que tudo co-

meçou quando um grupo de sete 

pessoas, todas da mesma família, 

consumiram a referida comida. 

Momentos depois de ingerirem 

o alimento, as vítimas queixaram-

-se de dores abdominais, náuseas, 

sangue na urina, vómitos e altera-

ção mental.

Dos sete, dois perderam a vida no 

local e as restantes três sucumbi-

ram a caminho do Hospital pro-

vincial de Quelimane, a maior 

unidade sanitária da província da 

Zambézia.

A sexta pessoa encontra-se inter-

nada no Hospital Provincial da 

Zambézia mas fora de perigo.

Segundo Luísa Cumba, a sétima 

pessoa que terá ingerido a comida 

é uma criança de seis meses que 

Farinha envenenada 
mata cinco pessoas 
na Zambézia
Por Tony Guitarra, em Quelimane

Baltazar Mario Roque, acusado de ser 
dono da droga

Lorito Duarte, revendor de 
farinha

SACO de farinha supostamnte envenada

não conseguiu engolir o alimen-

to depois de a mãe ter lhe dado. 

O milagre fez com que o menor 

não caísse na desgraça e está neste 

momento fora de perigo.

A evidência do envenenamento 

da comida foi detectada nas au-

tópsias feitas às vítimas. 

“Foram as autópsias que nos 

permitiram concluir que houve 

presença de um tóxico com ca-

racterísticas letais e que a via de 

entrada no organismo foi a boca”, 

disse Cumba, para depois acres-

centar: “foram tiradas amostras 

aconteceu, facto que o leva a con-

cluir que o suposto veneno foi in-

troduzido depois do produto sair 

da sua casa.

Baltazar Mário Roque, outro in-outro in-

diciado, disse que desconhece a 

proveniência do tal veneno e fi-

cou surpreso com a detenção. 

Recordar que a intoxicação ali-

mentar da Zambézia verifica-se 

poucos dias depois de 79 pesso-

as perderem a vida em Chitima, 

Tete, depois de consumir uma 

bebida de fabrico caseiro, envene-

nada, conhecida como phombe. 
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A 
governadora provincial de 
Sofala, Helena Taipo, está 
completamente zangada 
com o governo distrital de 

Caia e com a delegação o Instituto 

Nacional de Gestão de Calami-

dades (INGC) naquela província 

pelo facto de a governante ter con-

firmado, esta segunda-feira, que as 

duas entidades apresentaram rela-

tórios simplesmente falsos na úl-

tima sessão do governo provincial, 

realizada a 4 de Fevereiro corrente.

Na verdade, a suspeita da gover-

nante surgiu logo que os relatórios 

foram apresentados na sessão do 

governo de Sofala, realidade que 

A acusação é da governadora Helena Taipo

Administrador e INGC inventam relatórios 
de apoio aos pobres
Por Constantino André, na Beira

fez com que ela procurasse cami-

nhos que pudessem colocar o “pre-

to no branco” em relação à dúvida 

e suspeita de falsificação de relató-

rios.

Na sessão do governo provincial, o 

administrador distrital de Caia e o 

responsável provincial do Instituto 

Nacional de Gestão de Calamida-

des apresentaram um relatório que 

indicava que no distrito estava em 

curso o processo de reassentamento 

de 22 famílias residentes em zonas 

de risco de cheias e inundações, 

quando, no terreno, nada estava a 

acontecer.

No distrito, esta segunda-feira, a 

governante confirmou as suspeitas 

e publicamente não escondeu a 

zanga e revolta pelo facto de a ad-

ministração local e o INGC terem 

mentido que estavam a apoiar as 

populações vítimas das cheias.

E mais, Helena Taipo prometeu 

que medidas iriam ter lugar no 

sentido de responsabilizar as pes-

soas e entidades que inventaram os 

relatórios.

Em Caia, a governadora, além de 

visitar a vila sede do distrito, des-

locou-se à zona de Subulelo, local 

onde deviam ser reassentadas as fa-

mílias em risco iminente de cheias 

e inundações por transbordo do rio 

Zambeze.

A governante foi, in loco, constatar 

que no terreno nada está a aconte-

cer e na zona onde o reassentamen-

to deveria ter lugar foram impro-

visadas, à última da hora, algumas 

tendas. As tendas, segundo se soube 

na ocasião, foram instaladas naque-

la zona exactamente no dia em que 

o INGC e a administração de Caia 

souberam que Maria Helena Taipo 

iria visitar o distrito, exactamente 

para averiguar o ponto de situação 

da transferência das 22 famílias em 

risco de cheias e inundações.

“O governo e o INGC traíram-me. 

Apresentaram-me relatórios falsos. 

Aqui nada está sendo feito para 

ajudar a população que está a sofrer 

com as cheias devido à subida do 

caudal do rio Zambeze. Como um 

dirigente vai levantar falsas tendas? 

Tudo o que está aqui nada tem a 

ver com o que escreveram nos re-

latórios. Isso é mau. É muito mau”, 

lamentou a governante, completa-

mente contrariada com a situação 

que tinha acabado de observar no 

terreno.

“Em todo o caso, vamos continuar 

a trabalhar para salvar vidas. O res-

to vamos ver”, disse a governante, 

dando a entender que os promoto-

res das mentiras deverão ser devi-

damente responsabilizados.

Na ocasião, os jornalistas insistiram 

na pergunta sobre o tipo de respon-

sabilização que se poderia esperar 

para os autores dos falsos relatórios, 

ao que a governante respondeu: “É 

por isso que eu disse que só pode-

ria falar no fim. A verdade é que o 

que deve acontecer é que as coisas 

devem mudar. Não podemos conti-

nuar com esta realidade. Noto que 

aqui não há colaboração. Como 

vamos trabalhar assim”, questio-

nou Helena Taipo, na expectativa 

de alguma resposta por parte dos 

autores de alegados falsos relató-

rios. Seguidamente disse diante dos 

promotores dos relatórios: “Essas 

tendas foram improvisadas quan-

do informei que visitaria Caia para 

viver a realidade das vítimas das 

cheias”.

Não foi possível, na ocasião, obter 

qualquer reacção dos acusados de 

elaboração de relatórios falsos, pois, 

estes fecharam-se em copas quan-

do os jornalistas tentaram buscar 

algum pronunciamento.

O 
presidente do Con-
selho Municipal da 
cidade de Quelimane 
(CMCQ), Manuel 

de Araújo, mostrou-se con-

trariado com a morosidade do 

executivo moçambicano na as-

sistência às vítimas das cheias 

nas províncias da Zambézia e 

Nampula.

Para Manuel de Araújo, ao con-

trário do que se verifica noutros 

pontos do país, onde quando há 

calamidades naturais a respos-

ta é imediata, na Zambézia e 

Nampula o cenário é diferente.

Araújo diz que o Governo está 

ser muito lento na resposta às 

vítimas das cheias.

O edil de Quelimane fez estas 

declarações depois de visitar os 

distritos de Mocuba, Zambézia 

e Nacala em Nampula, dois 

pontos severamente afectadas 

pelas enxurradas, no passado 

mês de Janeiro. 

Araújo diz que depois das 

chuvas desalojarem as comu-

nidades, o Governo, liderado 

pelo primeiro-ministro, Carlos 

Agostinho de Rosário, fez-se ao 

local, no entanto, depois de tes-

temunhar o sofrimento popu-

lar, no terreno, pouco fez para 

aliviar a população carente.

“A reacção do governo, após 

a visita do primeiro-ministro,  

não é visível no terreno. Até 

Assistência às vitimas das cheias no centro e 
norte do país

Araújo indignado com a 
morosidade do Governo
 Por Tony Guitarra, em Quelimane

hoje, temos situações em que al-

guns reassentados não possuem 

redes mosquiteiras nas suas 

tendas, a assistência alimentar 

é deficitária e o saneamento é 

precário”, reprovou.

O autarca lamentou também o 

uso de barcos não apropriados e 

inseguros para o transporte de 

pessoas e bens.

“O naufrágio da embarcação do 

Instituto Nacional de Gestão 

das Calamidades (INGC), em 

Mocuba, durante a operação de 

resgate, é prova de que os barcos 

não são apropriados para o so-

corro”, exemplificou.

Araújo lamentou a saída prema-

tura da força sul-africana que 

estava auxiliar no resgate das 

vitimas. 

Para o edil, é inconcebível que o 

Governo alegue falta de fundos 

para manter aeronaves e heli-

cópteros no terreno para socor-

rer vitimas na medida em que, 

quando se trata de  campanhas 

eleitorais e presidências abertas 

o dinheiro aparece.

Noutra vertente, Manuel de 

Araújo referiu que as inun-

dações fragilizaram também 

o tecido empresarial havendo 

necessidade do Governo apoiar 

os empresários das províncias 

da Zambézia, Nampula, Cabo 

Delgado e Niassa para relança-

rem-se ao mercado e alavanca-

rem suas actividades.
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O “milagre” que a agricultura familiar espera
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Passado tradicionalmente 
por gerações, o grão de 
milho, colhido das épocas 
anteriores, continua a ser 

o fiel recurso de centenas de famí-
lias camponesas em Moçambique, 
para produzir o que lhes garante 
apenas “certificado de insegurança 
alimentar”, pela baixa produtivida-
de, à espera de um milagre: produ-
ção de semente de qualidade, que 
baste e que chegue a preços acessí-
veis no interior para revolucionar a 
agricultura do sector familiar. 

Alguns camponeses, marginaliza-

dos pelos preços da venda de se-

mentes, preferem no fim de cada 

época escolher entre a colheita es-

pigas com grãos saudáveis para lan-

çar na sementeira seguinte, outros 

nem tanto, com dinheiro, são cépti-

cos quanto à qualidade da semente 

vendida, até de marcas de firmas 

reconhecidas, por terem sofrido 

várias vezes golpes e burlas, ao com-

prarem grão embalado em saqueta 

de marcas, pintado com corantes e 

sumos em pó, denunciaram.

“Essa semente de milho do meu 

celeiro confio. Já vem desde meu 

avó e dá grão de milho com boa 

qualidade, resistente a elefantin-

hos e outras doenças”, disse ao 

SAVANA, Filipe Celestino, uma 

enxada e grãos de milho na mão, 

enquanto se desdobra a lançar a 

semente na terra no distrito da 

Gorongosa, Sofala, com “tristes 

lembranças de corantes em grãos”, 

que lhe renderam uma “boa fome” 

entre 2009 e 2011.

“Os extensionistas da agricultura 

andavam a ensinar o tipo de se-

mente que devíamos comprar, 

porque rendia mais, só que naquele 

ano (2009) não houve feira agrícola, 

então comprei no bazar, até tinha 

Do grão à semente:

Por André Catueira, em Manica

um plástico da embalagem para não 

falhar. Mas foi quebra”, conta Filipe 

Celestino, que lembra ter recor-

rido depois ao seu tradicional grão, 

mas já fora da época de sementeira, 

tendo lhe valido uma queda drás-

tica de produção, por depender da 

agricultura de sequeiro.

Uma avaliação, de 2012, do pro-

grama de desenvolvimento in-

tegrado do sector de sementes 

(ISSD Moçambique) concluiu que 

Moçambique é dominado por um 

sistema de semente (grão), guarda-

do pelos camponeses, que abrange 

mais de 70%, seguido por trocas 

informais que cobrem mais de 20% 

do sector total de sementes. 

  A mesma avaliação indica que 

o sector formal é relativamente 

pequeno, cobrindo não mais que 

10% do sector de sementes através 

de entidades públicas e privadas, 

o que sugere ser ainda um fardo 

entre os camponeses ter acesso a 

sementes de qualidade certificada, 

aliado a preços inacessíveis, dis-

ponibilidade a tempo e em quanti-

dades suficientes.

“É crucial ter uma semente de 

qualidade para agricultura, porque 

só daí se pode falar da importân-

cia do teor nutritivo das comidas 

(produção), uma combinação que 

Moçambique precisa devido à baixa 

taxa de produção e alta taxa de des-

nutrição”, declarou David Lane, 

embaixador dos Estados Unidos da 

América para as agências da ONU, 

para agricultura e alimentação, na 

sua recente visita à província de 

Manica.

Em Moçambique o sector formal 

de sementes é dominado pelo gov-

erno e duas grandes empresas, a 

estatal SEMOC e a privada PAN-

NAR. Estas empresas são contrata-

das pelo Ministério da Agricultura 

para produção e comercialização 

de semente certificada de híbridos 

melhorados e de variedades de mil-

ho de polinização aberta a preços 

subsidiados.

Contudo, “é surpreendente que 

apenas 2% de todo o milho com-

ercializado é vendido fora dos sis-

temas de comercialização que é 

subsidiado pelo governo”, revela a 

avaliação do ISSD Moçambique, 

adiantando que “é principalmente 

nesta área que se encontram peque-

nos empresários privados de se-

mente”, sugerindo haver um negó-

cio sujo que prejudica o camponês. 

 Em Moçambique apenas seis por 

cento dos agricultores usam se-

mentes de qualidade e três por 

cento fertilizantes, um indicador 

claro que deixa o país em constante 

insegurança alimentar e alta em 

desnutrição. 

“A semente de baixa qualidade re-

sulta em baixa produção e o poder 

nutritivo da própria comida é 

baixo”, disse ao SAVANA Kevin 

Gifford, o único Farmeiro zim-

babueano (atingido pelas refor-

mas agrárias do regime de Robert 

Mugabe) que sobreviveu à falta de 

políticas bancárias de financiamen-

to agrícola em Moçambique.

Já para Walter Oliveira, coorde-

nador da FAO (organização das 

Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura) em Moçambique 

para o indicador da redução da 

fome, nos Objectivos de Desen-

volvimento do Milénio, “aumentar 

a disponibilidade de semente no 

tempo certo da sementeira aumen-

ta a produção e o uso de adubação 

garante boa germinação”.

Falta cultura agrícola
A falta de cultura agrícola, entre o 

sector familiar e mesmo o formal, 

pode estar a contribuir   na in-

eficiência da produtividade agrária 

em Moçambique, aliado ao alto 

preço e não uso de semente certifi-

cada, além da ausência de assistên-

cia de extensionistas aos campone-

ses, que garantem a maior produção 

no país.

Para Kevin Gifford, que prefe-

riu abandonar a produção de ta-

baco e depois comida e se dedicar 

à produção de semente através da 

sua firma, a Phoenix, “não se pode 

fazer uma agricultura sustentável 

baseada em grãos”, ou seja, sem uso 

de semente, para garantir a produ-

tividade que possa concorrer com o 

alto custo de produção.

“O custo de produção subiu 300% 

se comparado com há 13 anos. 

O gasóleo custava 40 cêntimos 

de dólar por litro e hoje custa 1.2 

dólares, mas o rendimento con-

tinua”, precisou Kevin Gifford, 

sublinhando que a fraca cobertura 

de assistência aos camponeses por 

extensionistas (chegando um técni-

co a cobrir 3 mil famílias num raio 

superior a 20 quilómetros) denun-

cia a falta de cultura e investimento 

para alavancar a agricultura famil-

iar, que dá suporte de produção em 

Moçambique.

  Ao todo,   98 por cento de ex-

plorações agrícolas praticam agri-

cultura de sequeiro em Moçam-

bique e, na sua maioria, não usam 

sementes de qualidade e fertili-

zantes para aumentar o rendimento. 

O sector familiar domina com 3,7 

milhões de pequenas explorações 

com uma área média de 1.1 hectare 

por família.

  “É fundamental que o Governo 

tenha políticas claras de apoio ao 

sector agrário. Agora o Governo já 

não dá semente subsidiada porque 

um programa (PAPA) terminou, 

mas os camponeses ainda não têm 

independência. Uns sobrevivem 

de programas de organizações es-

trangeiras e outros simplesmente 

continuam amarrados na tradicion-

al semente”, disse Pedrito Bonifá-

cio, um camponês de Vanduzi.

A pobreza e a insegurança alimen-

tar são as principais causas subja-

centes da desnutrição crónica em 

Moçambique, que afecta actual-

mente 44 por cento das crianças 

menores de cinco anos. A disponi-

bilidade de alimentos também é 

limitada pelo baixo rendimento 

agrícola e pelo acesso inadequado 

aos mercados para muitos dos seus 

cidadãos, avança a FAO.

Uma iniciativa do Governo dos 

Estados Unidos em Moçambique, 

denominada Feed The Future (Ali-

mentar o Futuro), implantado em 

23 distritos do país, levou 63.800 

camponeses a adoptarem novas 

tecnologias em 2013 em mais de 

47.700 hectares.

As tecnologias ora usadas incluem 

identificar fertilizantes, inoculan-

tes e herbicidas adequados, tais 

como a combinação de fertilizantes 

específicos para culturas e zonas 

agroclimáticos, além da rotação de 

culturas, plantio e espaçamento e 

época de plantio.

 

Investigação
Em Manica foi implantado um 

Laboratório Regional de Sementes 

para dar assistência às províncias 

de centro (Manica, Tete, Sofala e 

Zambézia), que tem vindo a mel-

horar consideravelmente o controlo 

da qualidade de semente que chega 

aos agricultores.

O laboratório, que faz teste de 

qualidade (boa germinação, pureza 

e conteúdo de humidade) e con-

trolo da qualidade da semente dis-

tribuída, recebe anualmente 1500 

amostras, de 15 empresas produ-

toras de semente, e tem estado a 

procurar responder à espectativa 

dos produtores, em aumentar a 

produção, informou o responsável.   

“Lutamos para que haja transpar-

ência na testagem das sementes”, 

explicou Manuel Bacicolo, respon-

sável pelo Laboratório Regional 

de Sementes, adiantando que o 

laboratório, que funciona nas insta-

lações da estatal SEMOC e con-

corrente das outras 14 firmas locais, 

tem estado a trabalhar para evitar 

“clivagens e ciúmes”, testando as 
sementes baseado em políticas da 

Associação Internacional de testes 

de sementes (ISTA). 

A instituição tem lutado com 

frustrações de empresas que re-

cebem resultados negativos das 

suas amostras, tendo uma segunda 

chance de uma testagem conduzida 

conjuntamente, além de empresas 

que assumem a qualidade não de-

clara a área e não remete amostras, 

comercializando neste caso grão. 

Um único caso parou em tribunal 

em 2014.

A maioria da semente básica testa-

da em Manica vem do Zimbabué, 

sendo feita apenas a multiplicação 

no país, sendo o maior desafio actu-

al da instituição testar e disponibi-

lizar variedades locais que vêm dos 

farmeiros além de variedades locais 

para emergências.

Moçambique ratificou a convenção 

da diversidade biológica em 1995 e 

o protocolo de Cartagena em 2003. 

Em 1997, o Governo elaborou a 

estratégia e o plano de acção para 

conservação da biodiversidade em 

Moçambique. Moçambique não é 

membro da ISTA, mas usa as suas 

metodologias para testar a semente.

A lei de semente de 1994 (Decreto 

41/94) trata da produção e comer-

cialização no sistema formal de se-

mentes, mas esta mesma lei não faz 

menção ao sistema informal de se-

mentes. O mesmo aplica-se a todos 

os documentos reguladores e estra-

tégias que foram subsequentemente 

criados para regular e implementar 

a lei de sementes com excepção da 

estratégia nacional de sementes 

(1997-2001) que reconhece o papel 

do sector informal.

Um programa da FAO está a finan-

ciar o laboratório regional de se-

mente, para análise e supervisão da 

qualidade, igualmente aos peque-

nos produtores da região com até a 

metade do custo de sementes e fer-

tilizantes, para estimular a produ-

tividade agrária e também na con-

strução de celeiros modelos, para 

reduzir perdas pós-colheitas.

Semente destruída
Não raras vezes toneladas de se-

mente são enterradas, depois do 

resultado de reavaliação do poder 

germinativo resultar negativo nos 

laboratórios, enquanto milhares de 

camponeses ficaram sem acesso a 

sementes certificadas.

Em 2013, a Phoenix enterrou 14 

toneladas de semente que tinha 

restado da comercialização da época 

agraria anterior, estando a agora a 

adoptar apenas o processamento da 

semente segundo os pedidos, sendo 

o resto do grão de produção comer-

cializado como cereais.

Outras dezenas de toneladas igual-

mente foram destruídas após serem 

flagrados a serem comercializados 

fora do prazo, ou, com o poder ger-

minativo muito abaixo, ou mesmo 

nulo, segundo revelou o responsável 

pela investigação em Manica.

Para evitar futuras perdas, a Phoe-

nix estabeleceu parcerias com uma 

rede de pequenos produtores locais, 

que inclui 60 deles na Gorongosa, 

para a compra de semente a título 

de crédito, evitando que estes per-

corram distâncias longínquos à 

procura de sementes.

O 
Governo não deve marginalizar as mulheres camponesas na ga-

rantia de segurança alimentar em Moçambique, por ser o maior 

grupo envolvido na cadeia de produção no sector agrário, mas 

com baixo rendimento por falta de financiamento, disse o em-

baixador dos Estados Unidos da América para as agências da ONU, para 

agricultura e alimentação.

David Lane considerou crucial o financiamento da mulher camponesa, 

por ser a “chave para transformação da agricultura” e se garantir que haja 

mais comida e atingir o desenvolvimento.

“É prioridade investir em mulheres camponesas”, precisou David Lane, 

no fim de uma visita de três dias a Moçambique em finais de Dezembro, 

afiançando que o financiamento devia centrar-se em equipamentos agrí-

colas, sementes de qualidade e fertilizantes.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA), 

2010-19, avança que a agricultura emprega 90 por cento da força laboral 

feminina em Moçambique e 70 por cento da força laboral masculina, ou 

seja, 80 por cento da população activa do país está empregue no sector 

agrário.

 “As mulheres produzem 30% menos que os homens, mas não é porque 

são frágeis, mas porque não têm apoio e incentivo necessários em equi-

pamento, sementes e fertilizantes, que são caros”, enfatizou David Lane, 

sustentando que a medida deve ser acompanhada com vias de acesso.   

Dados da Aliança para a Revolução Verde em África (AGRA) indicam 

que os governos africanos gastam em média 33 mil milhões de dólares 

(cerca de 23,3 mil milhões de euros) anualmente, na importação de 43 

milhões de toneladas de bens alimentares. Estes números podem cresc-

er exponencialmente com a baixa produção interna e a alta dos preços 

globais de alimentos.

O Banco Mundial, explicou David Lane, defende ser melhor investir 

seis vezes na agricultura que em qualquer outro sector, adiantando que 

“a mesma percepção deviam ter os Governos africanos”, sobretudo no 

sector familiar, não o limitando apenas à agricultura de subsistência, mas 

comercial, “para educação formal dos filhos”.

Uma iniciativa da AGRA e do Governo, lançada em 2011 para a rev-

olução verde, espera-se que em 30 anos, 190 mil hectares de terras tenham 

sistema de irrigação, 200 mil agricultores tenham acesso a financiamento 

e sejam criados 350 mil novos empregos e que pelo menos 150 comuni-

dades junto dos campos agrários beneficiem de energia e água potável, 

tirando da pobreza absoluta cerca de um milhão de moçambicanos.

“É possível viver da agricultura, aliás, cresci cultivando e já tenho sete 

filhos. Com um apoio pode se desenvolver e ter uma melhor casa e pagar 

os estudos e saúde dos meus filhos”, concluiu Emília Saimone.

Mulher marginalizada

Kevin Gifford, o fazendeiro zimbabueano fabricante de semente O melhoramento da semente através do tratamento laboratorial permite o aumento da produção agrícola 

Camponeses à espera de semente de qualidade
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Saiba como ocupa os seus dias 

aquele que já foi o homem 

mais influente de Portugal. 

Muito só, Salgado vai apro-

veitar o tempo livre para escrever as 

suas memórias, uma obra que poderá 

deixar muita gente inquieta. Conheça 

também a nova vida dos outros ban-

queiros caídos em desgraça 

Quando no domingo, dia 18 de Janei-

ro, Ricardo Salgado, 70 anos, entrou 

e saiu da tradicional missa celebrada 

na capela da família, na Gandarinha, 

Cascais, pela porta das traseiras da 

pequena igreja, aconteceu, ao vivo e 

a cores, uma metáfora da queda em 

desgraça do ex-patrão do Grupo Es-

pírito Santo (GES). Com indumen-

tária simples, Ricardo Salgado teve 

apenas de dar uma dezena de passos 

para sair por um portão incrustado na 

alta cerca metálica verde que rodeia 

a sua moradia, situada paredes-meias 

com a igreja, e chegar à tal porta das 

traseiras, pela qual, na capela, se acede 

aos aposentos do padre. Poucas pala-

vras trocou com alguns dos presentes, 

sentou-se na primeira fila, e, no fim 

da eucaristia, fez rapidamente o 

mesmo caminho de volta a casa, após 

persignar-se em frente do altar. 

Na segunda fila, atrás de Ricardo 

Salgado, mas a uma distância higié-

nica do antigo patriarca, sentou-se o 

comandante António Ricciardi, 95 

anos. Pai de José Maria Ricciardi, 

60 anos, o primo que se tornou in-

imigo figadal de Salgado e vice-versa, 

o velho comandante chegou à igreja 

ao volante de um Mercedes, e entrou 

e saiu da capela pela porta princi-

pal. Observando de fora, as metáfo-

ras continuam a ser irresistíveis: no 

átrio, Ricciardi dirige-se para o seu 

carro; ao fundo, nas traseiras, Salgado 

caminha para a sua casa; e, na fron-

taria da pequena igreja, está esculpida 

uma pomba em voo, que parece agora 

a pique e suicida.

Hoje, até um capelão militar refor-

mado, com a patente de tenente-cor-

onel, como Avelino Alves, que há 14 

anos dá a missa na igreja dos Espírito 

Santo, admite ser “complicado” gerir 

os conflitos que se acumularam na 

família.

Já lá vão os tempos das enchentes até 

à rua na missa da capela dos Espírito 

Santo. A frequência caiu para um 

terço. “Ia lá gente que perdeu milhões 

com a implosão do BES/GES e que 

de maneira nenhuma concebe estar 

no mesmo espaço que Ricardo Sal-

gado”, explica um morador da zona.

O perdão tem que se lhe 
diga 
O padre Avelino Alves, 63 anos, 

reconhece que a frequência da missa, 

capaz de albergar uma centena de 

fiéis, se tornou “muito oscilatória”. 

O ambiente, esse, é que mudou - e 

muito. “Há uma certa frieza”, analisa 

o padre. “À porta, a falarmos depois 

da missa, já não é a mesma coisa. As 

pessoas estão encolhidas. Agora, os 

silêncios e os olhares falam mais do 

que as palavras.”

Com Ricardo Salgado, também tudo 

é diferente. “Continua ali na frente, 

sempre no seu lugar na comunidade”, 

elogia Avelino Alves. “Mas a ma-

neira como as pessoas o observam, o 

olham, já não é a mesma.” O padre, 

porém, não deixa cair o amigo em di-

ficuldades: “Apesar de se sentir tantas 

vezes sozinho, isolado de tudo e to-

dos, é um grande homem. Digo-lho, 

sempre que posso, no fim da missa. 

Os grandes homens vêem-se nas ad-

versidades, nas lágrimas, na dor.”

Os encómios do padre estendem-se à 

outra trincheira da guerra familiar, na 

pessoa do comandante António Ric-

ciardi. “É um homem que também 

admiro”, diz Avelino Alves. “Sempre 

no lugar dele, com uma personali-

dade firme, e sabe Deus o que sofre. 

Está ali todos os domingos, levanta-

se, ajoelha-se, com uma postura que 

impressiona.”

O padre admite que as homílias não 

são fáceis de fazer neste contexto, 

mas já teve a compensação de ver 

Ricardo Salgado a estender a mão 

a António Ricciardi, quando, numa 

missa, pediu aos fiéis que se saudas-

sem na paz do Senhor.

Mas, ainda assim, será que o padre 

vislumbra alguma possibilidade de 

os Espírito Santo voltarem a unir-se? 

Resposta pronta: “Infelizmente, não.”

A defesa e as memórias 
Mas não é só com a família que Sal-

gado presta contas. O ex-banqueiro 

continua a levantar-se cedo para 

trabalhar, mas a deslocação passou 

a ser mais curta. De Cascais é con-

duzido todos os dias para o novo 

quartel-general, na Rua de Macau, 

no Estoril, perto das traseiras do Ca-

sino. É ali que está a preparar a sua 

defesa nos processos judiciais que 

se avizinham. Para enfrentar esta 

demanda, constituiu um gabinete 

que conta com dois profissionais da 

comunicação, um advogado, Fran-

cisco Proença de Carvalho, filho de 

Daniel Proença de Carvalho, e com 

Rita Marques Guedes, uma espécie 

de chefe de gabinete, que faz a ar-

ticulação entre os vários elementos 

da equipa. Esta gestora foi durante 

anos secretária-geral da Ongoing, a 

empresa de Nuno Vasconcellos, que 

é acionista de referência da Portugal 

Telecom. Para sua assistente directa, 

Salgado trouxe consigo a sua secre-

tária do BES.

Recentemente, iniciou uma nova 

tarefa: escrever as suas próprias 

memórias, livro que deverá ser publi-

cado dentro de um ano. “Ricardo Sal-

gado foi uma voz influente na grande 

maioria dos negócios e decisões de 

âmbito económico e financeiro que 

se realizaram em Portugal. A expec-

tativa em relação ao que irá ser publi-

cado nas suas memórias está a deixar 

muita gente influente apreensiva”, diz 

à VISÃO uma fonte próxima do ex-

banqueiro.

A vida agora permite-lhe mais mo-

mentos de descanso. Quando lider-

ava o BES, era raro o dia em que 

deixava o escritório antes de ser noite 

cerrada. Hoje, é raro o dia em que não 

janta em casa. Ao almoço, é frequente 

ser visto no restaurante Jackpot, em 

frente à entrada principal do Casino 

do Estoril, o mais próximo do actual 

escritório.

A vida, os rumores e os 
factos 
Apesar da queda do BES, dinheiro é 

algo que não falta a Ricardo Salgado. 

Só nas três amnistias fiscais a que 

aderiu (2005, 2010 e 2013) regular-

izou 26 milhões de euros.  

O mesmo acontece com as chama-

das “cabeças” das restantes quatro 

famílias que lideravam o grupo. Além 

das poupanças acumuladas, estes 

são ainda possuidores de um vasto 

património em nome individual. 

Mas, o mesmo não acontece com 

muitos outros Espírito Santo. 
Dos 400 elementos da família, mais 
de metade trabalhava no grupo. Mui-
tos deles recebiam dividendos sempre 
que existia distribuição dos lucros das 
empresas. Outros auferiam bónus 
chorudos e até mesadas. Dinheiro era 
algo que não faltava entre o clã. Mas, 
após a falência do grupo tudo mudou. 
Em Cascais contam-se várias históri-
as em surdina. Algumas senhoras 
que dominavam alguns círculos mais 
fechados da elite de Cascais são agora 
o alvo do falatório da mesma socie-
dade que anteriormente as idolatrava. 
Desde dívidas em lojas, a festas 
canceladas, casas hipotecadas e joi-
as vendidas, tudo surge à conversa 
quando o tema são os Espírito Santo. 
Um comerciante local confessa à 
VISÃO estar a par de muitas des-
tas histórias, mas garante que, na 
sua loja, “ninguém da família ficou a 

dever um tostão”. Conta um caso de 

uma Espírito Santo que saiu humil-

hada do cabeleireiro após a dona do 

estabelecimento “ter dito que não lhe 

arranjava mais o cabelo enquanto ela 

não saldasse as dívidas”. “E tudo em 

frente às senhoras da sociedade de 

Cascais”, remata.

Mais isolado 
Salgado já não era muito dado a 

aparecer em festas sociais, mas agora, 

evita-as ainda mais, sobretudo para 

não voltar a passar humilhações, 

como as que aconteceram à porta da 

igreja, ou na sala VIP do aeroporto, 

onde se expôs a reacções bastante 

agressivas de pessoas lesadas pela 

queda do BES. 

Impedido de sair do País, o ex-ban-

queiro  já tentou, por três vezes, pedir 

autorização para viajar. Todas nega-

das. Não se sabe qual o propósito, 

mas viajar era algo que fazia todas as 

semanas. Se não fosse em trabalho 

era em lazer ou para visitar os netos 

da sua filha Catarina, casada com 

Philipe Amon, uma das maiores for-

tunas da Europa, que vivem na Suíça. 

Perante esta impossibilidade, Salgado 

não pode desfrutar das suas habituais 

semanas num barco ao largo do Med-

iterrâneo, nem passar um período no 

resort de luxo de Txai, em Itacaré, 

no Estado da Baía, entre Salvador e 

Ilhéus. E muito menos poderá fazer 

algo que cumpria quase religiosa-

mente: usufruir de uma semana de 

neve numa estância da Suíça. 

As suas férias deste ano resumiram-se 

a um período na Herdade da Com-

porta, onde tem casa desde o verão 

de 2011. Apesar de se situar perto do 

mar, a casa é bastante afastada das zo-

nas mais concorridas pelos populares. 

Para ali chegar, é necessário percorrer 

vários quilómetros em terra batida. E 

não é perceptível a quem passa a pé 

na praia. Mas nem ali, naquele refú-

gio da família Espírito Santo, as coi-

sas foram como eram. 

A famosa tenda de piquenique, que 

era montada todos os anos na Torre, 

um dos sítios mais inacessíveis dos 12 

quilómetros de praia que se estendem 

em frente à Herdade da Comporta, 

passou a ser uma memória. Juntava-

se nela uma boa parte da família, con-

tava com um serviço de buffet, em-

pregados a servir e muito champagne. 

Quem também deixou de partilhar as 

férias com Ricardo Salgado foi o out-

rora seu amigo Henrique Granadeiro. 

O ex-presidente da PT, que trocou 

algumas acusações com Salgado, foi 

visto este ano com a família a desfru-

tar das novas condições do complexo 

de Troia durante o verão.  

A Ricardo Salgado resta-lhe agora 

a confiança dos poucos amigos, tal 

como se viu na missa do passado do-

mingo, e da mulher, dos três filhos e 

dos seis netos.

A vida ‘solitária’ de Ricardo Salgado

O que explica os conflitos entre os Espírito Santo?
O grande mal é ninguém assumir as culpas. Para haver perdão 

tem de existir arrependimento. E há muitos que não se arre-

pendem. Acham que não têm culpas.

As missas na capela da família não ajudam a mudar esses comporta-
mentos?
Ali cantamos e rezamos ao mesmo Deus. Mas, no fim, cada um vai 

comer a sua casa.

Ricardo Salgado resistirá ao que tem de enfrentar?
Está a sofrer muito, mas é um homem forte, com personalidade e 

carácter, humanista, cristão. Mesmo com todo o mundo contra ele, vai 

saber resistir, apesar de estar numa situação terrível. Tem uma força inte-

rior muito grande, seja humana seja de fé. Não acredito que o destruam.

“O grande mal é ninguém 
assumir as culpas”
- Avelino Alves, o padre dos Espírito Santo, dá a sua 
versão sobre a derrocada da família

Ricardo Salgado entra em casa com a mulher, depois da missa de domingo, 18 de 
Janeiro. Ao lado, a capa da edição 1142 da VISÃO 
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Pelas minhas contas, são 

quatro as guerras da Cri-

meia na era moderna.

Em primeiro lugar, no fim 

do século XVIII, quando Catari-

na a Grande da Rússia conquistou 

o Canato da Crimeia, vassalo do 

Império Otomano. Não só a Cri-

meia como quase todo o contorno 

do mar Negro pertencia a povos 

turcos ou aparentados, embora po-

lacos, lituanos, ucranianos, russos e 

até suecos tenham tentando descer 

o rio Don e conquistar aquela re-

gião (também um português por lá 

andou, o grande médico António 

Ribeiro Sanches, judeu fugido à 

Inquisição).

Em segundo lugar, a Guerra da 

Crimeia propriamente dita, quan-

do no meio do século XIX, pres-

sentindo de novo a fraqueza do 

Império Otomano, o czar Nicolau 

I da Rússia quis ser proclamado 

protetor de todos os cristãos do 

Médio Oriente, até Jerusalém. 

Os franceses e os britânicos (com 

“ingrata” ajuda austríaca, segundo 

Metternich) juntaram-se para im-

pedir que isso acontecesse e con-

centraram a guerra na península 

da Crimeia para travar o expan-

sionismo russo na retaguarda. Essa 

guerra foi a primeira e quase única 

Estrada para a Crimeia
Por Rui Tavares*

perturbação do Concerto da Euro-

pa que saiu do Congresso de Vie-

na, após as guerras napoleónicas.

A “terceira guerra da Crimeia” 

pode ser a campanha ucraniana do 

exército nazi contra a União Sovi-

ética, que incluiu uma ofensiva da 

Crimeia. Esta guerra já pertence à 

nossa memória secular — sou ami-

go de um alemão cujo pai perdeu 

as duas pernas nessa ofensiva. No 

contexto da operação Barbarossa 

que destroçou as tropas de Hitler 

na URSS, representa a segunda vez 

em que um conquistador vindo da 

Europa “peninsular”, por oposição 

à grande massa eurasiática, se per-

deu a lutar contra os russos: Na-

poleão ao regressar de Moscovo, 

Hitler em Estalinegrado, hoje Vol-

gogrado, não muito longe da atual 

fronteira com a Ucrânia — dista 

oitocentos quilómetros de Kha-

rkiv, a cidade ucraniana que é um 

centro da cultura em língua russa, 

e a que Putin desejaria chegar, mas 

que se tem aguentado firme no 

campo pró-ucraniano.

A quarta guerra da Crimeia foi no 

ano passado e nela não se dispa-

rou praticamente um tiro. Mas foi 

a partida para o plano ucraniano 

de Vladimir Putin. Chamar-lhe 

“plano” talvez seja exagerado: nin-

guém sabe se Putin deseja apenas 

vingar-se da Ucrânia por lhe ter 

“fugido”, ou se quer enfraquecê-la, 

desmembrá-la, ou simplesmente 

tornar-lhe a vida impossível. O 

plano, porém, é aqui menos im-

portante do que o lastro histórico: 

Putin conhece bem a história das 

quatro guerras da Crimeia, e que 

papel elas desempenharam na de-

finição da história europeia.

O que todas elas têm em comum, 

desde logo, é uma inserção no con-

texto imperial europeu. As guerras 

da Crimeia nunca foram de cons-

trução estatal ou nacional. Todas 

elas foram guerras de construção, 

desconstrução, ou perturbação de 

uma ordem imperial. Essa é uma 

gramática que Putin domina bem 

(foi ontem firmar uma aliança 

com o Egito, lugar lendário da luta 

contra o Império Otomano, des-

de Napoleão). Hollande e Merkel 

desejam ignorá-la, e continuam a 

insistir num plano de paz que Pu-

tin simplesmente não deseja. Putin 

não quer um compromisso. Quer 

uma estrada por terra até à “sua” 

Crimeia, e o que mais vier nos pró-

ximos tempos. Putin vive na or-

dem imperial, e quer — como toda 

a gente, achará ele — um império.

*Publico.pt

Depois dos apertos de mão e sorrisos entre Nyusi e Dhlaka-

ma há duas questões fundamentais a reter.

O país desanuviou, baixou a tensão. Aconteceu o que, pro-

vavelmente, já deveria ter acontecido há vários meses. 

Mas, por outro lado, há o choque do país que pensa, que foi to-

mado de surpresa pelo aparente consenso sobre as “regiões autó-

nomas”, quando psicologicamente e em surdina, o mesmo país 

dos pensadores estava preparado para receber apenas a notícia da 

inclusão de alguns vice-ministros, PCAs de empresas públicas, até 

reitores de universidade, como concessões à oposição.

Dhlakama, o animal político, foi à jugular e o país nevrálgico re-

agiu como se tivesse recebido um soco no estômago. O assunto 

foi transferido para o legislativo mas já vai com recomendações 

prévias. A descentralização é para avançar, se possível sem mexidas 

na Constituição e nem recurso a referendo.

Apesar do choque, a ideia de descentralização das províncias não 

é peregrina. Sobretudo depois de ter vingado no país o multipar-

tidarismo, regado pelo Acordo de Roma de 1992 e afirmado pelas 

primeiras eleições abertas aos partidos em 1994.

Quando se avançou com o debate sobre as autarquias, houve pro-

postas - e elas foram escritas - para se alargar o conceito até ao 

nível de um distrito integral, uma forma de “autarquia superior” de 

que agora fala o professor Gilles Cistac que, por analogia, pretende 

alargar o conceito à própria província.

No calor das disputas no pós-eleitoral de 1999, as tais eleições em 

que se pensa que Dhlakama foi grosseiramente espoliado, pensou-

-se numa solução de compromisso com alguns governadores da 

Renamo, como em 1994 houve assessores dos governadores pro-

vinciais indicados pela Renamo.

Não é sequer um tabu na Frelimo o debate sobre o governador e os 

governos provinciais, que sem deixarem de pertencer a uma cadeia 

hierárquica do Estado que termina no Presidente da República, 

deveriam estar em consonância com resultados eleitorais, a ponto 

de se considerar a possibilidade de os mesmos governadores se-

rem eleitos. Como acontece em muitos países onde não há sequer 

modelos federais. O mesmo se aplicaria ao distrito, onde o actual 

administrador é um mero joguete da Frelimo, sempre pronto para 

fazer a vida difícil (senão impossível) aos demais actores locais que 

ensaiem fugir à voz de comando dominante e dominadora. Por 

essa altura, e também por influência de debates externos sobre re-

giões, também esteve em cima da mesa o modelo regional – Sul, 

Centro,  Norte – que, sem abolir as províncias, possibilitaria outro 

nível de intervenção das populações e de lideranças locais.

Nas discussões constitucionais de 90/92, pensou-se num sistema 

eleitoral maioritário, tendo como base os círculos eleitorais pro-

vinciais. Por pressão da Renamo, o sistema foi alterado para a re-

presentação proporcional, que se mantém até hoje, mas, se tivesse 

vingado a primeira proposta, a Renamo teria ganho as eleições 

gerais de 1994, exactamente com base nos resultados das provín-

cias onde foi maioritária.

O revisitar de todos estes elementos históricos mostra que o de-

bate sobre inclusão, descentralização e autonomia, não é estranho 

à nossa nomenklatura política, nomeadamente à Frelimo e à Re-

namo. A descentralização, tal como o demonstra o modelo sul-

-africano, nem sequer pressupõe modelos federais como o são o 

Brasil, os Estados Unidos e a Alemanha.

Há pois que encontrar soluções que respondam ao nosso nível de 

democracia, às exigências de uma maior participação local, com os 

devidos instrumentos de poder, sem tabus, sem preconceitos ou 

dogmas. A palavra parece estar formalmente no parlamento. Mas 

são precisas muitas mais iniciativas, boa-fé, boa-vontade e espírito 

aberto para levar por diante um marco de viragem estruturante na 

vida do país.

Mesmo que os novos apóstolos da desgraça nos tentem convencer 

da impossibilidade de tal missão.

As províncias 
autónomas da Renamo O holocausto 

foi pior do que 
a escravidão

Ambos eram 
terríveis além da 

medida
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O 
que ainda há pouco tempo pa-

recia impossível aconteceu. O 

Syriza ganhou mesmo as elei-

ções gregas, formou mesmo 

governo e começou mesmo a aplicar o 

seu programa. As medidas anunciadas 

nos primeiros dias quiseram-se simbó-

licas: congelamento das privatizações; 

recusa de negociação com os emissá-

rios técnicos da  troika; aumento do 

salário mínimo; remoção das barreiras 

de segurança à frente do Parlamento; 

concessão de nacionalidade grega aos 

filhos de imigrantes nascidos na Gré-

cia; reposição do 13º mês das pensões 

abaixo de 700€; reposição das pensões 

mínimas para os camponeses que não 

descontaram ao longo da vida; elimi-

nação da taxa de 1€ sobre as receitas 

médicas; reintegração gradual dos fun-

cionários públicos despedidos, espe-

cialmente nas escolas e universidades.

Do ponto de vista macroeconómico, o 

que o novo governo grego tem anun-

O Syriza e o luto da direita
Por Alexandre Abreu*

ciado como posição negocial (saldos 

primários equilibrados ou até ligeira-

mente positivos, serviço da dívida em 

função do crescimento da economia) 

não tem nada de radical, como aliás 

muitos comentadores têm referido. É 

um mínimo de bom senso. Os enor-

mes cortes na despesa pública levados 

a cabo nos últimos anos provocaram 

uma tal contracção da economia que 

o fardo da dívida pública não parou 

de aumentar: andava pelos 125% do 

PIB em 2010, quando tiveram início 

os programas de austeridade, anda ac-

tualmente pelos 175%. Não apesar da 

austeridade, mas por causa dela.

Neste plano, o governo grego não pre-

tende mais do que o fim da insistência 

num absurdo: a imposição ao longo das 

próximas décadas de superávites pri-

mários constantes num país com uma 

economia deprimida e uma sociedade 

devastada. Uso o termo devastada com 

propriedade: trata-se de um país em 

que, entre 2008 e 2013, a percentagem 

da população em situação de privação 

material grave  aumentou de 11,2% 

para 20,3%  (em Portugal também au-

mentou, mas de 9,7% para 10,9%) e em 

que a austeridade deixou um milhão de 

pessoas sem acesso a cuidados de saúde, 

fazendo disparar a taxa de mortalidade 

infantil . É disto que falamos quando 

falamos da Grécia, mesmo que muitos 

não o saibam ou não o queiram saber.

Mas não é no plano macroeconómico 

que as propostas do Syriza constituem 

uma ameaça para as elites europeias. É 

que a dívida é um instrumento e não 

um fim. Aquilo que de mais central 

está em causa não é a dívida e o seu 

reembolso, mas a sua utilização como 

instrumento de dominação. O que não 

pode ser posto em causa do ponto de 

vista das elites não é o montante da dí-

vida ou o seu calendário de pagamento: 

a esse nível, como se tem visto nos últi-

mos dias, pode sempre haver cedências. 

O que não pode ser posto em causa, em 

contrapartida, são os eixos centrais da 

dominação: a compressão dos salários 

e pensões, as “reformas estruturais” no 

mercado de trabalho, o esvaziamento 

do Estado social, as privatizações.

Sucede, porém, que é precisamente isso 

que o novo governo grego ameaça pôr 

em causa. E é precisamente por isso 

que, pela Europa fora como em Portu-

gal, a direita e os seus porta-vozes - os 

intelectuais públicos dos grupos domi-

nantes - não suportam o Syriza e o que 

ele representa, e têm reagido à sua su-

bida ao poder na Grécia com o choque 

e atordoamento com que se faz um luto 

ou reage a uma tragédia.

Primeiro foi a negação, a construção de 

uma realidade fantasiosa mas mais su-

portável. O Syriza está mais moderado, 

já não é o que era há dois anos. A sua 

retórica é meramente simbólica.  Tsi-

pras não passa de um novo Hollan-

de. Em todo o caso, só ganharam devi-

do à desorientação do eleitorado.

Em seguida, a raiva desorientada. Não 

tiveram mais que 36% e a abstenção foi 

superior. Aliaram-se à extrema-direita, 

vêem? Não têm mulheres no executivo, 

tão progressistas que eles são.  Tsipras 

não merece respeito: chamou Ernesto 

ao filho.

E depois a negociação, à medida que 

a nova realidade começa aos poucos a 

ser aceite como inevitável, ainda que 

não na plenitude das suas implica-

ções: Muito bem, podemos até acabar 

com a  troika.  Ceda-se nos juros, nos 

prazos e, quem sabe?, até mesmo no 

montante total da dívida. Desde que o 

Sr. Tsipras deixe cair o seu  socialismo 

lunático, claro está.

Negação, raiva, negociação. Que luto 

é este que as elites europeias e os seus 

porta-vozes estão a fazer?

É o luto pela sua própria hegemonia 

no momento em que esta começa a 

ser seriamente contestada. Habituadas 

nas últimas décadas a uma História de 

sentido único, à constitucionalização 

das suas estruturas de dominação nos 

tratados europeus, à irrelevância das 

escolhas democráticas, ao sucesso na 

persuasão da maioria de que “não há 

alternativa”, as elites reagem agora em 

choque perante a constatação de que a 

sua capacidade de produção de consen-

sos em torno da sua própria domina-

ção não é absoluta ou eterna e começa 

afinal a ser contestada. Há alternativas, 

que não só reúnem apoio popular cres-

cente como até já começam a conquis-

tar o poder.

Entendamo-nos, pois: a direita não po-

dia estar menos preocupada com a par-

ticipação da suposta ‘extrema-direita’ 

no governo grego ou com o número de 

mulheres no novo executivo. E também 

não está preocupada com as políticas 

do Syriza por achar que são melhores 

ou piores para os gregos, cujo bem-es-

tar seguramente não lhe rouba o sono. 

Aliás, as elites europeias nem sequer 

estão preocupadas com o Syriza por 

causa do receio de sofrerem maiores 

ou menores perdas enquanto credores 

de uma dívida que em termos europeus 

representa pouco e que, em qualquer 

dos casos, todos sabem que não será 

reembolsada.

A direita está preocupada, isso sim, 

porque o governo grego é o primeiro 

a confrontar directamente os mecanis-

mos de subjugação a que tem vindo a 

ser sujeito o seu povo e porque o seu 

exemplo tem um enorme potencial de 

alastramento. Não é por acaso que a 

maior hostilidade em relação às pro-

postas europeias do governo grego pro-

vém precisamente das elites e governos 

servis de Portugal e Espanha, que estão 

precisamente na linha da frente des-

se potencial de alastramento. O novo 

governo grego tem de fracassar, custe 

o que custar, não vá dar-se o caso de 

mostrar às pessoas que é possível go-

vernar com elas e para elas em vez de 

contra elas.  

É isto que está neste momento em 

causa na Grécia e na Europa - e é por 

isto que espero que o governo grego 

não tenha ilusões ingénuas sobre no-

bres ideais europeus que transcendam 

os interesses de classe. Pelo contrário: 

espero que o optimismo da disponibili-

dade para soluções cooperativas que os 

governantes gregos têm manifestado 

nos últimos dias se faça acompanhar, 

pelo menos em privado, pelo pessimis-

mo racional da preparação dos cenários 

de confronto. Varoufakis é, entre outras 

coisas, especialista em teoria dos jogos 

: saberá por isso com certeza que não 

deve esperar que as elites europeias 

contribuam voluntariamente para mi-

nar as bases da sua própria dominação.

 

*Expresso.pt

Ler “The Samuelson Sampler” 
à sombra da Grande Recessão 
é vislumbrar a mentalidade de 
uma época passada. A amostra 

é composta pelas colunas semanais do 
falecido Paul Samuelson para a revista 
Newsweek de 1966 a 1973.
Samuelson, laureado com um prémio 
Nobel, foi o decano dos economistas 
norte-americanos: o seu famoso livro, 
“Economics”, teve 14 edições durante 
a vida do seu autor, e introduziu aos 
futuros economistas de todo o mun-
do os rudimentos do seu ofício. Ain-
da que não tenha sido o único autor, 
Samuelson foi o grande divulgador da 
“síntese neoclássica” – a combinação da 
economia neoclássica e keynesiana que 
definiu a principal corrente do campo 
durante 50 anos.
Samuelson era um keynesiano convic-
to, embora num sentido limitado. Ele 
rejeitou a maior parte dos ataques de 
Keynes à economia ortodoxa da sua 
época por considerá-los desnecessários. 
Samuelson escreveu: “tivesse Keynes 
começado com a simples declaração de 
que achava realista supor que os salários 
monetários... eram resistentes a movi-
mentos descendentes... e grande parte 
das suas ideias teriam permanecido 
válidas”. Para Samuelson, o verdadeiro 
contributo de Keynes foram as ferra-
mentas que ele deu aos governos para 
prevenir as depressões.
Lendo “The Samuelson Sampler”, é ex-
traordinário perceber o quão confiantes 
estavam os economistas da sua geração 
de que a Nova Economia (nome pela 
qual a abordagem keynesiana ficou co-
nhecida nos Estados Unidos) havia re-
solvido o problema da depressão e de-
semprego em massa. Como Samuelson 
sublinhou na sua introdução de 1973, 
“o espectro de uma repetição da depres-
são da década de 1930 foi reduzido a 
uma probabilidade negligenciável”. 
Sim, ainda haveria pequenas flutua-
ções; mas, como escreveu em 1966, “as 
Grandes Depressões - quedas cumula-
tivas que se alimentam de si mesmas – 
extinguiram-se, certamente”. O motivo 
era que os governos tinham agora as 
ferramentas necessárias, especialmente 
a política fiscal discricionária, para veri-
ficar qualquer crise incipiente. “O que é 
importante no orçamento”, disse ele em 
1970, “é saber se ele é inflacionário ou 
deflacionário, e não se ele é equilibrado 
ou desequilibrado”. Por outras palavras, 
“um défice por uma boa causa é um 
bom negócio”. Quantos economistas ou 

A queda da casa de Samuelson
Por Robert Skidelsky*

políticos acreditam nisto hoje em dia? 

Como os governos sabiam como parar 

as depressões, os eleitores insistiriam 

para que eles usassem esse conheci-

mento. “Se imprimir dinheiro pode 

salvar bancos e empresas da ruína”, ar-

gumentou, em 1966, “o eleitorado irá 

garantir que o partido no poder o faça”. 

Isto era independente, pensava Sa-

muelson, das preferências ideológicas 

de quem estava no poder. O republica-

no Richard Nixon foi eleito presidente 

dos Estados Unidos, em 1968, com o 

objectivo de reduzir os onerosos pro-

gramas da Grande Sociedade dos de-

mocratas. “Eu não sou um determinista 

económico”, escreveu Samuelson em 

Novembro de 1968, “mas posso pre-

ver com confiança que Richard Nixon 

utilizará a Nova Economia, nem que 

seja pela simples razão de que os novos 

tempos a tornam inevitável”.

E assim foi. Em vez de deflacionar a 

economia, Nixon tirou os Estados Uni-

dos do padrão-ouro em 1971 e impôs 

controlos de salários, preço e importa-

ções, proclamando sem rodeios: “Agora 

sou um keynesiano na economia”. 

Mas essa foi a última das previsões 

bem-sucedidas de Samuelson. Menos 

de uma década depois de terminarem 

as suas colunas da Newsweek, a Nova 

Economia, que ele havia exaltado como 

uma adição permanente ao conheci-

mento, escapava dos ataques ideoló-

gicos de Ronald Reagan e Margaret 

Thatcher. Apesar da sua fé de que os 

eleitores não permitiriam um retorno 

à depressão, a terceira vitória eleitoral 

de Thatcher, em 1987, aconteceu pouco 

depois de o número de desempregados 

no Reino Unido ter atingido um máxi-

mo de três milhões, o nível mais eleva-

do desde a década de 1930.

Então, o que correu mal? “O que está 

ainda em discussão no grémio [de eco-

nomistas]”, escreveu Samuelson em 

1969, “é a potência quantitativa ade-

quada da política monetária versus a 

política fiscal”. Esta questão acabou por 

ser resolvida a favor da política mone-

tária.

Mais importante ainda, como apon-

tou Samuelson, em 1970, é que “nem 

mesmo Keynes poderia garantir que a 

humanidade iria viver feliz para sem-

pre. Ele deixou-nos com um problema 

não resolvido. Como podemos ter ple-

no emprego e também estabilidade de 

preços?”. Relutantemente, Samuelson 

concluiu que0 era necessário haver um 

controlo permanente sobre os preços e 

salários para parar a inflação de custos. 

“A nossa economia mista”, escreveu em 

1970, “não sabe como ter uma política 

de rendimentos satisfatória que apoie a 

política monetária e fiscal....Aqui está 

a fronteira sem solução da economia 
moderna”.

Foi a mesma fronteira que Friedrich 

von Hayek analisou, anteriormente, 

em “The Road to Serfdom”, em 1944. 

Hayek temia que as políticas delibe-

radas para manter o pleno emprego 

levariam a uma crescente intromissão 

do Estado no mercado livre. Foi esse o 

medo que levou, a partir da década de 

80, ao abandono gradual do sistema de 

políticas da economia mista - na ver-

dade, ao desmantelamento da própria 

economia mista. 

Samuelson estava metade certo: os go-

vernos sabem como parar uma queda 

em direcção a outra Grande Depressão. 

Usaram esse conhecimento no Outono 

de 2008 e 2009, e foi por isso que tive-

mos apenas uma Grande Recessão.

Mas, ao contrário do que Samuelson 

acreditava, os governos são assombra-

dos por temores de grandes défices 

orçamentais. Com poucas excepções, 

os governos não estavam preparados 

para utilizar a política orçamental para 

salvar as suas economias da estagnação 

pós-crise. Em vez disso, têm contado 

com a expansão monetária, que é poli-

ticamente mais aceitável, mas também 

muito mais fraca nos seus efeitos, uma 

vez que é minada - tal como Keynes 

previu – pelo facto de muitas coisas po-

derem correr mal no último momento.

Mais importante ainda, os governos 

abandonaram o objectivo do pleno 

emprego; como resultado, todos esses 

pedaços de política intervencionista 

que antes se julgavam necessários para 

manter a actividade económica num 

ritmo estável também foram postos 

borda fora. A Nova Economia pode 

ser ressuscitada temporariamente para 

lidar com situações extremas, mas os 

responsáveis políticos já não tomam 

precauções para evitar o surgimento de 

situações extremas. A forma de o fazer, 

preservando ao mesmo tempo a liber-

dade e a eficiência, é agora a “fronteira 

sem solução na economia moderna”.

 

*Robert Skidelsky, membro da Câmara 
dos Lordes britânica, é professor emérito 
de Economia Política na Universidade 

de Warwick

Para que a alma se ponha 

em sentido, é necessário 

que aceite a vassalagem 

prestada a uma coisa cha-

mada autoridade. 

É necessário que sinta, através 

de múltiplos fios tornados in-

conscientes (sem que disso per-

ca, porém, a consciência), que a 

autoridade de alguém e dos seus 

símbolos releva de uma subs-

tância acima do normal, de uma 

substância indiscutível, sagrada, 

omnipresente.

A alma tem de sentir-se agen-

te, tem de se considerar veículo 

irrecusável de uma vontade ex-

terna, tem de aceitar o controlo 

efectuado por alguém, alguém a 

quem atribui o direito natural de 

comandar, de se fazer obedecer 

incondicionalmente.

E isso só é possível se a educação 

nos treinar para obedecermos, 

para aceitarmos naturalmente 

como universais e partilháveis 

por todos, os interesses particu-

lares de quem comanda e a quem 

atribuímos o “poder de poder”. 

Para que a alma se ponha em sentido
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Dizia há algum tempo, 

nesta coluna, que a 

ideia avançada por A. 

Dhlakama, de governar 

o Centro e o Norte de Moçam-

bique, como Presidente de uma 

“provável região autónoma”, não 

era mais do que uma forma de 

pressionar a Frelimo e Nyusi a 

enveredarem por um governo 

de inclusão na lógica de um 

governo de gestão. Como sem-

pre repisei o que está em causa 

não é o significado (europeísta 

ou não) de governo de inclusão, 

governo de gestão, ou qualquer 

outra terminologia afim. Está 

em causa o poder. Este, não se 

oferece, “arranca-se”, como já 

dizia o antigo presidente do 

Burquina Faso, Thomas Sanka-

Um aperto de mãos 
ra, apelando à logica da dumbanen-

guização do poder. Os seus conti-

nuadores estão por todo o lado. 

O jogo de pressão feito por Dhlaka-

ma pode dar a impressão de estar a 

furar a defesa do seu adversário 

político. Essa penetração em busca 

de um entendimento político re-

lativamente à “inclusão” está a ser 

feita à custa de muito trabalho de 

mobilização das populações. Neste 

sentido, o “trunfo” exibicionista e 

de certo modo convincente basea-

do no “banho de multidões” é um 

forte indicativo da aceitação que 

Dhlakama goza entre os moçam-

bicanos. Uma “aceitação” que terá 

feito Nyusi optar pela estratégia de 

saber perder para ganhar. O que es-

tará ele a “saber perder”? Julgo que 

o seu discurso de tomada de posse 

foi por demais elucidativo e surpre-

endeu pela positiva. Mostrou-se um 

homem corajoso… Os actos come-

çam a revelá-lo.

Ao furar a defesa do seu adversá-

rio político, Dhlakama terá de ter 

a certeza de que em nenhum mo-

mento os defensores da guerra se 

movimentem pondo a paz fora de 

questão, aliás, fora do jogo. O mes-

mo serve apara Nyusi. Os dois, cada 

um à sua maneira, têm-se mostra-

do muito interessados em respeitar 

a Constituição e colocar o País nos 

carris rumo ao desenvolvimento. Os 

próximos lances de Nyusi terão de 

ser dignos de um chefe de Estado 

que se preze como tal. Uma prová-

vel estratégia de optar pelo “factor 

tempo”, jogando com os deputados 

e outras manhas sofisticadas para 

arrefecer os ânimos e baixar a po-

pularidade de Dhlakama no sentido 

deste perder a credibilidade entre 

os seus apoiantes, poderá simples-

mente dar a ideia de dependência 

relativamente à questão do “poder 

bicéfalo”. Queremos soluções sus-

tentáveis.

Isto é, soa no ar a ideia de que Nyu-

si quer e pode mudar o País mas a 

“disciplina partidária” impede-o. 

Pura ficção. Assim, Nyusi tem clara-

mente duas opções: não se preocu-

par em ser presidente do seu partido 

rompendo os laços com o mesmo 

(devido à tendência de continuida-

de do actual presidente do partido), 

ou, acelerar as dinâmicas intraparti-

dárias no sentido de “o actual” largar 

o poder passando-o para si. Aceitar 

a opção “teatro de fantoches”, para o 

caso de Moçambique, poderá vir 

a ser quotidianamente anedó-

tico. Se Dhlakama aceita Nyusi 

como “Sr. Presidente”, então, 

praticamente já não se coloca, 

por enquanto, a bicefalia fora do 

muro partidário.

Relativamente ao anteprojecto a 

ser submetido à Assembleia da 

República (AR) sobre a região 

autónoma do centro e norte de 

Moçambique, dependendo do 

seu conteúdo e dos desafios im-

postos, poderá ser ou não acolhi-

do na Assembleia da República. 

O assunto é demasiadamente 

grande para a AR decidir por si. 

A resistência à mudança dificil-

mente fará passar a ideia de que 

o sol está fixo e que a Terra é que 

se movimenta. A ver vamos.

Os dois encontros entre 

Afonso Dhlakama e Fi-

lipe Nyusi desanuviaram, 

de alguma maneira, o 

ambiente político no país. Mas, 

até onde sabemos, não afastaram 

completamente a ameaça de vol-

tarmos a uma guerra destruidora.

Até agora só temos, em termos de 

resultados concretos, a cedência de 

Dhlakama em relação à tomada 

de posse dos deputados da Rena-

mo. Isso e o facto de ter tratado 

Filipe Nyusi como Presidente pa-

rece ser um aceitar, implícito, dos 

resultados das últimas eleições.

Ora, eu acredito que Dhlakama 

e a Renamo só aceitaram uma tal 

cedência a troco de coisas muito 

palpáveis e importantes por parte 

do governo/partido Frelimo.

Ao contrário do que muita gen-

te afirma, eu não acredito que a 

Renamo esteja a lutar apenas por 

benefícios materiais, por dinheiro. 

Na minha opinião há muito que 

aquele partido luta por ganhos 

políticos, pela vontade de gover-

nar. Se daí vierem benefícios ma-

teriais, melhor, mas Dhlakama e a 

sua direcção querem o prestígio de 

serem dirigentes, de governarem.

E, a avaliar por aquilo que ele afir-

mou no final do segundo encontro 

com Nyusi, foi isso o que lhe foi 

prometido. Foi-lhe dito que a As-

sembleia da República vai debater 

uma lei da autonomia das pro-

víncias que poderá abrir caminho 

para que, nas províncias em que a 

Renamo tem a maioria, seja ela a 

governar.

Ora, isso, sendo constitucional-

mente possível, como defende 

Giles Cistac, é politicamente 

muito difícil de engolir pelo par-

tido Frelimo que tem estado no 

Haja bom senso
poder. Principalmente pelo facto 

de as principais riquezas do país 

estarem nas províncias do centro e 

norte, maioritariamente favoráveis 
à Renamo.
Coloca-se, portanto, uma questão: 
Dhlakama falou com Nyusi e, tal-
vez, ele lhe tenha prometido que a 
Assembleia da República vai “ca-
rimbar” uma tal lei. Mas a bancada 
do partido Frelimo, na Assembleia 
da República, não obedece a Filipe 
Nyusi, mas sim a Armando Gue-
buza. E se Armando Guebuza não 
der cobertura às, hipotéticas, pro-
messas de Nyusi, a Assembleia da 
República vai chumbar, com a sua 
maioria, a proposta das províncias 
autónomas.
E, se isso acontecer, a Renamo vai 
considerar que foi, de novo, traída 
e o caldo pode entornar-se total-
mente: Ou Dhlakama volta para 
a sua parte incerta e tudo regressa 
aos tiros (começando na região de 
Maputo...) ou os generais da Re-
namo afastam Dhlakama e vão di-
rectamente para a guerra em todo 
o país.
Creio, portanto, que se está a ne-
gociar no cimo de uma navalha 
muito afiada. Nada adiantam os 
blá-blás dos 40 papagaios falan-
do de legalidades e constituição. 
Onde estavam eles quando as leis 
e Constituição foram espezinha-
das pelas fraudes eleitorais?
Hoje a situação ultrapassou isso 
tudo. Estamos perante um Apare-
lho de Estado, fraco e sem grande 
capacidade de se defender, e um 
partido armado com gente bem 
treinada e eficaz. É nestes termos 
que há que manter a Paz. Os 40 

papagaios poderão servir melhor o 

país com uma enxada ou uma pi-

careta nas mãos.

Haja bom senso!

Travar avanços que possam levar os separatistas 

a alargar os seus domínios no litoral do mar de 

Azov, ligando a anexada península da Crimeia à 

Rússia, deveria ser o principal objectivo estraté-

gico militar imediato de Kiev na perspectiva da NATO 

e da UE.
As forças governamentais e milícias ucranianas não têm 

capacidade para recuperar as áreas perdidas nas regiões de 

Lugansk e Donetsk.

Uma declaração formal de guerra por parte de Kiev na se-

quência do envio de material militar ocidental apenas pro-

piciaria uma investida de Moscovo impossível de conter 

numa altura em que Putin já disponibiliza equipamento de 

última geração como os sistemas de lança-foguetes incen-

diários TOS-1 aos rebeldes apoiados por forças regulares 

russas. 

A curto e médio prazo é do interesse ocidental - e da pró-

pria Ucrânia - o presidente Petro Poroshenko aceitar nova 

trégua e a criação de uma zona desmilitarizada, cedendo 

aos separatistas o controlo parcial da bacia do Donbass 

para negociar posteriormente o estatuto constitucional das 

regiões do Leste.

 
A ameaça de colapso
A estabilização financeira é incontornável para evitar o co-

lapso económico e é positivo que o FMI esteja disposto a 

prolongar até quatro anos o apoio de 17 mil milhões de 

dólares acordado em 2014. 

Kiev já recebeu 4,2 mil milhões usd do FMI, mas dispõe 

de escassos 6,4 mil milhões usd em reservas cobrindo so-

mente cinco semanas de importações, e necessita de mais 

15 mil milhões usd para escapar à bancarrota.

Um empréstimo de 3 mil milhões usd devido a Moscovo 

e a pagamento em Dezembro terá de ser coberto com ou-

tras ajudas entre as quais se contam 2,1 mil milhões usd 

prometidos pela UE e 2 mil milhões usd por Washington.

A queda do PIB - 7,5% em 2014 na estimativa do Banco 

Central de Kiev que registou uma inflação anual de 25% 

- continuará em 2015, quedando sem avançar o desmante-

lamento de monopólios e o combate à corrupção institu-

cional e económica.

A opinião pública ucraniana aspira, em primeiro lugar, ao 

fim da guerra e dá prioridade à melhoria das condições de 

vida e ao combate à corrupção, segundo o “Centro Razu-

mkov”, o principal e mais fidedigno instituto de inquéritos 

sociológicos do país. 

Uma estratégia ocidental de médio e longo prazo para 

consolidação de instituições democráticas e garantia da 

soberania do estado ucraniano implica obrigatoriamente 

apoiar iniciativas no sentido de boas práticas administra-

tivas, sustentabilidade económica e melhoria dos níveis de 

vida da população.

 
Conter e esperar 
A NATO e a UE não têm interesse e vantagem em in-

centivar um confronto militar no Leste e Sul da Ucrânia. 

Putin prossegue uma estratégia de desestabilização, visan-

do capacidade acrescida de projecção de força no Mar Ne-

gro e neutralização de projectos de integração da Ucrânia 

na UE e NATO. 

Vastas áreas de Lugansk e Donetsk quedarão sob controlo 

moscovito, à imagem do que sucede desde os anos 90 na 

Transdnístria, e a anexação da Crimeia, com a subjugação 

da minoria tártara (12% da população da península), não 

será reversível no futuro próximo.

Tal será o preço a pagar de momento no conflito com a 

Rússia putinista, alheia a valores fundamentais da demo-

cracia e princípios de relacionamento pacífico entre esta-

dos soberanos.    

É um compasso de espera necessário para promover a ca-

pacidade de defesa, sustentabilidade económica e consen-

sos políticos internos em Kiev para futura negociação com 

Moscovo.

O eventual fornecimento de informações, treino de pesso-

al e disponibilização de equipamentos militares a Kiev, terá 

de aguardar por melhor oportunidade e ser condicionado 

a pressupostos políticos de democratização e não discrimi-

nação étnico-religiosa-linguística. 

Alargamento de sanções económico-financeiras a Mosco-

vo e concretização de uma presença militar permanente e 

significativa da NATO no Leste europeu e no Báltico para 

travar veleidades de subversão é o outro pilar estratégico 

inadiável.

 

Apertar a tarracha 
O nível de hostilidade anti-ocidental na Rússia atinge ní-

veis inauditos desde a derrocada comunista e o teor xe-

nófobo da propaganda governamental, monopolizando os 

principais meios de comunicação social, acentua-se.

Uma sondagem realizada no final de Janeiro pelo “Cen-

tro Levada” de Moscovo assinalava “atitude negativa” ou 

“muito negativa” em relação à UE de 61% dos inquiridos, 

enquanto 64% respondiam de idêntico modo quanto aos 

Estados Unidos, percentagem por sinal idêntica face à re-

gistada no respeitante à Ucrânia.

A desconfiança em relação à Rússia a Ocidente é, por sua 

vez, patente no inquérito das “Transatlantic Trends” de 

2014 que constata existir apenas na Grécia uma maioria 

(52%) favorável a uma “forte liderança russa em questões 

internacionais”.

Dois mundos estão em confronto e obviar a uma escala-

da militar aumentando a pressão financeira e económica 

sobre a Rússia putinista é, presentemente, a estratégia re-

comendável.

 

Jornalista

A guerra na frente Leste
Por João Carlos Barradas 
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Natação

“Beira está preparada para acolher os nacionais”
-Diz José Pene, treinador do Ferroviário da Beira

Por Abílio Maolela

Devido à recorrente utilização 
da piscina Raimundo Fra-
nice (piscina curta), para os 
campeonatos nacionais de 

natação, por causa da constante in-

disponibilidade da Piscina Olímpica 

do Zimpeto, o treinador de natação 

do Ferroviário da Beira, José Pene, 

considera que a cidade da Beira tem 

condições suficientes para acolher 

aquelas provas.

Em entrevista ao SAVANA, o técni-

co do “Clube de Chiveve” afirma ser 

caro fazer a natação, em Moçambi-

que, pois “os investidores priorizam 

o futebol e basquetebol que outras 

modalidades”. Diz, igualmente, não 

entender o papel das faculdades de 

educação física e desportos no de-

senvolvimento deste e que o novo 

elenco da Ministério da Juventude 

e Desportos deve dar atenção à Pis-

cina do Zimpeto porque tem quali-

dades para acolher um campeonato 

mundial da modalidade.   

Acompanhe, na íntegra, a entrevista 

com o treinador de natação, no Fer-

roviário da Beira.    

Como é que analisa o actual cenário 

da natação, no país?

-Bom. Como tradição, a natação é 

praticada, desde há muito tempo, 

na Beira e em Maputo. Isto é, são as 

únicas cidades que vêm, há anos, a se 

fazer presente nos campeonatos na-

cionais. Porém, houve tempos em que 

participava o Ferroviário de Queli-

mane e outras equipas das províncias, 

onde tínhamos piscinas. Congratulo, 

até, a presença de Nampula e Tete no 

campeonato nacional, pois vêm trazer 

mais equipas na prova e maior com-

petitividade, ao nível das províncias. 

Espero que a federação não desani-

me e que apareçam outras províncias 

a praticar esta modalidade, de modo 

a que tenhamos competições nacio-

nais de bom nível. Mas, para que 

tenhamos, de facto, competitividade, 

há que pensarmos seriamente na po-

tencialidade do corpo técnico de que 

a federação despõe. Deve-se ver, ao 

nível das províncias potenciais, que 

não tenham esta modalidade e colo-

car professores a fazer uma formação 

mínima ou básica da natação.

Também se, em Moçambique, exis-

tem faculdades de educação física e 

desporto (as Universidades Eduardo 

Mondlane e Pedagógica têm), a mi-

nha questão é: o que estamos a fazer? 

Essa questão não é só para a fede-

ração de natação, mas também para 

todas as federações nacionais. Do que 

estamos à espera para melhorarmos 

os níveis de desenvolvimento do nos-

so desporto, com estas Faculdades a 

produzirem massa cinzenta! A sua 

formação é para quê? 

Por exemplo, todo o pensador do des-

porto, para fazer a sua monografia, 

deve ir ao campo de pesquisa. Por-

tanto, no momento em que o pesqui-

sador vai ao terreno está, automatica-

mente, a estudar o desporto. E esse 

conhecimento continua guardado. 

Eu espero que, nos próximos anos, as 

associações, as federações e os clubes 

engoliam esse pessoal dentro dos seus 

gabinetes para desenvolver o nível 

competitivo destas modalidades, em 

particular a natação

Que comentário faz, em relação à si-

tuação das piscinas no país?

-Acho que temos piscinas do Rovu-

ma ao Maputo, mas o que pedimos 

é que se reactive as mesmas. Saber 

nadar deve ser igual a estudar. Esta-

mos num país com uma costa mui-

to grande e não se justifica que não 

aproveitemos a mesma para a prática 

da natação. Podemos até tirar bons 

nadadores, a partir da nossa costa.

Em que estágio está a mo-
vimentação da natação no 
Ferroviário da Beira?

-A movimentação da natação no 

Ferroviário da Beira está muito 

boa, pois temos um grupo de for-

mação muito positivo, com mais 

de 200 nadadores em formação. 

Por isso, estamos num estágio 

igual ao da cidade de Maputo.

Quantos nadadores o Ferroviá-

rio tem?

-Já fechamos as novas inscrições 

para este ano. Cada professor 

tem, em média, 20 crianças e te-

mos dois horários. Um de manhã 

e dois à tarde. Mas, também te-

mos grupos de recreação e de alta 

competição. 

Quantos professores estão en-

volvidos no projecto?

-Temos oito professores.

Que dificuldades enfrentam nes-

te projecto?

-As dificuldades que enfrenta-

mos estão relacionadas com a 

E como olha o desempenho da FMN 

para a promoção desta modalidade?

-Acredito que a primeira parte do 

manifesto da actual direcção está 

ser cumprida. É um trabalho mui-

to aturado. Tendo pouco tempo, é 

prematuro avaliar o desempenho da 

mesma. Acredito que, daqui a alguns 

anos, podemos conversar sobre algo 

palpável.

Que avaliação faz do último elenco?

-Não existe elenco perfeito. Esteve 

sempre prontamente para responder 

as dificuldades que enfretávamos. 

Desde que estou na natação, foi o 

único elenco que conseguiu pagar 

passagens para clubes das províncias. 

Já viemos a Maputo com custos da 

federação. Portanto, a direcção actu-

al terá de aprender e, se possível, ir 

atrás do presidente cessante (Gilber-

to Mendes) porque aqui não é para 

mostrar quem é melhor que quem. É 

lutarmos para o bem da natação. 

Assim, queres dizer que a actual di-

recção não tem ajudado...

-O Ferroviário da Beira veio a Ma-

puto, com fundos próprios e não teve 

ajuda de ninguém. À título de exem-

plo, o campeonato nacional decorreu 

em dois níveis (um e dois). E o Ferro-

viário da Beira levou atletas do nível 

1. Mas, os clubes da cidade de Ma-

puto traziam atletas dos dois níveis. 

E a minha questão é: o Ferroviário 

da Beira não tem nível um e dois? A 

nossa proposta foi de separamos as 

competições porque sabemos que as 

equipas de Maputo é que saem be-

neficiadas.

Por isso, neste campeonato, num dos 

níveis, a competição era entre Golfi-

nhos e Tubarões porque traziam uma 

quantidade enorme de atletas.

“Gostava de ver o MJD 
acompanhado de gente for-
mada no desporto”

Como olha para a nova composição 

do MJD?

-Acho que estão duas pessoas bem 

direccionadas. São dois jovens, capa-

zes de dinamizar o desporto. Digo até 

que não olhemos para a vice-ministra 

como antiga jogadora de basquete-

bol, mas para os dois como capazes 

de colher informação, analisar e dar a 

resposta a mesma velocidade do des-

porto. Portanto, para vermos se eles 

andam a uma velocidade igual a do 

desporto, também temos de lhes dar 

espaço para trabalharem e provarem a 

sua nomeação.

Aliás, a presença massiva de jovens 

no Governo é um bom passo porque 

o nosso país é jovem. 

Gostava de ver o ministro acompa-

nhado de gente formada, exclusiva-

mente, no desporto porque este não 

se compadece com a burocracia.

Também as políticas que traz para a 

Piscina Olímpica do Zimpeto, pois 

ela é fantástica. Ao nível de África 

há países que não têm uma piscina 

daquelas e, até, podemos acolher um 

campeonato mundial. Portanto, há 

que velar por aquele bem precioso 

que temos e, quiçá, desenvolvermos e 

criarmos um Centro de Rendimento 

para Natação, de modo a trazermos 

treinadores estrangeiros capazes de 

potenciarem a nossa modalidade e os 

nosso treinadores. 

Só podemos dar um salto qualitati-

vo, se aprendermos daqueles que já 

enfrentaram as dificuldades que nós 

também estamos a enfrentar.

“A natação na Beira está num estágio igual ao da Cidade de Maputo”
falta de material desportivo. Não te-

mos material no mercado nacional e 

os investidores desportivos nacionais 

estão virados ao futebol e basquete-

bol,  que são as modalidades mais 

conhecidas e não conseguem colocar 

material suficiente e de qualidade 

para as outras modalidades.

A que tipo de material o mister se 

refere, uma vez que a natação é con-

siderada a modalidade mais barata...

-Concordo que a natação é das mo-

dalidade mais baratas, pois pode ser 

praticada no rio, na praia, etc. Mas, 

as aulas profissionalizadas precisam 

de uma equipa de trabalho, onde 

deve integrar-se um professor. 

Mesmo o futebol, podemos dizer 

que toda a gente pode jogar, mas 

na verdade no nosso mercado não 

temos material suficiente par esta 

modalidade (balizas, redes, chutei-

ras, etc). Se temos é um arranjo ou 

compramos fora por ser uma moda-

lidade popular. 

No entanto, para a natação é dife-

rente. A prancha, os fato-banhos, 

são caros. Por isso, praticar natação, 

em Moçambique, ao mais alto nível 

não é tão fácil. Na Beira temos tido 

dificuldades até de termos óculos. 

O que fazem para superar estes pro-

blemas?

-Nós tentamos ir aos mercados mais 

próximos ou, então, nas nossas saí-

das, localizamos uma loja com o ma-

terial. Mas, comprar fora de casa não 

é fácil porque os custos são elevados 

também. Aliás, a maior parte do 

material, que compramos, é para os 

federados porque se quisermos utili-

zar também na formação, terá pouca 

durabilidade.

Na maior parte dos casos, em Ma-

puto, os pais investem nos filhos. E 

na Beira?

-Até onde saiba, o investimento que 

é feito na Beira parte do Clube. 

Achas que a direcção do clube dá 

atenção a esta modalidade?

-Claro que sim. Aliás, se não des-

se atenção não participaríamos nos 

campeonatos nacionais. O Clube 

Ferroviário de Moçambique, no seu 

todo, é o único que movimenta to-

das modalidades, onde está inserido. 

Temos basquetebol, futebol, natação, 

entre outras modalidades, diferen-

temente dos outros clubes que só 

têm futebol e basquetebol. Por isso, 

a gestão destas modalidades deve ser 

feita com toda a cautela, pois todas 

querem alguma coisa para sobrevi-

ver.

Até que, se tivéssemos todos os clu-

bes a movimentarem o desporto, 

como faz o Ferroviário, o nível com-

petitivo seria outro. 

Que tipo de infra-estruturas o Fer-

roviário da Beira dispõe para a na-

tação?

-O Ferroviário da Beira tem uma 

piscina de 50 por 25 metros. É uma 

piscina que, outrora, acolhia campe-

onatos nacionais. Não temos razões 

de queixas e o que posso dizer é que 

temos uma infra-estrutura boa.

O que falta para termos um campe-

onato nacional na Beira?

-Bom, nós quando organizamos 

uma competição de nível provincial 

convidamos qualquer equipa. 

Mas, o campeonato nacional é 

da responsabilidade da FMN, 

pois é a única que pode marcar a 

data e o local da realização destas 

competições.

Portanto, se não marca não sei. 

Porquê não marca, também não 

sei. Acredito que, a nova fede-

ração tenha, em manga, alguma 

coisa como fazer campeonato 

nacional de inverno na Beira. 

Agora resta-nos esperar. Beira 

está preparada para acolher os 

nacionais.  

Pelo segundo ano consecutivo a 

conquistar o segundo lugar. O 

que ditou este resultado?

-O Ferroviário foi ao campeona-

to nacional para conquistar um 

dos três primeiros lugares e este 

ano também não fugimos à regra. 

Porém, levamos uma delegação 

diferente do ano passado, onde 

há presença de muitas crianças 

que se estrearam na competição 

e que ganharam nova experiên-

cia. 

aproveitemos a mesma para a prática da natação. Saber nadar deve ser igual a 
estudar”, José Pene
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Arrancam, neste fim-de-
-semana, em todo o conti-
nente africano, as pré-eli-
minatórias de acesso à fase 

de grupos da Liga dos Campeões 
Africanos e da Taça Nelson Man-
dela, vulgo “Taça CAF”, em fute-
bol. Pelo segundo ano consecutivo, 
o nosso país far-se-ia representar 
pela Liga Desportiva de Maputo 
(LDM), campeão nacional, e pelo 
Ferroviário da Beira, detentor da 
Taça de Moçambique.

Os campeões nacionais recebem, 

no próximo domingo, no campo da 

Afrin (ex-campo do Maxaquene), 

na Machava, o campeão ruandês, 

Armée Patriotique Ruanda Futebol 

Clube (APR FC).

O treinador da LDM, Litos, assume 

a ambição de passar a primeira fase, 

mas admite que a mesma não será 

fácil, pois o adversário também está 

focalizado na mesma prova.

O jogo com o campeão ruandês será 

o segundo oficial da época para o 

representante moçambicano, depois 

de ter disputado a primeira com o 

Ferroviário da Beira, na final da Su-

per Taça, onde venceu por uma bola 

a zero. 

Por sua vez, o seu adversário apare-

ce na partida já rodado. O APR FC 

lidera o campeonato ruandês com 

35 pontos, fruto de 11 vitórias, dois 

empates e duas derrotas, em 15 jo-

gos disputados.

Aliás, o campeonato ruandês, tam-

bém com 14 equipas, está na sua 

segunda volta, encontrando-se o ad-

versário do campeão nacional, a sete 

pontos do segundo classificado.

Litos reconhece esse aspecto, mas 

não considera determinante. O téc-

nico, que regressa à Liga um ano 

após ter deixado o país, enaltece a 

qualidade do plantel de que dispõe 

e a ambição existente, como sendo 

factores preponderantes para alcan-

çar o objectivo.

Os “ex-muçulmanos” participam 

nas eliminatórias de acesso à fase de 

grupos da Liga dos Campeões pela 

quarta vez e segunda consecutiva.

Na época passada, o bi-campeão 

nacional foi eliminado na primei-

ra eliminatória, pelo campeão sul-

-africano, Kaiser Chifs, por 7-0 

Afrotaças

Moçambique em mais um passeio?
Por Abílio Maolela

(agregado). Aliás, a LDM nunca 

ultrapassou essa fase, tendo “boas 

recordações” na Taça CAF, onde 

em 2013, foi eliminado na última 

eliminatória pelo TP Mazembe da 

República Democrática do Congo.

O antigo campo do Maxaquene, ac-

tual da Afrin, é o palco do encontro. 

O facto deve-se à incapacidade do 

campo dos campeões nacionais para 

acolher jogos da CAF.

De acordo com o regulamento para 

o licenciamento de clubes, os está-

dios que acolhem estas provas de-

vem ter uma capacidade mínima 

para 5000 espectadores e o campo 

da Liga tem capacidade para mil 

pessoas.

Ferroviário da Beira nas 
Maurícias
Enquanto isso, o detentor da Taça 

de Moçambique, Ferroviário da 

Beira, desloca-se às Ilhas Maurícias, 

onde no sábado defronta o Petite 

Reviér Noire. 

Apesar da carência de informação 

sobre esta equipa, os “locomotivas 

do Chiveve” partem ao terreno con-

victos na vitória, tendo em conta, 

acima de tudo, a diferença entre o 

futebol moçambicano e o das Mau-

rícias (as Ilhas Maurícias estão no 

138º lugar do Ranking da FIFA e 

Moçambique ocupa o 98º lugar do 

mesmo).

Apesar da derrota, no último fim-

-de-semana, diante da Liga, para 

a final da Super Taça, o treinador-

-adjunto do Ferroviário da Beira, 

Vally Ramadan, diz que a equipa 

está confiante num bom desempe-

nho e, acima de tudo, vai ao jogo 

com a intenção de marcar, para não 

ser surpreendido na segunda-mão.

A equipa da chamada capital do 

centro participa, pela terceira vez 

(segunda consecutiva), nas elimina-

tórias de acesso à fase de grupos da 

Taça CAF, tendo a primeira elimi-

natória, como seu “maior obstáculo”.

À semelhança do campeão nacio-

nal, na época passada, o vencedor 

da Taça de Moçambique terminou 

na primeira eliminatória, elimina-

do pelo Zesco United da Zâmbia 

(agregado). 

Aliás, referir que a participação mo-

çambicana, nas competições africa-

nas, não é das famosas.

A melhor participação nacional 

cabe ao Ferroviário de Maputo que, 

em 1997, atingiu a fase de grupos 

da Liga dos Campeões Africanos e 

em 1992 chegou às meias-finais da 

Taça CAF e com duas presenças nos 

quartos-de-final, em 1995 e 2001 da 

mesma competição.

Num jeito de resposta às 
reclamações feitas pelos 
desportistas, em relação 
ao baixo orçamento alo-

cado à sua área, o Ministro da 

Juventude e Desportos (MJD), 

Alberto Nkutumula, instou, na 

última quarta-feira, em Mapu-

to, durante a visita ao Comi-

té Olímpico de Moçambique 

(COM), aos mesmos a serem 

criativos nas suas acções, de 

modo a “não depender, exclusi-

vamente, do Orçamento do Es-

tado (OE) e, eternamente, dos 

patrocinadores”. 

Inspirado pelo novo empreendi-

mento daquele organismo des-

portivo, o titular da pasta da ju-

ventude e desportos reconheceu 

o papel do Estado no financia-

“Os dirigentes desportivos devem ser criativos 
para não dependerem do OE”
-Insta Alberto Nkutumula, Ministro da Juventude e Desportos.

mento do desporto, porém, afirma 

que,  devido às prioridades existen-

tes no país (compra de carteiras es-

colares, calamidades naturais, entre 

outras), o “OE nunca é suficiente 

para financiar o desporto”, pelo que 

“é preciso fazer algo para não de-

pender de doações”.

Nkutumula cita o COM, como o 

exemplo, na capitalização das suas 

actividades, através do novo edifí-

cio que, nas suas previsões, “daqui a 

cinco ou sete anos poderá produzir, 

anualmente ou mensalmente, um 

milhão de dólares”.

“Visitamos aquele grande empre-

endimento, onde vai passar a fun-

cionar a nova sede do COM. O 

mesmo poderá aumentar os seus 

rendimentos. Este é o exemplo que 

queremos que todas as instituições 

do desporto devem seguir”, disse.

Em 2016, disputa-se os Jogos 

Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 

Brasil e questionado sobre o está-

gio de preparação dos atletas para 

os mesmos, Alberto Nkutumula 

mostrou-se optimista, apesar das 

dificuldades que as equipas estão a 

passar, porém lança um recado:

“Temos de rever, sob ponto de vis-

ta normativo, algumas regras. Há 

requisitos mínimos que devem ser 

preenchidos para que se ocupe al-

gum cargo no desporto. Por exem-

plo, para se ser treinador é preciso 

que haja requisitos claros, para que 

possamos produzir resultados. Pois, 

se assim não se proceder, qualquer 

um pode ser treinador, o que não 

se compadece com a seriedade ne-

cessária para a produção de resul-

tados”.

Para a concretização desse desejo, 

o Ministro da Juventude e Des-

portos chama os desportistas 

para assumirem as suas respon-

sabilidades, por serem os fazedo-

res do mesmo.

Por sua vez, o presidente do 

COM, Marcelino Macome, 

afirmou que se sentem “bastan-

te honrados e também bastante 

encorajados no trabalho que es-

tamos a realizar”, no sentido de 

proceder com o seu trabalho.

Em relação aos Jogos Olímpicos 

de 2016, a serem disputados no 

Rio de Janeiro (Brasil), Macome 

afirmou que as selecções nacio-

nais estão em preparação e que 

a pugilista, Maria Manuela, foi 

exclusa das bolsas de estudo, por 

ter escolhido ser “pugilista pro-

fissional”, o que não é aceite na-

quela instituição.Abílio Maolela
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Por Luís Carlos Patraquim

Concerto para violino No. 1, in D major, Op. 6 , de Paganini

    Para o Sebastião Alba

Trazias a partitura e o bar estava certo

Ou não coubesse ao Bazooka a derivação em Allegro Maestoso

Do violino e nós

Destituídas mefistofélicas adjacências

E havia ciganos e cabelos de feiticeiras naquela artimanha do diabo

Il Cannone como chamavam ao mago das cordas

Tu sempre entre as águas 

Tete a antiga  o Zambeze e a Civitas onde só a língua

Amaciava o granito e o verde os cavalos

Ah!  o interregno em Maputo

Onde demorremos entre os anjos 

Nos fundos  Virgílio perscrutava o Empíreo

Por demais exausto para chorar a Ática

Soube-o pelo teu assobio

E de ele tremulento e velho arrastando a inútil épica

Na tarde sem rosto 

 

Nem convocámos Génova  a marítima 

devotos da espera e do perdido som dos navios

Seu eco entre raízes e xindere e cerveja sobre a mesa

No Xipamanine  louvámos o oráculo exposto  nos cinco dedos

Do macaco-cão  o pelo hirsuto  a mão sustendo os augúrios

O que as visões cegam e o escuro ilumina 

E lembrámos as múmias do Egipto

Em crescendo era o som como um anúncio fértil 

Intumescendo a boca do mundo depois dos canais sanguíneos

A carne sísmica da Grande Mãe perdida entre as mulheres

E o violino redesenhado a táctil fragmentação romântica

seu copo sobrante na lava do tempo 

Perdulária Desconcertante

  

O poeta desce a avenida com o almaço a tiracolo

- e vai tão lindo! – 

Leva uma cornucópia de metáforas crocantes,

Alto como a valquíria sem louro escuro,

Coitada,

Não citacional.

Fräulein, bitte,

Vai um ósculo?

- Onde?

A Bolsa & a Próstata

Blândula glândula, alminha breve,

A oriente, no corpo,

Por onde vais? 

Que outras secreções te esperam?

A bolsa é agora um vazadouro para onde se atiram

Os restos do tempo,

poemas corcundas com um esgar metafórico no rosto

e a mão trémula entre as coxas

Premindo uma ignição convulsionada.

Capricho AtrípticoUma casa projectada pelo conceituado 
arquitecto português Pancho Gue-
des, localizada na avenida Mao Tse 
Tung, na zona da Sommerschield, 

uma das referências da capital do país, foi 
demolida para dar lugar à construção de um 
edifício misto. “Durante vinte e cinco anos 
em Moçambique, inventei e construi edifícios 
suficientes para formar uma cidade de tama-
nho considerável. Uma cidade imaginária, 
mas bem provável, caótica e composta de me-
mórias, uma cidade de várias pequenas e dis-
persas facilidades de regularidade obsessiva”, 
disse Pancho Guedes, em entrevista à revista 
Alternative Modernist, em 2007.

Para o arquitecto Jossias Nhantumbo, as obras 

construídas no país que fazem a história estão 

em risco de desaparecer. “As obras de arqui-

tectura que representam e marcam a cidade 

de Maputo e no país em geral encontram-se 

em risco, isto devido à falta de sensibilidade e 

desconhecimento da importância que as obras 

arquitectónicas têm para a história da arqui-

tectura do país”, explica Jossias Nhantumbo.

O poder económico tem feito muita frente 

sobre os espaços onde tenham sido erguidos 

edifícios emblemáticos para construir novos 

prédios. “Com as construções que o país tem 

vindo a assistir, corremos o risco de muitas 

obras que representam a história da arquitec-

tura do país desaparecerem. O poder econó-

mico muitas vezes deixa de lado a questão da 

importância que certas obras têm em detri-

mento de ganhos financeiros”, alerta.

A procura desenfreada de espaços para cons-

truir novos edifícios vai fazer com que as re-

ferências e a história da capital fiquem em-

pobrecidas. “Actualmente encontramos uma 

concentração de construções de prédios na 

cidade de Maputo. Obras de grande enverga-

dura. Sabemos que a cidade precisa de cons-

truções. Apenas lamentamos ver que as obras 

Obra de Pancho Guedes demolida
Abdul Sulemane

não seguem um plano de ordenamento. Como 

queremos alargar a cidade dessa forma. Exis-

tem zonas que podiam ser prioridade para a 

construção para que a cidade desenvolva se-

guindo os padrões”, aponta.

Para o arquitecto Carlos Eduardo, a capital 

do país corre o risco de ficar sem referências 

arquitectónicas devido às novas construções. 

“Temos de preservar a história da arquitectura 

do país. Se não tivermos cuidado as referên-

cias em termos de construção vão desaparecer. 

Precisamos de preservar as obras para que os 

estudantes de arquitectura e sociedade tenham 

referências. Mantendo dessa forma a história 

para as gerações vindouras”, salienta Carlos 

Eduardo. 

A falta de conhecimento e sensibilidade faz 

com que edifícios do género se encontrem 

degradados ou destruídos. “Muitos talvez não 

conhecem o trabalho do Pancho Guedes no 

país. Talvez muitos até passam pelas suas obras 

e são alheios à situação. Temos de imaginar a 

capital do país enquanto crescia em termos de 

construções. O papel que este arquitecto teve 

no desenvolvimento da arquitectura do país”, 

finaliza.

Amâncio d’Alpoim Miranda Guedes, conhe-

cido por Pancho Guedes, nasceu em Lisboa 

em 1925. Mas a sua actividade de arquitecto 

desenvolveu-se sobretudo em Moçambique 

e na África do Sul. Em Lourenço Marques, 

onde trabalhou quase 25 anos (entre o prin-

cípio da década de 50 e 1975) deixou marca 

em toda a cidade. Marca de uma criatividade 

exuberante aliada a um exigente rigor formal, 

onde a arquitectura é anfitriã de outras artes, 

nomeadamente a pintura.

O seu período mais criativo passou-o em Mo-

çambique, nas décadas de 50 e 60, onde fez 

mais de 500 projectos para edifícios, muitos 

deles tendo sido construídos em Moçambique 

e alguns em Angola, África do Sul e Portugal.

A procura desenfreada de espaços para construir faz com que edifícios históricos corram riscos de desaparecer

Associação Moçambicana da Língua 
Portuguesa (AMOLP) e o Centro 
Cultural Português em Maputo reali-
zam, desde 11 a 25 de Fevereiro, uma 

homenagem a José Soares Martins ( José Ca-

pela) denominada O Homem e a História. De 

acordo com o programa, o evento inclui um 

colóquio, repartido por duas sessões, a primei-

ra que teve lugar no dia 11 de Fevereiro cor-

rente, e a outra será no dia 18, e uma exposição 

bio-bibliográfica que ficará patente ao público 

até ao dia 25, no Centro Cultural Português 

em Maputo. 

Participam como convidados do Colóquio 

José Capela homenageado em colóquio
Aurélio Rocha, Luís Bernardo Honwana, Mia 

Couto, Feliciano Chimbutana, Victor Miguel, 

Olga Pires e Armando Pinheiro, que se de-

bruçarão sobre as várias facetas de José Soares 

Martins e da sua obra, nomeadamente como 

jornalista, historiador e Adido Cultural da 

Embaixada de Portugal. 

Na exposição constam dados biográficos e 

imagens de José Capela, a bibliografia activa 

publicada, alguma troca de correspondência e 

um vídeo alusivo à exposição 140 Anos de Im-

prensa em Moçambique (1994), por si apoiada 

enquanto Adido Cultural. Ao longo do evento, 

será igualmente exibida a gravação de uma en-

trevista que José Capela concedeu à investiga-

dora Isabel Galhano, em 2013. 

José Soares Martins nasceu no dia 25 de Mar-

ço de 1932 e faleceu a 18 de Setembro de 2014. 

Concluiu o Curso de Teologia na cidade do 

Porto (Portugal) em 1954 e, dois anos depois, 

veio para Moçambique, cidade da Beira, onde 

o seu tio, D. Sebastião Soares de Resende, era 

Bispo. Na então colónia desempenhou várias 

funções como sacerdote e como jornalista.

 Logo em Outubro de 1956 foi nomeado chefe 

da redacção do Diário de Moçambique e, em 

Agosto de 1959, director-adjunto do mesmo 

jornal. A 2 de Junho de 1962 lançou o sema-

nário Voz Africana (também na Beira) e, em 

1963, fundou em Lourenço Marques a revista 

Economia de Moçambique, publicações que 
dirigiu até 1968. 
De 1978 a 1996 foi Adido Cultural na Em-
baixada de Portugal em Maputo. De regresso 
a Portugal passou a colaborar no Centro de 
Estudos Africanos da Universidade do Porto. 
José Soares Martins foi desde jovem colabora-
dor de imprensa periódica e especializada. Mas 
foi sobretudo com o pseudónimo literário José 
Capela que publicou várias obras e apresentou 
comunicações em congressos e conferências 
sobre as relações coloniais e sobre história de 
Moçambique.
José Capela deixou um valioso acervo de tex-
tos sobre a história de Moçambique, sobretudo 

sobre o comércio de escravos. A.S 
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Podem estar a perguntar para onde estão a olhar o Paulo Zucula, 

antigo ministro dos Transportes e Comunicações, e Felício Zaca-

rias, antigo Governador de Sofala e ministro das Obras Públicas 

e Habitação. De óculos e a sorrir, parecem vislumbrar o que vai 

ser trabalho do novo governo. Quem não gostaria de fazer parte do novo 

governo do país? Talvez estejam a dar graças a Deus por não fazer parte. 

Quem sabe?

Agora, Eneias Comiche, deputado da Assembleia da República pela Fre-

li, já foi ministro das Finanças, e o Adriano Maleiane, antigo Governador 

do Banco de Moçambique e actual ministro da Economia e Finanças do 

actual Governo, com as respectivas esposas, estão a sorrir como se disses-

sem que nós ainda continuamos nestas bandas.

Todos almejamos ocupar algum cargo na vida. Mesmo sem ou com com-

petência. No nosso país, mesmo sem competência, as pessoas ocupam 

os cargos. Não que esteja a dizer que Jaime Basílio Monteiro, ministro 

do Interior, seja incompetente. Como se vê na foto, está a conversar com 

altas patentes da polícia e do exército. Parece que está a dizer para eles: 

consegui um alto cargo, vamos trabalhar juntos. Agora sou o vosso chefe.

O marido da ministra da Saúde, Eduardo Mariano Abdala, mais conhe-

cido por Salimo, parece que tem de ajudar a mulher a montar a equipa de 

trabalho. Desta vez aparece ladeado pela Judite Juma, Secretária da As-

sociação Nacional das Secretárias, e Elsa Correria, funcionária dos CFM. 

Quem tem mulher chefe tem de ajudar de alguma forma. Pelos sorrisos 

a conversa está boa.

Outros preferem partilhar informações. Não precisam de ter papéis 

na mão. A tecnologia ajuda a partilhar informações. É o que faz Edy 

Mondlane que exibe a última nova ao Belmiro Malate, embaixador de 

Moçambique no Japão. Que informação o filho de Mondlane tem para 

partilhar com Balate? Informação é poder. 

Independentemente de quem vier. Mesmo que não tenha algum cargo no 

Governo. Outras coisas é para quem tem cargo. 

Para quem tem cargo
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Diz-se.
.. Diz-seFoto de Naita Ussene

O 
Banco Mundial estima 

que a economia moçam-

bicana poderá abrandar 

0,5% este ano em relação 

às projecções iniciais de um cresci-

mento de 7,5%, devido aos preju-

ízos provocados pelas calamidades 

naturais no centro e norte do país, 

refere um relatório da instituição 

sobre o desempenho da economia 

moçambicana. 

“Cheias no centro e norte do país 

podem reduzir o crescimento de 

7,5% para 7,0%, mas informações 

adicionais sobre a extensão dos 

prejuízos ainda terão de ser recolhi-

das”, aponta o relatório, divulgado 

há dias.

inundações afectaram 157.172 

pessoas, mataram 159, cortaram o 

tráfego na principal estrada do país, 

ferrovia que exporta o carvão das 

reservas de carvão de Moatize, pro-

víncia de Tete. 

-

foram afectados, situação que vai 

levar a uma revisão da previsão de 

crescimento económico para 2015”, 

diz o documento. 

Em linha com as projecções de 

mais um forte crescimento eco-

nómico em 2015, avançadas pelo 

Por Ricardo Mudaukana

5% em 2015.

maior factor de risco para as pro-

jecções da economia moçambicana, 

prevendo a continuação dessa osci-

diz que a contribuição dos mega-

-projectos nas receitas colectadas 

terceiro trimestre de 2014 foi de 

apenas 6,2%, atingindo 7,2 biliões 

de meticais, um incremento nomi-

nal de 26,5% em relação ao mesmo 

período de 2013. 

Estado moçambicano arrecadou 

passado, 116,1 biliões de meticais, 

correspondentes a 75,8% do volu-

me de receitas previstas para o ano 

-

çamento Geral do Estado de 2014 

-

-

cia atingiram 148,7 biliões de me-

ticais, um incremento nominal de 

cerca de 28% em comparação com 

o mesmo período de 2013”, realça o 

Banco Mundial.

-

nacional indica ainda que as taxas 

de execução das despesas correntes 

e despesas de capital superaram o 

nível de 2013, tendo-se registado 

taxas de execução diferenciadas ao 

nível sectorial, com níveis muito 

baixos no sector agrícola.

que já infligiram pesadas perdas às 

companhias do sector extractivo, o 

Banco Mundial cita analistas do 

sector industrial apontando que os 

-

çambique continuam viáveis, des-

taca o BM.

Alerta do Banco de 
Moçambique

moçambicana já tinha sido avan-

çada pelo governador do Banco de 

Moçambique, Ernesto Gove, no 

discurso que proferiu esta semana 

por ocasião da entrega de melhor 

governador de banco central afri-

cano, pela revista britânica “The 

Banker”. 

-

co Central continuará a adoptar 

acções estruturantes no quadro da 

política monetária, por forma a as-

segurar e consolidar a estabilidade 

-

ceiro, face às calamidades naturais 

que assolam a região centro e norte 

do país.

Cheias farão recuar a economia em 0,5%

deram uma enorme machadada na auto-estima e na economia, 

quase à medida de alfaiate para extorquir dinheiro aos operadores 

e encarecer os custos das exportações. É mais fácil quando o da 

“dream team”, tome semelhantes medidas em relação a outras 

operações que só oneram os custos das operações comerciais, 

como o são a inspecção não intrusiva de mercadorias e a operação 

-

mento ao partidão. Resta saber que valores mais altos prevalecerão 

para que a tal coragem possa emergir dos tempos de mudança.

  

-

há dois jovens repórteres que parecem ter sido abençoados pelos 

quilos de poeira que engoliram ao longo da campanha eleitoral 

do candidato da bandeira vermelha. Eles aí estão de peito feito, 

-

-

do do chefe. Esperem por 2019, como atiram à oposição.

Há falta de ideias mais criativas, os novos ministros vão fazendo 

a ronda às instituições que tutelam e lá se vão libertando alguns 

estas contas, todo o planalto de Mueda deve ter cartão de antigo 

combatente.

-

cia, resolveu desenterrar as atribuições dos antigos grupos dina-

mizadores. E talvez por reconhecimento ao chefe que o nomeou, 

-

vas aos sábados, das 7 às 9 ...  

pela famosa foto samoriana consultando relógio em frente de en-

-

tsunami, deve estar a sorrir...

Como o pai da democracia subiu a parada e, aparentemente, não 

quer lugares menores no governo central e nas empresas públicas, 

há uma renovada esperança para mais quadros frelos terem o de-

vido tacho e o Mercedes da praxe. Depois da tomada de posse lá 

terão de mandar sms ao DHL, como aquele ministro da Defesa da 

província mais ao norte, que um dia disse que foi graças à Renamo 

que se tornou ministro.

-

lenços coloridos para o líder as manter a pão e água? Como anima 

a escolinha do barulho...

Em voz baixa

tontas que disparam em todas as direcções, depois dos encontros-

andaram a discutir?

Armando Guebuza oferece um quadro a Filipe Nyusi pela passagem do 56° aniversário do actual chefe de Estado
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O 
projecto CHAPA BEM 
surge no âmbito do me-
morando de entendi-
mento entre a Traffic e 

a ATROMAP (Associação dos 
Transportadores Rodoviários de 
Maputo), e visa essencialmente 
melhorar as condições de viagens 
diárias, através da apresentação 
de mensagens publicitárias e de 
entretenimento áudio-visuais, nos 
transportes semi-colectivos de 
passageiros, vulgo “chapa cem”.

CHAPA BEM, nome extraído do 

popular “Chapa Cem”, é um pro-

jecto que consiste em comunicar às 

pessoas que viajam nos transportes 

mensagens áudio visuais, com for-

te teor de entretenimento na sua 

maioria. 

As mensagens do “chapa Bem” são 

veiculadas por via do LCD de 15 

polegadas, que leva consigo um 

cartão Memória com capacidade de 

CHAPA BEM, nova plataforma de comunicar

Por Elisa Comé e Ilódio Bata

2 horas instalado pela Traffic, que 

por sua vez, é também responsável 

manutenção dos equipamentos e é 

também responsável pelos conteú-

dos, ou por outra, das mensagens 

que passam nos veículos que têm 

instalado estes serviços. Os conteú-

dos são trocados mensalmente.

Com esta iniciativa, a Traffic criou 

oportunidade inédita que permite 

aos utentes dos vulgos “chapa cem”, 

que têm instalado este sistema, via-

jar com mais comodidade, na com-

panhia de conteúdos divertidos e 

de carácter educativo. 

A comodidade dos passageiros é 

um factor primordial para quem 

tem instalado ou pretende instalar 

este serviço. Segundo explicou Pe-

dro Naia, Director Geral da Traffic, 

uma das condições para se ter este 

serviço “é garantir que as pessoas 

viajem em segurança”. Alias, se-

gurança esta, que à luz do contrato 

assinado entre a Traffic e qualquer 

proprietário de viaturas, nenhum 

transportador semi-coletivo de 

passageiros deve andar super lota-

do, um fenómeno que se observa 

nas horas de pico nas artérias da 

capital do país 

As mensagens que passam nos 

monitores partem desde as de res-

ponsabilidade social, de educação 

cívica, músicas de artistas nacionais 

e internacionais, clips de comédia 

e desporto e publicidade de vários 

produtos e serviços.  

Entretanto, a Traffic, através da par-

ceria com o Conselho Municipal 

da Cidade de Maputo (CMCM), 

fará a transmissão gratuita de men-

sagens de educação cívica nos cha-

pas afectos ao projecto. 

Podendo fazer exibição de conte-

údos ricos e dinâmicos com vídeos 

musicais, animação, sons, textos, 

possibilidade de distribuição de 

merchandising a bordo; acesso à 

realização de concursos, inquéritos, 

estudos de mercado, testes de pro-

dutos. 

Em termos de Pacotes disponíveis 

para os anunciantes, existem três 

digitais:

Pacote Motor 
O mais acessível direccionado aos 

Lojistas. (30 inserções/dia)

Pacote Volante
Intermédio dirigido ás Empresas. 

(60 inserções/dia)

Pacote Pisca
Essencial ao lançamento de novos 

produtos no mercado. (120 inser-

ções/dia)

Este projecto foi inicialmente im-

plementado nas cidades de Mapu-

to e Matola (Xiquelene; Benfica; 

Costa do sol; Baixa, Museu), e re-

centemente nas rotas de Ressano-

-Maputo, Xinavane, e Macia (estas 

últimas vias são as que menos so-

frem de problemas de superlota-

ção). 

Através desse memorando acor-

dado entre as duas entidades, a 

ATROMAP concedeu uma exclu-

sividade de prestação de serviços 

para a Traffic num período de cinco 

anos. A parceria conta actualmente 

172 carros. Matola. 

O director geral da Traffic garan-

tiu à nossa reportagem que está 

em manga um projecto de moder-

nização do sistema de produção e 

gravação de conteúdos. Pedro Naia 

garantiu que dentro em breve vai 

se introduzir o sistema WiFi, que 

vai ligar os equipamentos instala-

dos nas viaturas ao servidor central. 

Isto vai permitir, de acordo com 

Pedro Naia, que os conteúdos que 

lá passam possam ser inseridos em 

tempo real e quem sabe substituí-

dos com mais praticidade uma vez 

que os mesmos estarão ligados a 

uma rede. Com esta evolução vai 

permitir com que a Traffic possa 

também expandir os seus serviços 

para outras províncias do país.
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O 
Banco Comercial e de In-
vestimentos (BCI) fechou 
o ano de 2014 com a maior 
rede comercial do país. Ao 

todo, são 168 balcões, entre agên-
cias e Centros BCI Exclusivo dis-
seminados por todo o país.

Uma fonte daquela instituição ban-

cária indica que para esta lideran-

ça concorreu o facto de o BCI ter 

inaugurado mais 11 unidades de 

negócio no passado mês de De-

zembro, uma acção que permitiu 

chegar à liderança do mercado no 

que ao número de unidades de ne-

gócios diz respeito.

Neste campo da expansão de rede 

comercial, o crescimento do BCI 

tem-se revelado extraordinário, 

uma vez que em 2007 possuía pou-

co mais de 40 agências e menos de 

90 mil clientes. Hoje são mais de 

um milhão.

BCI fecha 2014 com a 
maior rede comercial

Recorde-se que, desde 2008, o BCI 

é um Banco universal de retalho, 

vocacionado para servir todos os 

segmentos do mercado, tendo con-

tribuído para o enorme esforço de 

bancarização e para o desenvolvi-

mento sustentado de Moçambique 

e dos moçambicanos.

Actualmente, o BCI tornou-se 

uma referência na Segmentação; 

na Expansão da Rede Comercial; 

na Inovação na Oferta de Pro-

dutos, Serviços e Canais Electró-

nicos (ATM, POS, BCI Directo 

eBanking, BCI Directo Mobile, 

BCI Directo App e Tako Móvel) 

permitido granjear a confiança da 

maioria das instituições, empresas 

e famílias moçambicanas, o que 

coloca o BCI na liderança no que 

diz respeito ao crescimento e ao 

reconhecimento, entre as principais 

instituições bancárias a operar em 

Moçambique.

A 
agência de publicidade 
DDB lançou recentemen-
te, assinalando o Dia Inter-
nacional da Luta Contra o 

Cancro, o vídeo “O Cancro não vê 

a cor da pele”. Esta acção, resultan-

te da criatividade da agência, tem 

como principal objectivo sensibili-

zar os  jovens para a importância e a 

prevenção do Cancro de Pele.

Em Moçambique, como no res-

to de África,  ainda assiste-se uma 

certa ignorância no que concerne 

ao conhecimento sobre o Cancro, 

assim como as suas variedades. Isso 

reflecte-se no aumento do número 

de casos detectados todos os anos. A 

ideia errada de que só afecta pesso-

as de pele clara leva a que pessoas 

de pele negra criem uma falsa sen-

sação de imunidade. Como existe 

maior dificuldade de observação na 

pele negra, os melanomas, um tipo 

de cancro de pele, são normalmente 

DDB criativa na 
sensibilização 
Contra o Cancro

descobertos já numa fase adiantada, 

representando uma verdadeira ame-

aça invisível que, mais cedo ou mais 

tarde, deixa a sua marca.

Sendo normalmente os jovens um 

grupo de risco, devido a uma atitu-

de despreocupada em relação a uma 

exposição solar responsável, a DDB 

foi ao seu encontro procurando 

alertá-los para o problema através 

de uma acção disruptiva.

Esta sensibilização foi marcada 

igualmente ao público que frequen-

ta as festas e discotecas, com o uso 

de carimbos especiais em que a sua  

tinta, que na claridade estava invisí-

vel, começava a brilhar na escuridão 

revelando a frase: O Cancro da pele 

é invisível mas deixa a sua marca.

Uma mensagem de sensibilização 

para a prevenção do cancro da pele, 

alertando para uma ameaça que sur-

ge de forma oculta e que detectada 

a tempo tem grandes probabilidades 

de ser tratada com sucesso.

A 
Universidade Politéc-
nica conhece, desde a 
última quarta-feira, 
4 de Fevereiro, o seu 

novo vice-reitor, que tomou 

posse no decurso do Conselho 

Directivo, desta que é a pri-

meira e mais antiga instituição 

de ensino superior privado em 

Moçambique. 

O Professor Doutor Armando 

Jorge Pereira Lopes assume o 

cargo de vice-reitor, em subs-

tituição da Professora Doutora 

Maria Inês Nogueira da Costa, 

falecida em Novembro do pas-

sado, vítima de doença. 

Armando Lopes trabalhou no 

sector da educação durante 42 

anos. Nos anos 80, exerceu as 

funções de director pedagógi-

co da Universidade Eduardo 

Mondlane e, posteriormente, 

foi director-adjunto da Faculda-

de de Letras e Ciências Sociais 

para a investigação. De 2007 a 

Politécnica com novo vice-reitor
2012, assumiu o cargo de director 

da Faculdade de Letras e Ciências 

Sociais naquela universidade públi-

ca.

Sustentado pela sua experiência 

anterior, Armando Lopes, linguis-

ta, prometeu dar uma nova dinâ-

mica ao desenvolvimento da Uni-

versidade Politécnica e espera que 

as suas ideias e intervenções sejam 

úteis aos seus colegas, estudantes e 

à instituição em geral. 

“Foi com muita satisfação que re-

cebi o convite para assumir o car-

go de vice-reitor da Universidade 

Politécnica. Para mim, esta é uma 

nova experiência e um desafio in-

teressante, porque é a primeira vez 

que vou dar o meu contributo no 

sector  privado, após longos anos ao 

serviço do Estado”, referiu.

Armando Lopes afirmou ainda que 

a sua grande expectativa “é de ver 

a Universidade Politécnica a ca-

minhar em bom ritmo, com vista 

a se colocar em melhores níveis no 

ranking nacional e internacional”. 

Por seu turno, Lourenço do Ro-

sário, reitor da Universidade 

Politécnica, não escondeu a 

sua satisfação nesta nova no-

meação, reafirmando o valor de 

Armando Lopes para a insti-

tuição. “Não foi fácil encontrar 

alguém com o perfil científico, 

académico e autoridade para 

substituir a Professora Doutora 

Maria Inês. Também não foi 

fácil convencer ao nosso novo 

vice-reitor a desempenhar esse 

cargo junto da nossa institui-

ção. Hoje sentimo-nos honra-

dos e satisfeitos por contarmos 

com ele, um homem que tem 

um longo perfil e larga experi-

ência em cargos de direcção no 

ensino superior”, frisou.

Neste encontro, para além da 

nomeação do vice-reitor, fo-

ram conhecidas as estratégias 

e actividades para o ano lectivo 

de 2015, assim como também 

teve como objectivo fazer uma 

reflexão sobre o actual estágio 

do funcionamento da Univer-

sidade Politécnica.

O 
Grupo Entreposto (GE) e 
o Parque Nacional da Go-
rongosa (PNG) assinaram, 
na semana passada, um 

protocolo de entendimento que, no 

âmbito da adesão do GE ao Clube 

Empresarial da Gorongosa, visa 

apoiar a Unidade de Luta Contra a 

Caça Furtiva naquele parque.

O Grupo Entreposto decidiu, no 

seguimento da sua estratégia de 

responsabilidade Social, apoiar esta 

Unidade dado que o combate à caça 

furtiva é crucial para que a vida 

selvagem e a biodiversidade em 

Moçambique sejam activamente 

defendidas e preservadas. Os objec-

tivos principais passam por apoiar 

o PNG a aumentar a efectividade 

do patrulhamento e de cobertura 

das áreas mais remotas; garantir ca-

pacidade de acesso, prevenção e in-

tervenção rápida e eficaz com vista 

a neutralizar acções de caça furtiva; 

prevenir o abate ilegal de floresta; 

evitar casos de conflito entre ani-

mais e as comunidades; intensificar 

as acções  de identificação e recolha 

de armadilhas; sensibilizar a comu-

nidade sobre a importância da pre-

servação da biodiversidade.

No decorrer do evento, José Cardo-

so, Administrador do Grupo En-

treposto, falou sobre o protocolo: 

“É com enorme prazer que estabe-

lecemos uma parceria com um dos 

principais símbolos de preservação 

em Moçambique. A integração no 

Clube Empresarial da Gorongosa e 

o apoio à Unidade Contra a Caça 

Furtiva do PNG é uma contribui-

ção que se pretende de longo prazo 

e que irá, de imediato, traduzir-se, 

Grupo Entreposto apoia unidade 
de luta contra caça furtiva

ao longo de 2015, na aquisição de 

um barco motorizado de patrulha-

mento para operações em áreas re-

motas, desenvolvimento de acções 

de formação avançada e treino es-

pecializado de fiscais, aquisição de 

rádios de comunicação, uniformes e 

botas, e apoio aos encargos logísti-

cos diários de patrulha.”

Greg Carr, Presidente do Goron-

gosa Restoration Project (GRP) e 

membro do Comité de Supervisão 

do PNG acrescenta: “é graças ao 

apoio e dedicação de organizações 

como o Grupo Entreposto que 

será possível com o apoio de todos 

os moçambicanos e da comunidade 

empresarial actuante em Moçam-

bique.”

A cerimónia contou com as presen-

ças do PCA do Grupo Entreposto, 

Nuno Sousa, José Cardoso, Admi-

nistrador do Grupo Entreposto, 

Greg Carr, Presidente do Goron-

gosa Restoration Project (GRP) e 

membro do Comité de Supervisão 

do PNG e Mateus Mutemba, Ad-

ministrador do Parque Nacional da 

Gorongosa. (Elisa Comé)

conseguimos trabalhar 

todos os dias parar garan-

tir o sucesso da conserva-

ção da biodiversidade e o 

desenvolvimento futuro 

das comunidades vizinhas 

do Parque Nacional da 

Gorongosa. É um traba-

lho que já levamos a cabo 

há vários anos através do 

Gorongosa Restoration 

Projecte que consegui-

remos desenvolver ainda 

mais”.

O Administrador do Par-

que Nacional da Goron-

gosa, Mateus Mutemba, 

não deixou de salientar 

que “é com enorme pra-

zer que registamos a ade-

são do Grupo Entreposto 

ao Clube Empresarial da 

Gorongosa. O sucesso 

da conservação da bio-

diversidade no Parque, o 

combate à caça furtiva e o 

desenvolvimento das co-

munidades da zona tam-

pão do PNG vizinhas só 
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A 
Cervejas de Moçam-

bique (CDM) alar-

gou recentemente a 

sua área de acção da 

sua campanha que comuni-

ca o consumo responsável de 

bebida alcoólica, lançada em 

Dezembro último. Esta cam-

panha, que visa, em particular, 

apelar aos consumidores destas 

bebidas a não conduzirem se as 

tiverem ingerido, abrangeu ini-

cialmente as televisões, rádios e 

painéis publicitários colocados 

na via pública, sendo que agora 

CDM alarga campanha 
de consumo responsável

passam a fazer parte dos painéis 
dos táxis do país.
“Lançámos esta campanha, 
pois na qualidade de empresa 
socialmente responsável, temos 
a obrigação de sensibilizar os 
consumidores para um consumo 
responsável. Nesta perspectiva, 
queremos, em particular, mos-
trar que álcool e condução não se 
podem misturar. Ao alargamos a 
campanha aos táxis, procura-
mos que a mensagem chegue a 
cada vez mais pessoas”, precisou 
José Moreira, Administrador da 

CDM.

O 
Ministério da Saúde reali-
zou, entre os dias 09 a 11 
do corrente mês, a reunião 
nacional do Programa de 

Transmissão Vertical, cujo princi-

pal objectivo foi fazer balanço ge-

ral dos resultados, desafios e lições 

aprendidas durante a primeira fase 

de implementação do programa 

com vista à expansão do mesmo 

para todas as províncias do país.  

Falando naquela ocasião, Mouzi-

nho Saíde, vice-ministro da Saúde, 

disse: “Moçambique situa-se entre 

os 10 países com maior índice da 

epidemia do HIV, em parte devido 

à persistência de novas infecções. 

Deste modo, urge a necessidade de 

acelerarmos os esforços para mo-

dificar o actual cenário e continu-

armos a caminhar a passos largos, 

com vista a reduzir a transmissão 

vertical e outras formas de trans-

missão”.

A nível global e nacional, a preven-

ção da transmissão vertical é reco-

nhecida como uma das prioridades 

em todas as iniciativas de Saúde 

Materna, Neonatal e Infantil Neste 

contexto, o nosso país se compro-

meteu com o alcance das metas do 

Plano Global para eliminação de 

Transmissão Vertical, que consis-

tem em reduzir a mortalidade rela-

MISAU reforça medidas de 
combate à Transmissão Vertical

cionada ao HIV em 50% e novas 

infecções pediátricas em 90% até 

2015, mudando o paradigma de 

Prevenção para Eliminação da 

Transmissão Vertical”, acrescentou 

Mouzinho Saíde.  

Por seu turno, Munira Abudou, 

responsável do departamento da 

Mulher e da Criança, que falava do 

ponto de situação PTV no nosso 

país, naquela reunião, faz um ba-

lanço positivo. Segundo Munira 

Abudou, desde Junho de 2013 a 

esta parte, “temos cerca de 742 uni-

dades sanitárias no país, fazendo 

uma cobertura populacional 96% 

de mulheres grávidas a receberam 

profilaxia anti-retroviral para Pre-

venção Vertical, sendo destas esta-

vam a receber o TARV”.  

Entretanto, o vice-ministro da Saú-

de e a responsável do departamento 

do Mulher e criança são unâni-

mes ao enfatizar a necessidade das 

mulheres se fazerem presentes às 

unidades sanitárias acompanhadas 

pelos seus parceiros, para que estas 

se sintam encorajadas em continu-

ar com o TARV, antes e depois do 

parto. 

“Alguns dos desafios persistem e 

colocam em risco o sucesso do tra-

tamento da Prevenção de Trans-

missão Vertical e o alcance dos ob-

jectivos, como acesso aos cuidados 

de Saúde Materno Infantil (SMI), 

adesão e retenção ao tratamento e 

o envolvimento dos homens e das 

famílias”.  (Elisa Comé)

Prakash Ratilal, PCA do 
Moza Banco, considerou 
que o crescimento assina-
lado do banco que dirige 

reflecte também o reconhecimen-

to, a notoriedade e o prestígio que 

o Moza Banco assume no seio da 

sociedade moçambicana e junto de 

instituições nacionais e internacio-

nais.

Ratilal defendeu esta posição na 

passada sexta-feira aquando da 

inauguração, em Maputo, de mais 

uma unidade de negócio, um pas-

so inserido na estratégia de cres-

cimento e expansão, que passa por 

tornar aquela instituição bancária 

num banco cada vez mais univer-

sal, abrangente, prestando serviços 

a todos os segmentos da sociedade.

Segundo o PCA do Moza Banco, 

estes desenvolvimentos represen-

tam ainda a materialização da es-

tratégia de crescimento do banco, 

“que passa por nos tornarmos num 

banco cada vez mais universal, mais 

abrangente, prestando serviços a 

todos os segmentos da sociedade”.

Face a estes desafios de crescimen-

to de Moçambique, o Moza Banco 

pretende permanecer na crista das 

sucessivas ondas de progresso, que 

se antecipam para o país e para o 

bem-estar dos cidadãos. “Preten-

demos ser o banco referencial dos 

moçambicanos e das empresas de 

diferentes dimensões e sectores de 

actividade”, frisou Ratilal numa ce-

Moza Banco expande unidades de negócio
rimónia que contou com importan-

tes figuras do sector financeiro em 

Moçambique.

“Na essência, o Moza Banco quer 

afirmar-se como um banco univer-

sal, com uma extensa rede de Uni-

dades de Negócio, e cada vez mais 

virado para atender e satisfazer a 

generalidade da população moçam-

bicana”, repisou Prakash Ratilal 

Por seu turno, Carla Timóteo, di-

rectora da filial de Maputo do Ban-

co de Moçambique, afirmou: “as 

características e funcionalidades 

que nos foram apresentadas nesta 

e noutras agências do Moza Ban-

co atestam o elevado crédito que 

esta instituição deposita no uso de 

tecnologias de ponta nas áreas de 

telecomunicações, processamento 

de dados e segurança de pessoas e 

de valores, como forma de reforçar 

a sua posição no mercado, melho-

rando a sua competitividade com 

os melhores custos operacionais 

possíveis”.

“É, por conseguinte, com redobrada 

satisfação que o Banco de Moçam-

bique acarinha mais este empreen-

dimento infra-estrutural do Moza 

Banco, e exorta a sua Administra-

ção a prosseguir, tomando decisões 

de investimento que contribuam 

para posicionar a instituição e o 

sistema bancário nacional em pata-

mares elevados de sã concorrência, 

e de qualidade dos serviços e pro-

dutos prestados a clientes cada vez 

melhor informados, e capazes de 

melhor aferir a qualidade das solu-

ções e produtos que lhes são ofe-

recidos”, enfatizou Carla Timóteo .
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A 
Sociedade de Águas de 
Moçambique (SAM), 
proprietária da Marca 
Água da Namaacha, rea-

lizou, no dia 06 de Fevereiro, uma 
acção de responsabilidade social 
com o Internato da Missão de São 
José de Lhanguene. 

A Água da Namaacha iniciou desta 

forma o apoio a este internato, no 

cômputo daquilo que já leva a cabo 

há alguns anos com outras insti-

tuições que lutam com dificulda-

des no seu dia-a-dia e se esforçam 

para que o ensino no nosso país dê 

passos firmes no sentido de atingir 

níveis de qualidade que se coadu-

nem com as nossas potencialidades, 

criando, com grandes dificuldades, 

as mínimas condições para que al-

gumas das crianças e jovens mais 

carentes também possam estudar e 

dar assim um melhor contributo ao 

nosso país.

O apoio da Água da Namaacha ao 

Internato de São José de Lhangue-

ne foi feito em água mineral, da 

linha Júnior, em material escolar, 

livros de banda desenhada e filmes 

infantis que ajudam os alunos a 

aprenderem mais sobre o valor da 

água e a necessidade do seu uso  ra-

cional.

O responsável pelo Internato, Pa-

dre Leal, considerou que esta acção 

Água da Namaacha Apoia Internato 
de S. José de Lhanguene

da Água da Namaacha é um apoio 

muito valioso para o arranque do 

ano lectivo dos seus estudantes 

dado que “os cadernos, lápis, ca-

netas, borrachas, afiadores, réguas, 

etc., que os alunos receberam per-

mite-lhes iniciarem os estudos de 

forma mais apetrechada e alivia 

quem nada ou muito pouco tem.”

O Padre Leal considerou também 

que é muito importante para o de-

senvolvimento físico e psíquico de 

crianças e jovens, dos 12 aos 18 

anos, poderem ter a oferta de Água 

Namaacha, a mais prestigiada mar-

ca de água mineral de Moçambi-

que e aquela que é considerada com 

maior qualidade.

Também presente nesta acção de 

responsabilidade social, o Director 

de Marketing da Água da Nama-

acha, Dr. Miguel Padrão, começou 

por dar os parabéns à obra social de 

São José de Lhanguene, quer a este 

Internato, quer ao das Irmãs, que 

trabalham com crianças muito jo-

vens fazendo um trabalho que clas-

sificou como altamente meritório e 

abnegado. (Redacção)

A 
AGECAP, uma or-
ganização não-go-
vernamental voca-
cionada ao processo 

de governação e desenvolvi-
mento local nos sectores de 
educação e desenvolvimento 
económico local, acaba de 
lançar um manual de apoio 
a implementação do FDD 
(Fundo Distrital de Desen-
volvimento) e PERPU (Pro-
grama Estratégico para a Re-
dução da Pobreza Urbana), 
vulgo “7 milhões”. 

Trata-se de um manual pro-

duzido com intuito de asses-

sorar aos Conselhos Consulti-

vos distritais, órgão decisores 

na selecção dos projectos fi-

nanciados pelo fundo, a ele-

varem a capacidade de apro-

var projectos de rendimentos 

que solicitam financiamento 

ao FDD e PERPU e de pro-

jectos de rendimentos que 

apresentarem menores riscos 

de fracasso e maiores possibi-

lidades de sucesso e impacto 

ao nível comunitário.

“A ideia de produzir manu-

al partiu da necessidade de 

adoptar aos Conselhos Con-

AGECAP apoia na gestão do FDD
sultivos de maior conhecimento na 

selecção e aprovação dos projectos 

financiados pelo FDD e PERPU, 

visto haver dificuldades assumidas 

no reembolso dos valores do por 

parte dos mutuários”, Bernardo 

Ginja, director executivo da AGE-

CAP.

O manual de cerca de 100 páginas, 

taz orientações detalhadas de como 

proceder para eleição de projectos 

rentáveis. 

Designado por Manual de Análi-

se de Viabilidade de Projectos de 

Rendimento, o livro foi produzido 

com o apoio do PAANE (Progra-

ma de Apoio dos Actores Não Es-

tatais) financiado pela União Eu-

ropeia. De distribuição gratuita, o 

manual é exclusivamente destinado 

aos membros dos Conselhos Con-

sultivos Locais para servir de do-

cumento de consulta na realização 

das suas actividades e sempre que 

necessário.

No ano transacto, no âmbito do 

apoio aos governos distritais, a 

AGECAP forneceu formulários 

para a elaboração e submissão de 

projectos ao FDD e por esta via 

permitiu aos interessados sabe-

rem que tipo de informação deve 

constar nas propostas por estes 

submetidos. Deu a conhecer aos 

beneficiários os procedimentos 

e requisitos para o acesso ao 

FDD e por último apresentou 

o edital de controlo e prestação 

de contas do FDD ao nível da 

Localidade, Posto Administra-

tivo e Distrito.

Recorde-se que vários gover-

nantes distritais têm vindo a 

se queixar da falta do devido 

reembolso do FDD e do PER-

PU. Só em Maputo, o municí-

pio conseguiu apenas recuperar 

24.5 por cento do previsto até 

ao ano passado, num valor de 

pouco mais de 8.7 milhões. O 

mesmo cenário observa-se na 

província do Niassa em que os 

mutuários apenas reembolsa-

ram 48,5 milhões de meticais, 

uma soma que corresponde a 

cinco por cento, num universo 

922,5 milhões de meticais, en-

tre 2006 e 2013 alocados pelo 

governo central.

Este cenário verificou-se ain-

da no município de Quelima-

ne, na província da Zambézia. 

Este município, em 2012, rece-

beu 10.4 milhões de meticais. 

Deste valor, apenas dois mi-

lhões de meticais destinaram-

-se a financiar 121 projectos de 

rendimento.

A 
rede de telefonia mó-
vel Vodacom juntou-se 
na luta contra malária e 
distribuiu cerca de 2500 

redes mosquiteiras aos estudan-

tes da escola secundária Cristiano 

Paulo Taimo, na cidade de Lichin-

ga, província do Niassa e da escola 

secundária Eduardo Mondlane na 

cidade de Tete.

Enquadrado na sua veia de respon-

sabilidade social, a telefonia forne-

ceu ainda cerca de mil livros esco-

lares às duas escolas que leccionam 

da oitava a décima segunda classes.

A entrega de redes mosquiteiras in-

sere-se no programa de prevenção 

e controlo dos efeitos de propaga-

ção da malária, a principal causa de 

mortalidade em Moçambique. 

Jovens e crianças estão entre a po-

pulação mais vulnerável, estiman-

do-se que, todos os anos, cerca de 

36 mil crianças morrem infectadas 

pela doença, sendo esta responsá-

vel por 40% das consultas externas 

e por 60% dos internamentos nas 

enfermarias de pediatria.

Vodacom junta-se na 
luta contra malária

Discursando na ocasião, Salimo 

Abdula, presidente do Conselho de 

Administração da Vodacom, referiu 

que sendo a Vodacom uma empresa 

muito activa junto da comunidade 

moçambicana, não poderia dei-

xar de aceitar o convite para estar 

presente na cerimónia de abertura 

oficial do ano lectivo 2015 e con-

tribuir com a doação de mil livros 

e 2500 redes mosquiteiras para as 

duas escolas.

“É nos jovens e na sua educação 

que está o potencial de mudança e 

crescimento de Moçambique. Por 

isso, é importante garantir um en-

sino exigente e de qualidade, que 

fomente nas camadas mais novas a 

vontade de aprender, descobrir e ser 

mais e melhor”, frisou.

Para além de Salimo Abdula, a 

cerimónia contou a presença de 

Jorge Ferrão, ministro da Educa-

ção e Desenvolvimento Humano, 

Arlindo Chilundo, governador de 

Niassa e Saíde Amido, presidente 

do Conselho Municipal da cidade 

de Lichinga. 

(Elisa Comé)

O 
Governo dos Esta-
dos Unidos da América 
(EUA), em parceria com 
o Programa Capable Par-

tners (CAP), homenageou três 

organizações não governamentais 

moçambicanas (ONGs) por terem 

contribuído grandemente na luta 

contra a pandemia de HIV/SIDA.

Lançado em 2009, o projecto CAP 

tem como objectivo fortalecer or-

ganizações locais na sua luta contra 

a epidemia do HIV, com a finali-

dade de alcançar uma geração livre 

do SIDA. 

O projecto é financiado pelo Go-

verno dos EUA, através da sua 

Agência para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), no âmbito 

do Plano de Emergência do Pre-

sidente dos EUA para o alívio do 

SIDA (PEPFAR) e implementado 

pela FHI 360, uma organização de 

desenvolvimento humano global 

sem fins lucrativos, com sede na 

Carolina do Norte, Estados Unidos

As três ONGs reconhecidas foram 

a ANDA (Associação Nacional 

para o Desenvolvimento Auto-

-Sustentado), Manica; o NAFE-

ZA (Núcleo das Associações Femi-

ninas da Zambézia), Zambézia; e a 

Ophavela (Associação para o De-

senvolvimento Sócio-económico), 

Nampula.

Para Haylet Bryant, directora do 

projecto, a homenagem é fruto de 

reconhecimento do compromisso 

e da dedicação da organização no 

cumprimento de padrões técnicos e 

EUA homenageiam 
ONGs nacionais 

operacionais exigentes do CAP.

Douglas Griffths, embaixador dos 

EUA, referiu durante a ocasião que 

o governo americano está empe-

nhado em apoiar organizações lo-

cais.
“Estas organizações de base são 
elementos chave no desenvolvi-
mento de qualquer país. Faz parte 
de nosso compromisso investir no 
povo moçambicano. Um dos bene-
ficiários de novas capacidades ad-
quiridas através desta formação vai 
ser a sustentabilidade a longo prazo. 
Este aspecto é muito importante 
dado o papel fundamental que as 
organizações locais da sociedade 
civil desempenham, na sua qualida-
de de implementadores, represen-
tantes, defensores e porta-vozes das 
suas comunidades”, disse.
Griffths entende que a prestação de 
serviços e cuidados a nível comuni-
tário e o fortalecimento das dife-
rentes estruturas é crucial e cons-
titui uma das áreas de intervenção 
mais fortes da sociedade civil. 
Por sua vez, Diogo Milagre, secre-
tário Executivo Adjunto do Conse-
lho Nacional do Combate ao HIV/
SIDA (CNCS) disse que a gradua-
ção de organizações não é somente 
um mero acto de reconhecimento 
de um esforço organizacional e de 
competências mas sim um investi-
mento e de um simbolismo e signi-
ficado especiais por nos tributarem 
com elementos que fortalecem as 
estruturas que se apoia a resposta 
nacional e em particular o sistema 
comunitário e da sociedade civil. 
(Elisa Comé)


