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“Este Governo deve ser mais comunicativo 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 governativa, como a transparência, a
integridade, o primado da lei, a imparcialidade, 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.

Comité Central decide futuro de Guebuza

Naita Ussene

Sai ou não sai?

Thomashausen advoga uma solução política

Proposta da Renamo
é inconstitucional

Centrais
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Guebuza poderá renunciar voluntariamente
Por Francisco Carmona e Raul Senda

A

pesar de uma grande nebulosa quanto ao futuro do actual líder da Frelimo, há um
sector influente no partido
dominante em Moçambique que
acredita que Armando Guebuza
deverá renunciar voluntariamente à
presidência desta formação política,
no decorrer da IV Sessão Ordinária
do Comité Central (CC) que arrancou esta quinta-feira na cidade
da Matola, abrindo caminho para
que Filipe Nyusi possa acumular a
chefia do Estado com a liderança do
partido que forma governo há quase
40 anos. Estatutariamente, o mandato de Guebuza à frente dos destinos do partido termina em 2017,
altura em que em congresso se elege
um novo presidente. A outra hipótese aventada é os seus correligionários, no ponto reservado a “diversos”, forçarem a saída de Guebuza,
o que equivaleria ver o timoneiro do
país nos últimos 10 anos a sair pela
“porta pequena”, num partido sufocado com a bicefalia, aliado ao efeito
Afonso Dhlakama.
Armando Guebuza, que atravessa
um momento crítico em termos de
popularidade, tem estado a receber
pressões “dos de dentro e de fora”,
para entregar a presidência do partido ao actual chefe de Estado Filipe
Nyusi, de modo a que se regresse a
um ﬁgurino (acumulação da cheﬁa
de Estado a presidência do partido)
que garanta eﬁcácia e estabilidade.
No entanto, o zeloso porta-voz da
Frelimo, Damião José, diz que a
sucessão não consta da agenda da
presente sessão do CC e Armando
Guebuza está a cumprir o mandato
conferido no último Congresso do
Frelimo.
Contudo, em meios habilitados
acredita-se que com a “renúncia
voluntária”, sem arrastar o processo
para uma votação, Guebuza quererá salvar a pouca popularidade que
ainda conserva e dar uma imagem de
um líder não agarrado ao poder. “O
camarada Presidente pretende sair
bem na fotograﬁa. O país precisa de
respirar”, aﬁançou-nos um destacado membro do Comité Central, o
mais importante órgão partidário no
intervalo entre congressos.
Na generalidade da opinião pública
há a percepção de um alegado ambiente de dessintonia entre Filipe
Nyusi e Armando Guebuza, o que
não ajuda a coesão do partido e abre
espaço para o agudizar da tensão
política pós eleitoral que se vive no
país.
Um dos momentos marcantes da
alegada desaﬁnação entre Nyusi e
Guebuza foi quando a Comissão
Política da Frelimo decidiu enviar
brigadas centrais às províncias para
declarar que a Renamo pretende dividir o país, uma semana depois do
actual chefe de Estado ter-se encontrado com o líder da Renamo Afonso Dhlakama, reunião que ajudou
a desanuviar o clima politicamente
tenso que reinava no país e de onde
saiu a proposta de descentralização a
ser discutida em sede do parlamento.
A postura de Armando Guebuza foi

vista em alguns círculos como uma
forma de isolar Filipe Nyusi no diálogo com Afonso Dhlakama e demonstrar que o poder ainda mora na
ex-Rua Pereira do Lago. A questão
da existência de dois centros de poder é vista em alguns círculos políticos como estando a diﬁcultar a governação do Presidente Filipe Nyusi.
Como resultado das declarações
“radicais” de vários membros da Comissão Política, Dhlakama sentiu-se
“traído” e partiu para as províncias
onde todos os dias faz pronuncia-

mentos cada vez mais incendiários.
Esta quarta-feira no Chimoio, provavelmente no momento mais alto
de tensão, um cordão policial esteve
num “frente-a-frente” com os guarda-costas armados do presidente da
Renamo numa disputa sobre o local
onde se deveria realizar o comício.
No dia anterior, na vila de Manica,
os guardas da Renamo “atropelaram”
literalmente os polícias que pretendiam barrar o caminho ao líder da
Renamo.
Importantes membros da Frelimo

com a assento no Comité Central
já se manifestaram publicamente
a favor da concentração dos dois
poderes: Presidência da República
e do partido. Teodato Hunguana,
um respeitado jurista, argumentou,
recentemente, que tal como aconteceu com Samora Machel, Joaquim
Chissano e o próprio Armando
Guebuza, Filipe Nyusi também deve
ser presidente da Frelimo, para, de
forma autónoma, implementar as
suas ideias. Na comunicação social,
sobretudo em debates televisivos
com intervenção popular é notória a
antipatia da opinião pública contra a
permanência de Guebuza na direcção da Frelimo, sobretudo porque é
entendida como um bloqueio à governação de Nyusi.
Até há um mês julgava-se que o
abandono de Guebuza era pacíﬁco,
segundo foi explicado ao jornal, depois de um encontro com o general
Aberto Chipande, após as exéquias
fúnebres do comandante José Moiane. No entanto, de lá para cá, foram
bloqueadas todas as tentativas de
reunir os membros da associação
dos antigos combatentes (ACLIN),
da organização das mulheres e da
juventude, de onde poderia sair uma
resolução pedindo a renúncia de
Guebuza. Há também quem argumente que, no período que precedeu
as convulsões do Comité Central de
2014, foi prometido a Guebuza que,
depois das eleições de Outubro, se
poderia retirar da política activa e
que não seriam exercidas represálias
sobre ele e a sua família, nomeadamente, em relação aos bens materiais
acumulados nos últimos anos.

Actualmente, tendo também como
elemento de fundo os pronunciamentos de Dhlakama, há entre os
membros do Comité Central um
sentimento de apreensão e ansiedade colectiva, sobretudo, porque a
maioria - muitos deles ﬁéis a Guebuza - desconhecem a posição que
deverá ser assumida por Armando
Guebuza relativamente à presidência do partido e temem que a continuar a bicefalia, mais incidentes
de “desaﬁnação” com Nyusi poderão
acontecer nos próximos meses, sobretudo no que respeita às grandes
opções económicas sobre o gás na
província de Cabo Delgado e no delicado tema da descentralização que
também colhe muitos apoios de militantes da Frelimo no centro e norte
do país.
Um membro do Comité Central
contou ao jornal que, nas últimas
sessões da Comissão Política, Guebuza pediu a Nyusi que dirigisse a
reunião, facto que o leva a concluir
que eventualmente Guebuza se prepara para sair. Figuras próximas do
antigo chefe de Estado fazem notar
que Armando Guebuza pretende
pôr termo à sua já longa vida política, que sofreu um grande desgaste
nos últimos anos da sua governação.
“Será uma decisão que melhor serve
os seus interesses. Se continuar na
presidência do partido, o Presidente vai colocar-se numa situação de
desgaste e
qualquer confusão no
tratamento dos assuntos de Estado,
a opinião pública vai assacar-lhe responsabilidades”, frisou uma fonte
partidária.

A visão dos analistas

E

m meios com conhecimento do assunto há um entendimento de que no actual
estágio em que o partido se confunde com o Estado, não há condições para Armando Guebuza
resistir na presidência da Frelimo. Argumentam que a sucessão
é uma questão de tempo.
João Pereira, analista político e
docente universitário, é da opinião de que, sob ponto de vista
dos estatutos, nada impede Armando Guebuza de continuar a

João Pereira

frente da organização.
Porém, recordou Pereira, que a tradição e o costume da Frelimo são de
que a ﬁgura eleita para dirigir o país
é a que deve presidir o partido, ﬁgurino ao qual são associados ganhos em
termos de estabilidade.
Pereira lembrou que a Frelimo é
uma organização que enfrentou duas
grandes guerras nomeadamente a de
libertação nacional e a civil com a
Renamo.
“Sendo um movimento com alguma
dose belicista, sempre foi guiado por
uma única voz de comando. Tendo
em conta que este movimento nunca se dissociou do Estado. A mesma
voz é que toma conta das duas coisas. Seria muito difícil para a Frelimo
conviver com dois comandos”, notou
Pereira.
Sublinha que a história da Frelimo
diz claramente que nunca houve convivência pacíﬁca entre dois centros de
poder. O caso dos vices presidentes é
o exemplo claro.
“Portanto, estamos perante duas situações. Uma histórica em que na Frelimo nunca teve dois centros de poder e sempre foi guiada por uma voz
de comando. A outra cultural onde o
régulo é só um. É preciso haver uma

orientação de quem é que manda”,
frisou.
Pereira diz que é preciso perceber que
há um grupo pró-Guebuza cujos negócios e outras facilidades são viáveis
com o actual presidente do partido
no poder e o outro próximo do presidente Nyusi que quererá seu espaço.
Se a Frelimo não decidir quem na realidade manda, esses grupos vão confrontar-se constantemente minando
a coesão do partido e fragilizando o
Estado.
“O nosso sistema foi construído na
base dum modelo clientelista. Esses
interesses precisam de saber quem
na verdade manda. Vão exigir que se
clariﬁque quem é o chefe. Se isso não
acontecer, esses interesses vão aliar-se
a cada um dos centros do poder e isso
pode contribuir grandemente para a
instabilidade dentro da própria Frelimo e por tabela afectar o Estado e a
sociedade no geral. A Frelimo, sendo
especialista em gestão de crises internas, acredito que vai ultrapassar a situação e para tal, irá obrigar Guebuza
a renunciar”, acredita João Pereira.
No entender de Pereira, o presidente
da Frelimo está ciente de que a solução da crise é a saída dele. Pelo que,
mediante a pressão vinda de dentro

assim como de fora, Armando
Guebuza não terá muita força
para resistir e vai entregar o poder.
Para Pereira, Armando Guebuza
perde mais ao continuar dentro
do partido na medida em que
isso aumenta o tempo de graça
de Filipe Nyusi.
“Com Guebuza na presidência
da Frelimo, todas as falhas da
governação de Nyusi serão imputados à ﬁgura de Armando
Guebuza, dizendo-se que ele
não está a deixar o actual PR a
trabalhar. Dessa forma, acredito
que Guebuza vai antecipar a sua

Luís de Brito
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saída porque está ciente de que o seu
futuro depende disso”.

“A sucessão foi sempre
difícil”, - Luís de Brito
Para Luís de Brito, pesquisador do
Instituto de Estudos Económicos e
Sociais (IESE), o processo de sucessão no seio da Frelimo nunca foi fácil.
“Sempre foi difícil. Joaquim Chissano
não deixou o poder de forma leviana.
Houve pressões internas nesse sentido. Acredito que com Guebuza também será na mesma linha”.
Para Luís de Brito, num modelo de
partido-Estado, isto é, numa situação
e que o partido Frelimo confunde-se
com o Estado, a sucessão é inevitável
porque é impossível haver duas pessoas a mandarem. “Vai acontecer. É
uma questão tempo”.
Ao contrário de muitos analistas, Brito entende que dois dos centros do
poder não é todo mau, mas ressalva
que ela é preocupante no cenário actual em que a Frelimo desenvolveu
um sistema de partido-Estado.
“Se estivéssemos numa situação em
que o Estado é independente do partido, tal como é o desejo de muitos,
a direcção bicéfala seria saudável”, argumenta Brito.
Entende que no actual cenário é necessário que Filipe Nyusi se fortaleça dentro do partido e para que isso
aconteça é preciso dirigir a organização.
Luís de Brito é de opinião que Armando Guebuza continua a manter
forte inﬂuência dentro da Frelimo.
O exemplo concreto disso, recorda
Brito, é o facto de o Presidente da
República, Filipe Nyusi, ter alcançado um consenso com o presidente da
Renamo, Afonso Dhlakama, sobre a
proposta das províncias autónomas e
a Comissão Política da Frelimo, liderada por Armando Guebuza, antes de
ver o referido documento, deixou claro que a proposta não seria acolhida.
Segundo Brito, trata-se de uma situação que de princípio é um assunto
interno da Frelimo, mas que se não
for devidamente gerida pode lançar o
país para uma nova tensão político-militar com consequências muitos
mais greves que dos anteriores dois,
na medida em que o próprio Afonso
Dhlakama já se apercebeu disso.

“É difícil entender as pessoas” – Damião José
O secretário para a Mobilização e
Propaganda da Frelimo, Damião José,
diz que a questão da sucessão não faz
parte da agenda da IV sessão ordinária do Comité Central.
Damião José entende que esses assuntos não constituem prioridade
para o partido neste momento e o
presidente da Frelimo está a cumprir
o mandato que lhe foi conferido no
último Congresso daquela organização.
Em jeito de desabafo, Damião José
referiu que é difícil entender as pessoas na medida em que certas vozes,

Damião José

umas de fora e outras de dentro, por
várias vezes, queixaram-se, fora dos
canais oﬁciais do partido, do facto da
acumulação de poderes de cheﬁa do
Estado com a da presidência do partido ser prejudicial para a democracia.
“Estranhamente, hoje, as mesmas vozes aparecem a defender a renúncia
do presidente Guebuza. Aﬁnal o que
essas pessoas querem?”, Questionou
o porta-voz da Frelimo.
“Essas correntes, incluindo alguma
oposição queixam-se da partidarização do Estado, mas quando tenta-se
afastar esse mito, as mesmas correntes aparecem a defender que Filipe

Nyusi deve dirigir o partido”.
Damião José continuou referindo
que essas correntes devem perceber
que questões internas da Frelimo são
resolvidas dentro do partido e caberá
aos membros da Frelimo tomar decisões atinentes ao partido.
Embora não conste na agenda, Damião José reconheceu que a agenda
é dinâmica podendo ser alterada a
qualquer momento.

Agenda do encontro
O porta-voz da Frelimo referiu que a
reunião do Comité Central (CC) terá
750 participantes dentre membros do

3

CC e convidados.
Segundo Damião José, a reunião analisará a situação política, económica e
social do país; relatório do desempenho da Comissão Política; do Secretariado do Comité Central; balanço
das eleições gerais de 2015, análise do
desempenho da bancada da Frelimo
da Assembleia da República, programa quinquenal do Governo e o desempenho do Governo.
Segundo nos aﬁançou um membro do Comité Central, haverá um
ponto para “diversos” onde se pensa que poderá estar concentrado o
“fogo pressionante” para a renúncia

de Guebuza caso ele não se ofereça
para sair voluntariamente. Um outro
aspecto saliente é que, tal como sucedeu o ano passado, nas reuniões que
antecederam a escolha do candidato
presidencial, “membros históricos” da
Frelimo foram convidados à reunião
e com direito a poderem expressar-se
em liberdade. Jorge Rebelo é um dos
“históricos” que deverá estar presente,
ele que esteve na base do “afastamento” de Chissano da presidência da
Frelimo precisamente em Março de
2005 e depois no “bloqueio” à candidatura de Guebuza para um terceiro
mandato.
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Exclusão económica e política são
um risco aos projectos de gás
– Considera Instituto de Estudos de Energia de Oxford
Por Ricardo Mudaukana

A

tendência de exclusão política e económica prevalecente em Moçambique
será um factor determinante de tensões dentro da Frelimo,
partido no poder, e na sociedade
moçambicana, em geral, minando a
capacidade de o país tirar proveito
dos enormes recursos energéticos
descobertos, considera o estudo
“Revolução do Gás Natural Liquefeito (LNG) Moçambicano: Uma
perspectiva de risco para os empreendimentos de LNG do Rovuma”,
do Instituto de Estudos de Energia
de Oxford, da universidade britânica de Oxford, divulgado recentemente.
“A vontade política e liderança vão
inﬂuenciar fortemente se ou como
Moçambique aproveita o seu potencial de crescimento. Uma aparente
tendência para a exclusão política
e económica será uma fonte-chave
de tensões, dentro da Frelimo e na
sociedade, em geral”, diz o estudo,
de 58 páginas, elaborado por Anne
Fruhauf.
Assinalando no prefácio que Moçambique é um dos “casos excitantes” de sucesso na descoberta de reservas energéticas dos últimos anos,
a análise refere que práticas rendeiras vão exacerbar a instabilidade na
Frelimo e desencadear disputas en-

risco para os empreendimentos de
LNG do Rovuma”.

tre faccões dentro e fora do partido.
O documento conﬁrma a estimativa de 180 Triliões de Pés Cúbicos
(FTC) de gás na Bacia do Rovuma,
sublinhando que o partido no poder
está sob pressão interna, nomeadamente do sector anti-Guebuza, mas
também externa, uma política, do
Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior
partido moçambicano, e uma militar, protagonizada pela Renamo,
principal força política da oposição.
Na sua análise, Anne Fruhauf diz
que a competição das elites locais

pela participação nos projectos de
exploração de gás natural vai desencadear um padrão de endurecimento do quadro legal sobre a obrigatoriedade da inclusão do conteúdo
local na actividade extractiva.
“Num contexto mais severo, as instituições terão de lutar para conciliar as preocupações da indústria
extractiva, quer em termos da extraordinária demanda de recursos
humanos, quer em termos de capacidade técnica”, lê-se no “Revolução
do Gás Natural Liquefeito (LNG)
Moçambicano: Uma perspectiva de

Declínio do poder dos doadores
Segundo o estudo, a inclinação para
favorecer a ﬁliação partidária no
acesso aos recursos naturais vai aumentar, à medida que a comunidade
internacional vai perdendo a sua inﬂuência sobre os assuntos do Estado
moçambicano, devido à redução do
apoio externo ao país.
Sob a batuta do anterior chefe de
Estado, Armando Guebuza, assinala
a análise, muitos jovens tecnocratas
ﬁcaram prejudicados com base em
critérios de carácter político-partidário e por interesses particulares
dos decisores públicos.
“Enquanto o papel dos doadores
ocidentais vai, no geral, continuar
controverso, para o melhor ou pior,
no passado, os doadores exerceram
um pouco de escrutínio das ﬁnanças públicas e pressionaram pela
promoção da transparência, de forma directa ou apoiando instituições
da sociedade civil. Com o declínio
do seu apoio, os doadores vão perder inﬂuência política na próxima
década para os investidores privados e outros parceiros. O papel da
comunidade doadora vai limitar-se
ao apoio técnico”, enfatiza Anne
Fruhauf.

Fruhauf observa que os projectos de
desenvolvimento de gás natural na
Bacia do Rovuma debatem-se com
obstáculos operacionais gigantescos e a corrupção, infra-estruturas,
demanda interna de energia, riscos
laborais e sociais colocam entraves
signiﬁcativos às actividades de gás,
apesar de não representarem um perigo real de inviabilização dos projectos.
“Na questão social, planos de reassentamento e políticas insuﬁcientes
no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa vão provavelmente
mostrar-se como fonte de tensões
sociais dentro das comunidades e
nas suas relações com o Governo e
operadores”, realçou.
Apesar de reconhecer a enormidade dos desaﬁos que os projectos de
gás do Rovuma terão de enfrentar, o
Instituto de Estudos de Energia de
Oxford afasta, por considerar limitados, riscos como a expropriação,
mudanças drásticas de políticas, ﬁscalidade e regime regulatório, dado
que a situação política está ancorada
numa tendência de continuidade
entre a sua liderança e num consenso sobre a forma de gestão do ímpeto nos recursos naturais, bem como
investimento externo.

“Caçadores furtivos agem com a conivência da polícia”

A

denúncia é feita pelo
jornalista alemão Bartholomäus Grill, que
esteve recentemente
em Moçambique, com o fotógrafo Toby Selander, para
investigar a caça furtiva de rinocerontes. Foram detidos e
acusados de espionagem.
Em meados de Fevereiro, Bartholomäus Grill e o sueco Toby
Selander estiveram no Parque
Nacional do Limpopo, no sul
de Moçambique, para fazer investigações sobre a caça furtiva
de rinocerontes.
Foram acusados de serem “espiões da polícia secreta sul-africana” por populares de
Mavodze, uma pequena aldeia
perto do Parque Nacional do
Limpopo, quando procuravam
o chefe de uma rede de caça
ilegal, visto pela população
como um benfeitor. Os repórteres acabaram por ser detidos
e só foram libertos após intervenção das embaixadas dos
seus países.
Em 30 anos de carreira como
jornalista, Bartholomäus Grill
diz que esta foi a primeira vez
que temeu pela sua vida. “Fomos sequestrados na aldeia

Bartholomäus Grill
onde vive um dos chefes da rede de
caçadores furtivos, um homem de
nome Navara, e fortemente ameaçados pela população. Ameaçaram
que nos iriam violar e linchar, deitar
fogo aos nossos corpos”, contou à
DW África.
Quando foram detidos na esquadra
da polícia local “ﬁcou bem claro que
não era o chefe da polícia da localidade que detinha a autoridade e sim
os caçadores furtivos”, sublinha.
“As pessoas apoiam Navara porque
ele lhes dá trabalho”, aﬁrma Grill,
lembrando que se trata de uma região muito pobre e que “a caça furtiva dá lucros e dá a oportunidade
de ganhar algum dinheiro, sobre-

tudo aos mais jovens”, que de outro modo não teriam trabalho nem
perspectivas de futuro.
“Daí que a fúria fosse grande contra nós como representantes de uma
Europa branca e rica, para os quais
se criam parques nacionais, que
praticamente não beneﬁciam os
moçambicanos”, explica.
“Conivência policial”
O jornalista descreve tudo o que
aconteceu em Moçambique na reportagem que escreveu para a revista alemã Der Spiegel. E denuncia a
cumplicidade “assustadora” que diz
existir. “Estávamos em perigo de
vida, nas mãos de caçadores furtivos
que, como se tornou bastante óbvio,
agem com a conivência da polícia.”
“Caçadores furtivos agem com a
conivência da polícia moçambicana”
Algo que, segundo o jornalista, faz
com que se tenha “muito pouca
conﬁança” nas estruturas estatais de
Moçambique. “Ouvem-se muitas
histórias de corrupção, desvio de
fundos, entidades nas quais não se
pode conﬁar. Ficámos com a impressão de que na região onde estivemos, em Massingir, ainda falta
muito para que lá chegue o Estado
de direito e a democracia”, diz.
Nos últimos anos, Moçambique
tornou-se num corredor para o
contrabando de chifres de rinoce-

ronte com destino à Ásia. E com
a complacência das autoridades
locais, segundo várias organizações
ambientais.
Como deveria, então, o Governo
de Maputo agir para combater de
forma eﬁcaz a caça furtiva? “Pode
começar por governar e combater a corrupção, pois há bastantes
indícios que apontam para o envolvimento de altas entidades governamentais nestes negócios criminosos”, responde Bartholomäus
Grill.

Mais pressão internacional
O jornalista também defende que
a comunidade internacional devia exercer mais pressão. E dá um
exemplo: “O Parque Nacional do
Limpopo, que está associado ao
Parque Nacional Transfrontier, que
é maior, beneﬁcia de assistência de
organizações estrangeiras, como do
banco alemão para o de desenvolvimento KfW, o banco (comercial)
alemão Deutsche Bank e a agência do desenvolvimento da França.
Penso que seria uma boa oportunidade para aumentar a pressão e
ameaçar com a suspensão da assistência caso não sejam cumpridos
certos critérios.”
Bartholomäus Grill e Toby Selander foram notiﬁcados pela procura-

doria em Maputo que está em
curso uma investigação por
invasão de propriedade alheia.
“Tentámos encontrar um dos
líderes dos caçadores furtivos,
Navara, estivemos diante da
casa dele, perguntámos pelo
seu número de telefone, mas
nunca invadimos propriedade
alheia. Não obstante, Navara
apresentou queixa contra nós
por invasão de propriedade
alheia”, conta o repórter.
Uma “acusação sem fundamento”, na opinião de Grill.
“Pelo contrário, nós é que podíamos apresentar queixa por
coerção, ameaças, sequestro.
“Dos resultados da investigação dependerá se será movido
um processo contra eles ou
não.
Ainda assim, nada o desincentiva de um dia voltar a
Moçambique, garante o jornalista alemão. “Já vivi várias
situações perigosas em diversos países de África. Esta foi
de certeza a situação mais perigosa de todas, mas isso não
me vai impedir de regressar a
Moçambique para informar
também sobre os aspectos positivos deste país.”
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Renamo culpa governo pela partida dos observadores
Por Argunaldo Nhampossa

U

ma semana depois de o
governo ter culpado a
Renamo pelo abandono
das equipas dos peritos militares da EMOCHIM,
alegando demora na entrega
das listas para integração dos
elementos do partido de Afonso Dhlakama nas fileiras das
FADM e PRM e a respectiva
reinserção económica, esta segunda-feira foi a vez do maior
partido da oposição exercer o
seu direito de resposta.
O chefe da delegação da Renamo, Saimone Macuiana, acusa a
sua contraparte no diálogo de ser
o principal culpado pelo regresso
das missões de observação, alegando demora no envio das cartas para os países de origem de
modo a informar que a missão
estava prorrogada e faltava somente o consenso na remarcação
das datas.
Uma vez mais, as negociações
desta segunda-feira começaram
com a apresentação do relatório
dos peritos militares, no qual foi
apresentada a proposta de reestruturação da EMOCHIM,
dado o abandono de quatro países (Itália, Portugal, Reino Unido e Botswana) que integravam
a equipa responsável pela monitoria, observação e implementação do acordo de cessação das
hostilidades militares.
A proposta que foi acolhida
favoravelmente pelo governo
aponta o Coronel Zimbabueano
Nelson Munjaranji para dirigir
o comando central da EMOCHIM, em substituição do
brigadeiro Therego Tseretse, do
Botswana.
A escolha de Munjaranji é justiﬁcada pelo facto de este ostentar
a patente mais alta entre os estrangeiros que restaram no país.
Mais ainda, a proposta estabelece necessidade da presença de
peritos militares internacionais
em todas as subunidades e ainda
salvaguardar um mecanismo de
movimentação dos peritos para
dar mais consistência aos locais
onde se prevê que o trabalho seja
redobrado, dado o elevado número dos homens residuais da
Renamo, como é o caso da província de Sofala.
Por seu turno, a Renamo prometeu pronunciar-se nos próximos
dias sobre a proposta de indicação deste novo chefe, mas disse
ser importante a presença dos
peritos militares internacionais
para darem consistência ao processo de monitoria, observação
e implementação do governo.
Com a saída da Itália, Reino
Unido e Portugal, a EMOCHM
não terá nenhum país europeu.
A equipa de observadores era

integrada por 35 elementos indicados pelo Governo e outros
tantos pela Renamo e ainda por
23 peritos militares internacionais.
A caminho da ronda 100
No entanto, tal como nas anteriores, a ronda 99 não trouxe
nada de novo. As partes continuam longe de alcançar uma
possível saída nas matérias em
debate. A Renamo continua
defendendo a ideia de que a
reinserção das ﬁleiras nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) e na Polícia
da República de Moçambique
(PRM) deve ser feita com base
no princípio de paridade e partilha dos postos de cheﬁa.
Saimone Macuiana refere que é
preciso retornar à base de 1992
que norteou o acordo geral de
paz, dado que não foi cumprido
na íntegra.
Enquanto isso, a delegação do
governo aponta que não há espaço para aplicação da proposta
da Renamo visto que as Forças
de Defesa e Segurança (FDS)
não podem ser propriedade de
partidos políticos.
O Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, diz notar uma autêntica contradição nos posicionamentos
defendidos pela Renamo, por estar a debater a despartidarização
da função pública e, ao mesmo
tempo, pretender partidarizar as
FDS.
Pacheco precisou ainda que a
Renamo exige que seja criado
um fundo de reintegração dos
seus efectivos que serão integrados das ﬁleiras das FADM
e PRM. De acordo com o ministro, isto não é possível porque
os oﬁciais que serão reintegrados
serão remunerados e a função
pública não permite estas manobras.
No que toca à despartidarização
da função pública, Pacheco disse
que o processo está estagnado.
“Se fosse um barco a navegar diria que o mesmo está encalhado
e vamos esperar de marés altas
para ver se conseguimos ter água
suﬁciente para desencalhar o
barco”. É que, segundo Pacheco,
a Renamo pretende que o chefe de Estado, ministros, governadores e administradores não
exerçam actividades político-partidárias durante o horário
normal de expediente.
Nesta proposta, Pacheco justiﬁcou que existe a lei de Probidade
Pública e o Estatuto do Funcionário do Estado que estabelecem
os direitos e deveres na função
pública, desde o servente até ao
secretário permanente.
“Este dispositivo não pode ser
aplicado aos titulares de órgãos

políticos como ministros, governadores e o próprio chefe de
Estado porque têm a missão de

materializar um manifesto eleitoral produzido pelo partido e,
ao longo das suas actividades,

devem ter oportunidade de fazer
consultas aos quadros do partido”, disse.
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Dhlakama indiferente à negociação com Frelimo

Reprovação de províncias autónomas
torna Moçambique ingovernável
Por André Catueira, em Manica

O

líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, alertou quarta-feira em Chimoio, a capital
de Manica, que a reprovação
pela Assembleia da República (AR)
do projecto de lei das “províncias
autónomas” tornará o país ingovernável, reiterando que a sua posição é
irreversível, e mostrou-se indiferente
a uma renegociação com a Frelimo.
Afonso Dhlakama considerou ser
“incontornável” a aprovação do projecto de lei que lhe permite governar
em seis províncias do centro e norte
de Moçambique, defendendo ser de
“interesse mútuo” entre o Governo e
o maior partido da oposição.
“Eu acho que (Filipe ) Nyusi (Presidente da República) também quer
governar sem que tenha ganho as
eleições, por isso há aqui interesses recíprocos”, defendeu Afonso Dhlakama, após um comício em Chimoio,
Manica, para explicar a essência da
pretensão da sua governação.
A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) submeteu semana passada à Assembleia da República um
projecto de lei defendendo a criação
de seis províncias autárquicas no norte e centro do país, a serem governadas pelo movimento.
Afonso Dhlakama apelou que o novo
PR moçambicano “chame atenção
aos radicais da Frelimo”, para a apro-

Dhlakama continua a arrastar multidões pelo país

vação do projecto para viabilizar a
sua governação nas cinco restantes
províncias do país, evitando assim
manifestações populares e assalto aos
palácios das regiões previstas do projecto lei.
Sobre as indicações que importantes
quadros da Frelimo, partido no poder e com maioria na AR, deram nos
últimos dias de que a lei poderá ser
chumbada, Afonso Dhlakama considerou que a inviabilização da proposta poderá tornar o país ingovernável.
“Eles (a Frelimo) vão aprovar, porque
se não aprovar (Filipe) Nyusi não vai
governar”, declarou Afonso Dhlakama, adiantando que quer evitar a situação semelhante da revolta do Egipto, durante a primavera Árabe, que
depôs o Governo de Hosni Mubarak.
Dhlakama disse esperar que o projecto conste entre as matérias prioritá-

rias da próxima sessão da AR, que se
inicia no dia 31 de Março corrente,
para nos prazos do movimento, até
Maio próximo, iniciar a indicação dos
presidentes nas províncias de Sofala,
Manica, Zambézia e Tete, no centro
do país, bem como Nampula e Niassa, no norte, onde o partido reclama
uma vitória nas eleições gerais de 15
de Outubro.
“Eu nem duvido da aprovação pela
AR do projecto das províncias autónomas, porque (Filipe) Nyusi quer
que (Afonso) Dhlakama o ajude. Se
eu ﬁzer manifestações nas províncias
e correr com todos os governadores,
Nyusi não vai poder governar”, insistiu Afonso Dhlakama.
Exempliﬁcou que 15 mil manifestantes travaram uma ditadura no Egipto,
um Governo, disse, com um exército

mais forte que as FADM (Forças Armadas de Defesa de Moçambique) e
uma Polícia bem alimentada, defendendo que as multidões que aderem
aos seus comícios seriam capazes de
assaltar o país em poucos minutos,
não havendo homens e balas para parar a fúria.
No entanto, a polícia moçambicana
e apoiantes da Renamo envolveram-se nesta quarta-feira em confrontos
quando as autoridades proibiram um
comício do líder do partido, no habitual local das reuniões de Afonso
Dhlakama em Chimoio, a capital de
Manica.
Caso o projecto seja aprovado, a Frelimo, declarada pelos órgãos eleitorais vencedora das eleições gerais,
iria governar em apenas cinco dos 11
círculos eleitorais do país e manter a
cheﬁa do Estado moçambicano.
No total, na próxima sessão da AR,
serão debatidos 25 pontos de agenda, incluindo o Plano Quinquenal do
Governo, o Plano Económico e Social e o Orçamento Geral do Estado
de 2015.

Regresso a Satunjira?
Afonso Dhlakama classiﬁcou de “falácia da Polícia”, sobre a intenção do
líder da Renamo em regressar a Satunjira, distrito da Gorongosa, Sofala, onde esteve refugiado durante os
confrontos dos 17 meses que opu-

seram a sua guarda presidencial e as
Forças de Defesa e Segurança.
A Polícia de Sofala informou semana
passada ter retido uma viatura no troço que liga a vila da Gorongosa e Satunjira, transportando vário material
de construção, alimentação, painéis
solares e antenas parabólicas, supostamente para a construção de uma
nova residência para o líder da oposição, segundo o motorista e ajudante
da referida viatura.
“Isso é uma brincadeira, tenho várias casas e não preciso preparar uma
outra casa para o mato”, declarou ao
SAVANA Afonso Dhlakama, que assegurou ter se tratado de um ensaio
da Frelimo para denigrir a imagem
da Renamo, como um partido belicista.
“Eu não preciso preparar uma casa
mais no mato, tenho palhotas de
barro lá, mas tenho casas em Maputo, Quelimane, vou ter uma agora na
Beira”, precisou Dhlakama, adiantando que a desinformação protagonizada pelo partido no poder revela
o medo que tem enfrentado nos últimos anos.
Afonso Dhlakama, desde que reapareceu das matas a 04 de Setembro do
ano passado para assinar o Acordo de
Cessação das Hostilidades militares,
regressou duas vezes a Satunjira, tendo realizado igual número de comício.

Polícia e apoiantes da Renamo confrontam-se em Chimoio
Por André Catueira, em Manica

A

Polícia e os apoiantes da Renamo envolveram-se num
brutal confronto, quando as
autoridades proibiram um
comício do líder do maior partido
da oposição no Estádio Municipal
de Chimoio, a capital de Manica,
no mesmo local em que Afonso
Dhlakama abriu oficialmente a sua
campanha eleitoral para as eleições
de 15 de Outubro e realizou duas
reuniões após as eleições.
Segundo a Polícia, o comício, que devia iniciar às 15:30 horas no Estádio
Municipal do Chimoio, não tinha
autorização do Conselho Municipal,
que gere o estádio, e foi montado um
forte cordão de segurança - para impedir a entrada de pessoas no recinto
- que apoiantes da Renamo tentaram
atravessar.
Inicialmente tratava-se apenas de
membros da organização do partido
que tencionavam recuperar as cadeiras e símbolos do partido que antecipadamente tinham sido posicionados
dentro do estádio, mas que depressa
foram seguidos por populares com o
objetivo de ocupar o recinto, tendo
imediatamente a Polícia respondido
com força, sugerindo ter sido uma
acção premeditada.
Várias especialidades da Polícia, a
Força de Intervenção Rápida (FIR),
Grupo Operativo Especial (GOE),

Por pouco não se registava um banho de sangue em Chimoio

polícia de protecção e de trânsito,
incluindo alguns agentes da Força
de Protecção de Altas Individualidades (FPAI), foram posicionadas e
responderam com gás lacrimogéneo,
balas de borracha e também munições reais, num ambiente de medo e
ânimo. Aliás, o cordão de segurança
foi montado em todos os extremos
de acesso ao estádio muito antes do
meio dia, interrompendo a circulação
na N6, a estrada que liga o porto da
Beira aos países africanos do interior,
forçando que centenas de camiões
que cortam a cidade atravessassem
do centro, agitando a cidade.
A população agitada lançou pedras,
paus e garrafas contra o cordão de
segurança, que foi lançando gás até
ao interior do recinto da Exposição
Feira de Chimoio, onde funcionam
instituições e restaurantes, forçando o

fecho de várias instâncias, incluindo a
rádio Comunitária local. Elementos
da guarda presidencial da Renamo,
que acabavam de se deslocar também
para o local, com ordens para acalmar a população, foram obrigando
os apoiantes do partido a saírem para
um outro local, debaixo de “um fogo
cruzado”, e o pior não aconteceu devido a ordens expressas do líder, para
não responder aos disparos. Um deles
chegou a dar uma bofetada num polícia, que havia lançado uma botija de
gás em sua frente, mas os confrontos
não se generalizaram aos homens armados do partido da oposição.
Na terça-feira, homens da guarda da
Renamo empurraram e bofetearam
elementos da Força de Intervenção
Rápida que barravam a sua passagem, antes de outro comício lotado
de Afonso Dhlakama, no distrito de

Manica, favorável a Frelimo, segundo
os resultados das eleições gerais.

parar balas reais naquele evento.

Frelimo envolvida?

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, condenou o confronto que envolveu a Polícia moçambicana e seus
apoiantes em Chimoio, Manica,
considerando ser uma “brincadeira
desagradável” a proibição do comício
do maior partido da oposição. “Foi
uma brincadeira desagradável e uma
provocação clara da Polícia”, disse
Afonso Dhlakama, à saída do campo
do bairro 7 de Setembro, para onde
foi deslocado o comício que iniciou
cerca das 17:40, quase duas horas
antes da hora prevista para permitir
a movimentação a pé de milhares de
pessoas que lotaram o novo lugar improvisado.
“Seria rebaixar-me responder a esta
provocação”, declarou Dhlakama,
que classiﬁcou a população e seus
apoiantes como “heróis vivos”, por terem superado o medo dos confrontos
com a Polícia e se dirigido ao local do
comício, onde o líder do partido falou
de pé numa carroçaria de uma viatura
com um megafone ampliﬁcado.
“A dívida ﬁcou com eles (a Polícia e o
Conselho Municipal). Eles vão pagar
esta dívida de forma tripla”, assegurou Afonso Dhlakama, adiantando
que repreendeu os dirigentes das instituições envolvidas, que confessaram
terem recebido ordens superiores.

Um facto curioso, durante os tumultos, é que um grupo de avanço
da Frelimo, incluindo membros das
assembleias municipal e provincial,
posicionou-se junto às bombas da
Galp, que divide o muro com o estádio, dirigindo alguns jovens que
iam e regressavam para o local dos
confrontos. “Isto foi organizado na
reunião de quinta-feira da Frelimo,
era para ter sido em Manica, mas a
capacidade da Polícia era incipiente”,
disse Eduardo Leite, membro sénior
da Renamo em Manica, depois de
tentativas fracassadas de negociação
com a Polícia para aceder ao recinto
do estádio.

Punição para Polícias
Entretanto, segundo o director da
ordem, no Comando Provincial da
Polícia de Manica, José Roberto, dos
confrontos resultaram detenções e
feridos, em número não divulgado,
mas nenhum deles se deveu à utilização de balas reais, assegurando que os
agentes que usaram essas munições
serão punidos. José Roberto, que comandava a operação, que mais tarde
teve no local o comandante provincial da Polícia, disse que
nenhum agente foi autorizado a dis-

Dhlakama condena
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Sociedade civil insatisfeita com governação
Por Argunaldo Nhampossa

A

Estas constatações foram feitas
esta semana durante a apresentação de um estudo elaborado pelo
Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África
(EISA), no decurso da conferência
africana para a sociedade civil que
visava fazer uma avaliação do Mecanismo Africano de Revisão de
Pares (MARP) e percepções destas organizações sobre a governação em Moçambique.
O estudo do EISA constitui uma
antecâmara para preparação do
segundo relatório de progresso sobre a implementação do programa
nacional de acção do MARP que
será apresentado em Junho, pelo
Presidente da República, Filipe
Nyusi, na cimeira dos chefes de
Estado da União Africana que terá
lugar na África do Sul.
O mesmo arrolou 49 organizações
moçambicanas da sociedade civil
que trabalham na área de governação com objectivo de perceber a
sua visão em torno da governação
e da sua fraca adesão ao MARP.
Assim, as organizações da sociedade civil apontam cinco principais
problemas que as deixam insatisfeitas com a governação no país:
A corrupção e falta de transparência na prestação de contas em
negócios de Estado com destaque
para a indústria extractiva, onde o
processo de alocação dos direitos
mineiros não é claro e é feito sem
debate público. A adjudicação do
negócio da migração digital para
StarTimes, uma empresa gerida
por Valentina Guebuza, ﬁlha do
antigo Presidente da República,
Armando Guebuza, sem concurso
público, foi outro exemplo apontado como caso de nepotismo.
Aliás, o director do IESE, Luís
de Brito, um dos comentadores
do estudo, destacou a problemática do ProSavana que desde a sua
concepção não se sabe qual é o seu
real objectivo e como será operacionalizado.
A corrupção generalizada é o segundo ponto que preocupa a sociedade civil e responsabiliza as
elites políticas e económicas pela
sua perpetuação. Neste ponto
destaque vai para polícia, quer de
trânsito, PIC ou Municipal , sector
que o bastonário da Ordem dos
Advogados, Tomás Timbane, já o
classiﬁcou como o mais fraco da
administração da justiça. O trâﬁco
de madeira e de pontas de rinocerotes são outros exemplos de más
políticas governativas apresentadas
pela sociedade civil.
Assim, alertam para a necessidade
de adopção de leis mais severas e
uma actuação implacável, visto que

Ilec Vilanculo

s Organizações da Sociedade Civil manifestaram
a sua insatisfação face à
governação do país devido à falta de transparência, a
cultura de prestação de contas do
Estado, a corrupção, fraqueza de
Estado de direito e fraca liderança
política.

Participantes da Conferência Africana da Sociedade Civil sobre MARP

a última lei aprovada no capítulo
da corrupção foi a da probidade
pública, mas que somente se limita
a apelar ao bom comportamento e
sem prever sanções.
A fraqueza do Estado de direito
constitui outra inquietação da sociedade civil e aponta os tribunais
e a polícia como sendo os principais rostos. Refere o estudo que a
lei é aplicada de forma diferenciada, favorecendo os fortes e no sentido contrário para os fracos. As
constantes repreensões policiais
contra as organizações da sociedade civil ou mesmo populações
quando manifestam-se em prol de
uma determinada causa que não é
defendida pelo governo é exemplo
claro do assunto.
O estudo diz ainda que a lideran-

ça política é fraca, pouco visionária
e movida pela satisfação de interesses pessoais, familiares e partidários, sendo que não se identiﬁca
com o interesse nacional.
O último ponto que preocupa estas
organizações é o acesso à informação, pelo que louvam a aprovação
da lei sobre esta matéria e esperam uma implementação plena.
Contudo, dizem estar preocupadas
com a tentativa de ocultar as vozes
de todos aqueles que criticam as
acções governamentais.
Organizações movidas por cafés
O Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP) é um instrumento usado para avaliar o país
em áreas como democracia e go-

vernação política; gestão e governação económica; governação corporativa e desenvolvimento sócio
económico.
É considerado também um espaço
onde se colhe com lucidez, abrangência, transparência, rigor e integridade opiniões que podem ajudar a aprofundar os mecanismos
de democraticidade preconizados
e posicionando se como uma plataforma que a sociedade civil usa
para abordar temas de governação.
O EISA, proponente do estudo,
manifestou a sua preocupação face
à fraca adesão das organizações
da sociedade civil nos programas
do MARP mesmo sabendo que o
objectivo é promover boas práticas
governativas.
Neste ponto algumas organizações

queixaram-se de falta do conhecimento do MARP por este ser
politizado, sendo que as que participam só o fazem para carimbar
os documentos, e os líderes são recompensados com cargos na área
empresarial ou políticos. Outras
apontam a falta de interesse por
terem os respectivos planos de actividades e falta de coordenação
em torno dos principais temas que
merecem advocacia.
No entanto, o académico João Pereira considera que no país existem
cerca de 3000 organizações da
sociedade civil que trabalham em
diversas áreas, mas com um denominador comum de inspeccionar
as acções do governo.
Segundo Pereira, o grosso destas
organizações furta-se do seu escopo e dedica-se somente aos cafés,
eventos, festas e no ﬁnal do ano
nada de palpável ﬁzeram. Precisou
ainda que isto é que enfraquece
a advocacia em varias áreas para
promoção do bem estar das populações.
De acordo com politólogo, em
Moçambique os doadores já gastaram mais de USD 700 milhões
em acções de capacitação das organizações da sociedade civil, e não
se percebe como é que o respectivo desempenho continua cada vez
mais fraco.
Deste modo, manifestou a sua
preocupação face a esta situação
em que estas organizações se furtam das suas actividades ou da não
continuidade do debate de alguns
temas das conferências, facto que
pode fazer com que o assunto em
alusão naquele seminário também
termine por ali.

Corrupção em Mabote

Funcionário sénior detido
Por Eugénio Arão, em Inhambane

U

m quadro sénior afecto à secretaria distrital
de Mabote, província
de Inhambane, sul de
Moçambique, acaba de ser recolhido para a cadeia local, em
consequência de uma acusação
de corrupção, nomeadamente,
desvio de fundos destinados
ao pagamento de pensionistas.
A Secretária Permanente do
distrito de Mabote, Judite Celeste Mabilana, conﬁrmou a
detenção de Paulo Chichongue e acrescenta que o desvio
dos valores não atinge os oitocentos mil meticais, tal como
tem sido referenciado nos vários círculos de opinião naquele ponto.
“Na verdade, nós havíamos
apurado o desaparecimento
dum certo valor, porém, depois
de um trabalho aturado que

envolveu uma brigada da direcção provincial do plano e ﬁnanças,
foi possível concluir que o saque
ultrapassa, largamente, os valores
inicialmente apurados”, indicou
Mabilana. No entanto, a fonte não
revelou os números apurados no
quadro do segundo levantamento.
Ao que apurámos, o indiciado distancia-se de ter urdido o esquema
sozinho, fazendo notar que os seus
superiores hierárquicos conhecem
bem o esquema. Alega igualmente
estar pronto para provar esta revelação em sede do tribunal.
“Esta versão consta dos autos e
não deve ser desvalorizada, pois
há indícios que, bem explorados,
podem arrastar mais pessoas para
o banco dos réus”, disse uma fonte
da procuradoria local.
Seja como for, os funcionários da
secretaria distrital, em conversa
com o SAVANA, estranham o
facto de o dinheiro ter sido “sub-

traído” em várias ocasiões, sem que
ninguém desse conta disso.
Na verdade, a alegada falsiﬁcação
de assinaturas ao nível interno é
descrita como sendo a principal
estratégia usada nesta empreitada.
Sucede que os beneﬁciários e outros desmobilizados ainda em vida,
depois de aturarem a tanta burocracia, nunca mais conseguiam obter a pensão em causa.
Este cenário ocasionou o avolumar de um clima de mal-estar no
seio dos beneﬁciários. Aliás, estes
denunciaram o caso junto aos órgãos de justiça, nomeadamente, a
Procuradoria distrital e a direcção
provincial do plano e ﬁnanças.

Expulsões em Vilankulo
Por seu turno, o governo distrital
de Vilankulo acaba de expulsar
dois funcionários afectos aos Serviços da Educação, Juventude e
Tecnologia.

Os dois vinham sendo indiciados de prática de corrupção caracterizada por venda de vagas
alusivas ao emprego.
O administrador distrital, António Mandlate, disse logo
após o anúncio da decisão que
os dois funcionários cobravam
às suas vítimas valores que variavam entre trinta a quarenta
mil meticais.
João Chuquela, ora expulso,
dedicava-se à angariação de
clientes em Gaza e Inhambane, sendo que a responsabilidade de afectação cabia ao
técnico dos recursos humanos,
Edson Alexandre Mucuho,
também expulso.
Ao que o nosso jornal apurou,
João Chuquela já levava consigo “um certiﬁcado de corrupção”, pois fora penalizado antes
a uma pena de despromoção
devido à venda de notas para a
passagem de classe.
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BANCO DE MOÇAMBIQUE

COMUNICADO
Assunto: Falso Anúncio de Vagas no Quadro de Pessoal do Banco de Moçambique
O Banco de Moçambique vem por este meio comunicar a
todas instituições do Estado, operadores dos sectores coPHUFLDO H ÀQDQFHLUR VHXV FRODERUDGRUHV H DR S~EOLFR HP
geral que através do endereço electrónico www.sitesdemocambique.com/bancos/banco-de-mocambique/76,
terá
sido anunciado que se encontra em curso um processo de
recepção de candidaturas para o provimento de vagas no
Quadro de Pessoal desta instituição.

Perante o cenário acima referido, o Banco de Moçambique
vem comunicar que não tem no seu Quadro de Pessoal neQKXPWUDEDOKDGRUUHVSRQGHQGRSHORQRPHGH/HPRV%XOH
e nem se encontra em curso nenhum concurso de admissão
de pessoal através do endereço electrónico acima indicado.

Os concursos para admissão de pessoal no Banco de Moçambique são sempre publicados nos jornais de maior circulação no país e não são cobrados valores monetários quer
De conformidade com a informação em nossa posse, após na fase de recepção das candidaturas, quer em qualquer
a manifestação de interesse, os candidatos são contacta- outra fase do processo de recrutamento.
GRV WHOHIRQLFDPHQWH SHOR Q~PHUR PyYHO   SRU
LQGLYtGXRVXSRVWDPHQWHLGHQWLÀFDGRSRU/HPRV%XOHTXH O Banco de Moçambique já accionou os mecanismos aproinvocando a qualidade de trabalhador do Banco de Mo- priados junto das autoridades de administração da justiça
çambique, os instrui a efectuarem um depósito de valores e declina toda e qualquer responsabilidade por quaisquer
monetários na conta por si indicada para, posteriormente, actos praticados pelo falso trabalhador, recomendando ao
procederem a entrega dos seus documentos de candidatura S~EOLFRHPJHUDODLQWHQVLÀFDomRGDVPHGLGDVGHSUHYHQno Banco de Moçambique.
ção de burlas e outras fraudes praticadas com recurso aos
meios tecnológicos.
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Justiça popular reacende em Manica

Três homens linchados
Por: André Catueira, em Manica

O

linchamento de três homens, em dois assaltos separados a residências em
bairros da capital de Manica, Chimoio, denunciou semana
passada a “fome pela justiça”, supostamente pela frágil acção da máquina
judiciária e o reacender do fenómeno
que traumatizou aquela acidentada
cidade, preocupando a Polícia, que
já procura plataformas para “travar”
a situação.
Ao que apurou o SAVANA, um homem, que se supõe pertencer a um

indicam que, em 2011, cinco pessoas
morreram linchadas e outras dezenas
escaparam com ferimentos, queimaduras no corpo provocadas por pneus
ou capim seco em chamas, contra
12 casos de 2010. Já em 2012, quatro pessoas foram mortas pela justiça
popular.
“Estamos preocupados com o ressurgimento de casos de linchamentos
em Manica em 2015, um fenómeno
que já não assistíamos há dois anos na
província”, disse Belmiro Mutadiua,
que assegurou terem sido reactivados cinco Conselhos de policiamento

Linchamentos voltam a traumatizar a cidade de Chimoio

grupo de malfeitores vulgo “Nyamacatanas” - conhecidos por violar sexualmente mulheres, forçando o marido
e ﬁlhos a assistir, além de ferir com
catanas aﬁadas as suas vítimas em
assaltos - foi espancado e queimado
no bairro 5, junto à Feira Popular de
Manica (FEPOM) quando foi encontrado a roubar.
Outros dois homens, com a mesma
actuação, foram gravemente feridos,
atacados por paus e pedras, quando
foram ﬂagrados a arrombar uma residência no bairro 7 de Abril, um dos
mais populosos de Chimoio, tendo
todos morrido no hospital, depois de
serem socorridos pela Polícia.
Relatos populares indicam que um
outro homem escapou a um linchamento, já com palha de milho encoberto e em chamas, após ser espancado por roubar massaroca na zona de
Gojombe, no recém criado distrito de
Macate, mas a Polícia não conﬁrma e
nem desmente o sucedido.
“Conﬁrmamos dois casos de linchamentos com três mortos de homens-catanas, um ocorrido na madrugada de sexta para sábado e outro no
domingo à noite”, declarou Belmiro
Mutadiua, porta-voz da Polícia de
Manica, adiantando que a Polícia não
foi a tempo de evitar as mortes, por
ter sido chamada tardiamente para
intervir.
O fenómeno de linchamento começou a abalar Manica em 2007,
durante uma revolta popular sobre a
“impunidade policial”, que se saldou
em sete mortos num dia, quando a cidade de Chimoio parou ao nervo da
justiça popular.
Uma pesquisa da Liga dos Direitos
Humanos (LDH), que se seguiu à
onda dos linchamentos, colocava as
províncias de Manica e Sofala (centro) e Maputo (sul) a liderarem com
casos de linchamentos no país.
Estatísticas da Polícia em Manica

comunitários nos últimos dias, para
travar a onda de linchamentos.
Ainda segundo a fonte, os Conselhos
de policiamento comunitários foram
reactivados nos dois bairros com os
novos casos de linchamento, além
de Tambara 2, Josina Machel, 16 de
Junho e Centro Hípico, também vulneráveis à situação e largamente atingidos nos anos anteriores.
“Temos de evitar o pior e travar este
fenómeno”, precisou Belmiro Mutadiua, acrescentando que plataformas
de diálogo foram criadas em Chimoio para pedir a colaboração da
população para não enveredar pela
“justiça pelas próprias mãos”.
Em 2012, o Governo de Manica
iniciou uma campanha intensiva de
capacitação de líderes comunitários,
religiosos e outras ﬁguras inﬂuentes
nas comunidades sobre o funcionamento da máquina da justiça e procedimentos processuais, para evitar
linchamentos, mas a equipa multissectorial abrandou com as actividades
nos últimos anos.
“Esses dias, Nyamacatanas voltaram
a actuar, parece que os homens do
grupo que estavam presos por esses
assaltos já cumpriram as penas e saíram soltos, por isso voltámos à estaca
zero”, explicou Caetano Pedro, um
residente do bairro 7 de Abril, que
apela à Polícia a trabalhar rápido para
evitar o recrudescimento dos crimes
de género.
“É muito ruim saber que estes homens voltaram em acção, deixaram
famílias desestruturadas, até divórcios causaram, quando faziam sexo
com esposas e ﬁlhas, enquanto o resto da família assistia”, explicou Rosita Neves, uma moradora do bairro 5
FEPOM, salientando que era urgente corrigir a causa do problema.
O SAVANA tentou em vão ouvir a
directora da Justiça de Manica, Josefa
Ferreira, que lidera uma equipa mul-

tissectorial criada pelo Governo para
combater o fenómeno de linchamentos que tinha sinais de ter abrandado,
mas que voltou a reacender com três
mortos em dois dias.
Reﬁra-se que o fenómeno já forçou
dezenas de jovens em Manica, depois

de cumprirem penas ou em gozo de
liberdade condicional, a regressarem
de forma voluntária às cadeias “à procura de sossego e paz”, na sequência
de ameaças de morte da população,
por linchamento.
Num caso reportado pelo SAVA-

NA, um jovem foi abrir um buraco
no muro da penitenciária agrícola
de Chimoio, vulgo Cabeça de Velho,
para ser detido, depois que foi recusado o seu regresso voluntário à cadeia,
devido a ameaças de linchamento
proferidos no seu bairro.
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Registo áudio não dá pistas sobre acidente nos Alpes

I

nvestigadores conseguiram extrair ﬁcheiro de som da primeira caixa negra do Airbus que
se despenhou em França, mas
recusaram-se a avançar com mais
detalhes.
Foi extraído um ﬁcheiro de som
“utilizável” da primeira caixa negra
do Airbus que se despenhou nos
Alpes franceses, mas os investigadores dizem que ainda é cedo para
se avançarem mais detalhes, como
por exemplo quem é ouvido no registo áudio, o que é dito e em que
momento foi gravado. Repetidamente inquirido pelos jornalistas
ao longo da conferência de imprensa da tarde desta quarta-feira sobre
o conteúdo do ﬁcheiro áudio, Remi
Jouty manteve a sua posição e reiterou que é ainda muito cedo para
se tirar alguma informação relevante. “É um trabalho que dura dias”,
disse o director do Gabinete de Inquéritos e Análise para a segurança
na aviação civil (BEA, na sigla em
francês).
Jouty contradisse ainda as informações avançadas pelo New York
Times, em que o jornal assegurava
que tinha sido encontrada a segunda caixa negra, que esta estava
“severamente daniﬁcada” e sem o
crucial chip de memória. Esta informação foi sendo repetida por vários órgãos ao longo da tarde desta
quarta-feira. Outras versões aﬁrmavam que apenas fora encontrado
o invólucro da caixa, outras que esta
estava em pequenos escombros.
Informações que Remi Jouty refutou: “Não localizámos a [segunda]
caixa negra nem encontrámos destroços dispersados.”
Esta segunda caixa contém as informações técnicas de voo, incluindo os registos de velocidade, altitude e direcção da aeronave até ao
momento do desastre. A partir dela
será possível “montar” o registo dos
momentos ﬁnais do voo da Germanwings, que se despenhou matando as 150 pessoas que seguiam
a bordo.
O ﬁcheiro de áudio foi extraído
da primeira caixa negra, que corresponde à gravação dos sons do
cockpit. Esta primeira caixa foi encontrada logo nas horas seguintes à
chegada das primeiras equipas de
investigação ao local do acidente,
na terça-feira. Embora estivesse
daniﬁcada, o ministro francês do
Interior, Bernard Cazeneuve, assegurou na manhã desta quarta-feira
que seria possível extrair algumas
informações.

De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal inglês Guardian,
esta primeira caixa é particularmente crucial para se chegar às
razões do acidente – mais do que
o será a segunda caixa negra. Até
ao momento, o principal mistério
prende-se com o facto de não ter
sido transmitido qualquer pedido
de socorro aos serviços aéreos, mesmo depois de o avião ter sofrido
uma queda abrupta de altitude.
A aeronave operada pela Germanwings – a subsidiária low cost
da companhia alemã Lufthansa –
saiu do aeroporto El Prat, em Barcelona, na manhã de terça-feira, e
tinha como destino Düsseldorf, na
Alemanha. O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, disse na manhã
desta quarta-feira que o aparelho
estava “tecnicamente irrepreensível” e que, no que diz respeito à
operadora alemã, o desastre era
ainda “inexplicável”.
Quanto às possíveis razões que terão provocado o acidente, Bernard
Cazeneuve admitiu que “todas as
hipóteses devem ser analisadas”.
Porém, na entrevista desta manhã
à rádio RTL, o ministro considera
que o cenário de atentado terrorista
“não é a hipótese privilegiada”, uma
vez que “o avião não explodiu verdadeiramente”.
Depois de cerca de meia hora de
voo, o avião começou a perder altitude de forma acelerada, sem que
os pilotos tenham feito qualquer
comunicação de emergência com
a torre de controlo. O avião caiu
a oito quilómetros do ponto onde
emitiu, o último sinal a partir do
seu transponder – um aparelho que
transmite aos controladores aéreos
informações como a altitude, velocidade e rota. Não houve sobreviventes entre as 150 pessoas a bordo.
Diversas nacionalidades a bordo
Ainda não existem dados deﬁnitivos sobre a nacionalidade das 150
vítimas. As últimas estimativas da
Germanwings, lançadas por volta do meio-dia, apontam para que
estivessem a bordo do Airbus pelo
menos 72 cidadãos alemães, 35 espanhóis e dois norte-americanos.
A operadora ressalva que existem
27 vítimas das quais ainda não foi
capaz de determinar a nacionalidade. Alguns dos tripulantes tinham
dupla nacionalidade, o que tem
complicado o processo de identiﬁcação, de acordo com o CEO da
subsidiária da Lufthansa, citado
pela Associated Press. Ao todo, o
diário inglês Guardian diz que foram conﬁrmadas vítimas de 16 na-

cionalidades.
As contas dos governos também
não são deﬁnitivas. O ministério
espanhol do Interior estima que
estivessem 49 cidadãos espanhóis
a bordo da aeronave. Esta informação foi avançada ao ﬁnal da

manhã desta quarta-feira, poucos
minutos antes de a Germanwings
ter actualizado as suas estimativas.
Já o secretário de Estado britânico
dos Negócios Estrangeiros, Philipe Hammond, anunciou durante
a manhã que “pelo menos” três ci-

dadãos do Reino Unido se encontravam entre as vítimas. Na noite de
terça-feira foi a ministra australiana
dos Negócios Estrangeiros a anunciar que no acidente haviam morrido dois cidadãos australianos, mãe e
ﬁlho. (Público.pt)
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Proposta da Renamo é inconstitucional
– considera jurista André Thomashausen
Por Ricardo Mudaukana (Texto) e Naita Ussene (Fotos)

C

olaborador de longa data da
Renamo, no plano da assessoria jurídica ao principal partido da oposição em
Moçambique, designadamente na
elaboração de documentos que corporizaram alguns dos protocolos do
Acordo Geral de Paz de 1992, André
Thomashausen dirige, em entrevista
ao SAVANA, críticas ao Projecto de
Lei sobre o Quadro Institucional das
Autarquias Provinciais. Na opinião
do jurista, nascido na Alemanha, mas
há mais de 33 anos a viver na vizinha
África do Sul, o documento apresentado pelo principal partido da oposição à Assembleia da República fere a
lei fundamental do país. “A proposta
da Renamo, nos termos em que é
feita, é inconstitucional. A Constituição da República de Moçambique
não prevê províncias autárquicas, o
artigo da lei-fundamental que serve
de base para a defesa de províncias
autónomas fala de poder local, mas
a província não é um poder local. A
proposta da Renamo aproxima-se de
uma federalização e não se pode imaginar que o legislador constituinte
moçambicano quisesse a federalização”, diz Andre Thomashausen.
Nasceu na Alemanha, fez parte dos
seus estudos em Portugal, foi viver
para a África do Sul em 1982, porque
se interessa pelo processo político
moçambicano?
O meu interesse por Moçambique
começou por acidentes da vida. Depois da II Guerra Mundial, o meu
pai encontrou trabalho em Portugal,
onde passei toda a minha juventude.
Estudei em Lisboa até ao 7ºAno do
liceu. Quando fui viver para a África
do Sul, percebi que os únicos pólos
na África Austral que me permitiam
o contacto com a cultura e a língua
portuguesa eram Moçambique e Angola. Por outro lado, já conhecia a Renamo, do tempo em que era professor
assistente na República Federal da
Alemanha (RFA), porque este país na
altura tinha uma simpatia pelos ideais
da Renamo, como tentativa de contrapeso da presença da ex-RDA em
Moçambique, na base da solidariedade da ex-RDA para com a Frelimo.
A simpatia da RFA pela Renamo
tinha a ver com a noção de que este
movimento era pela democracia, direitos humanos e livre iniciativa, valores típicos no mundo ocidental. O
meu contacto com a Renamo aconteceu por essa via e foi mais notável
no papel que tive na elaboração de
vários documentos que a organização
apresentou no processo que culminou
com o Acordo Geral de Paz (AGP)
em 1992. Contribuí muito na formulação de propostas que depois foram
acolhidas no acordo.
Fez parte do processo que levou ao
AGP. Como olha para o facto de o
acordo estar exposto ao seu maior perigo de colapso, devido à turbulência

tuição da República de Moçambique
não prevê províncias autárquicas, o
artigo da lei-fundamental que serve
de base para a defesa de províncias
autónomas fala de poder local, mas
a província não é um órgão local. A
proposta da Renamo aproxima-se
de uma federalização e não se pode
imaginar que o legislador constituinte
moçambicano quisesse a federalização. Ler o número 4 do artigo 273
da CRM como prevendo autarquias
provinciais é forçado, é federalizar o
país e romper com a disposição unitária do Estado moçambicano, que
está preconizado na Constituição
da República. Eu acho errada a interpretação que se faz dessa cláusula
constitucional. Por deﬁnição, a província não é poder local. Não se podia
torcer a Constituição, tem de ser um
processo íntegro, sob o ponto de vista
constitucional. A proposta da Renamo, para ser aprovada, tinha de haver
um consenso político entre todas as
forças políticas. O líder da Renamo já
chegou a dizer que o projecto de lei é
para aprovar, há, no fundo, uma ameaça de “porrada”. Mas espero que seja
essa a última palavra sobre o assunto.

política e militar que o país enfrenta?
Com muita tristeza. Fui funcionário
e assessor especial da UNOMOZ e
sei o quanto a comunidade internacional investiu para a estabilização
de Moçambique. Foram mais de 700
milhões de dólares colocados no país,
para que fosse um exemplo. A paciﬁcação de Moçambique gerou muito
entusiasmo, porque foram implantadas bases para que o país nunca voltasse a viver o espectro de uma nova
confrontação. É uma enorme angústia pensar que esforços de mais de 20
anos estão a ser postos em perigo. Há
importantes avanços nas infra-estruturas, saúde e educação, vêem-se
grandes progressos e é uma tristeza
imaginar uma crise que possa deitar
tudo água abaixo.
O que é que falhou para que um processo que parecia carrilado estar agora ameaçado?
A inclusão política não foi acompanhada pela inclusão económica, pois
a inclusão económica beneﬁciou os
quadros da Frelimo e determinou a
exclusão económica dos vencidos. Eu
próprio enfrentei no passado diﬁculdades em Moçambique apenas pelas
minhas ligações à Renamo e nem
uma única vez sequer fui convidado
para a festa do dia nacional por alguma embaixada de Moçambique. Ser
da Renamo é ser sinónimo de excluído. Depois de Joaquim Chissano, e
com Armando Emílio Guebuza no
poder, passou-se a uma fase em que
a oposição foi claramente encostada à
parede. A estratégia era tirar o espaço
já antes reduzido aos antigos inimigos. Não pessoalizo essa estratégia em
Armando Emílio Guebuza, porque
foi uma estratégia colectiva, como é
normal em partidos de libertação em
África. Não é uma acção de um homem só, foi o colectivo que entendeu
que o caminho era asﬁxiar a oposição.
A redução do número de deputados
da Renamo na Assembleia da República foi a expressão dessa estratégia
de esmagamento. A oposição sofreu
um sufoco brutal, a Renamo entrou
em crise ﬁnanceira, ﬁcou com os seus
meios muito reduzidos, e sentiu-se
obrigada a ter de lutar pela sobrevivência. Depois de toda a convulsão,
a Renamo voltou mais forte em termos de representação parlamentar,
nas eleições do ano passado, voltou a
ganhar território e a demonstrar que
existe em Moçambique.
Mas foi só a capacidade de luta política e toda a convulsão que teve a
Renamo no centro que a fez reganhar
vitalidade, depois dos descalabros de
2004 e 2009?
Também houve erros de governação
nos últimos 10 anos. A dependência
do crescimento económico nos grandes projectos e a concentração dos
ganhos desse crescimento em Maputo foram alguns dos erros. O desespero tomou conta das populações que

Andre Thomashausen

residem no interior do país, principalmente nas zonas onde a Renamo
tem maior implantação. Essa política
de concentrar os benefícios gerados
pela economia em Maputo provocou
muita desilusão em grande parte da
população moçambicana.
Paralelamente a isso, Afonso Dhlakama era dado como politicamente
morto e voltou a ser um protagonista
no panorama político nacional…
O talento político não se aprende na
universidade. Na universidade pode
se sair um bom jurista, mas não um
líder carismático, como um Machel,
por exemplo. O volume de pessoas que vão aos comícios de Afonso
Dhlakama e ﬁcam lá horas a ﬁo mostra que se está em presença de um político electrizante. Parece que aquelas
pessoas não sentem fome, sede, calor
nem se fartam de ouvir o homem.
Ninguém foge daqueles comícios.
Mas é preciso ter muita atenção com
o fenómeno das multidões, porque
não signiﬁca necessariamente ter
condições para gerar uma transformação política e de articular uma
agenda política tal como vimos no

caso do Egipto. Pode-se mobilizar
multidões e isso dar resultado político, mas o poder continuar a funcionar
normalmente intacto em Maputo.
Por outro lado, não se conhece uma
agenda de governação da Renamo, o
que se nota é que a Renamo pretende
apenas tirar a Frelimo do poder, o que
vai fazer com o poder, não se sabe.

O projecto da Renamo foi
feito à pressa
Acha que essa agenda de mudança de
poder está encapuzada no projecto
de lei sobre as autarquias provinciais
apresentado pela Renamo?
Com essa proposta, a Renamo quer
governar na metade do território
moçambicano, mas não necessariamente metade da população, porque
essa está concentrada nos principais
centros urbanos, naquela proposta
não há uma deﬁnição clara da agenda
política que se pretende. Essa proposta introduz um presidencialismo nas
províncias que abrange, tira poderes
ao governo nacional.
A proposta da Renamo abrange seis
províncias e deixa de fora as outras
cinco, um tratamento diferenciado

que rompe com o princípio unitário
do Estado moçambicano. Por outro
lado, consigna desde logo 50% de
receitas da actividade mineira às províncias com esses recursos, acabando
com as transferências centralmente
feitas e com base no critério das necessidades de cada província. Não
se percebe muito bem o pressuposto
da exigência dos 50%, até tendo em
conta que os recursos em causa já não
renderão, pelo menos no imediato, o
volume de receitas que se previa.
Naquela proposta, também é invulgar
o direito que é atribuído às províncias abrangidas de fazer a tributação
directa, devido ao risco de discrepâncias ﬁscais que essa situação pode
criar. É de prever, caso seja aprovada,
situações de mobilidade dos agentes
económicos, para fugir de cargas ﬁscais mais elevadas, propiciadas por
esse poder discricionário. Com esse
regime de tributação directa atribuído
às províncias, podíamos ter situações
em que numa província pagasse 20%
de IRPS e 30% de IRPS noutra, por
exemplo. Isso criaria movimentação
de pessoas.
O projecto foi feito à pressa, até por

um erro de redacção que lá está, que
acaba remetendo ao Presidente da
República, Filipe Nyusi, a nomeação
dos presidentes dos conselhos provinciais, na alínea b), nº 2 do artigo 65,
quando no espírito se pretende referir
o presidente da Renamo, na alínea a).
Isso é sintomático de que o projecto
foi feito à pressa.
Mas o que interessa não é chumbar,
não é o parlamento comportar-se
como um professor que diz ´isto está
errado`, porque a ideia de descentralização é boa, a ideia de descentralização é apoiada em mais de 100
países, vários estudos mostram que
é o melhor caminho para chegar às
necessidades das pessoas. Com a descentralização, o progresso é mais eﬁciente, quando tem por base critérios
de funcionalidade e não ideológicos.
Aliás, Óscar Monteiro veio recentemente a público defender a necessidade de uma maior descentralização,
uma maior reorganização das ﬁnanças públicas, porque tem sucedido que
os poderes locais têm autonomia, mas
sem recursos.
Mas infelizmente e contudo, a proposta da Renamo, nos termos em que
é feita, é inconstitucional. A Consti-

A Renamo está agora a protagonizar
a crise eleitoral mais prolongada na
história da democracia moçambicana. O que mudou?
É frustração, porque há mais de 20
anos que a Renamo teve fé de que o
processo eleitoral era o meio de chegar ao poder e agora dá-se conta que é
quase impossível. Pessoalmente tenho
dúvidas que tenha havido uma fraude
decisiva no resultado das últimas eleições gerais, porque teria sido necessário subtrair cerca de um milhão de
votos e substituí-los por outro milhão.
Mas tudo o que aconteceu não me
parece que justiﬁque sacriﬁcar mais
de 20 anos de paz, acho que o próprio Afonso Dhlakama é um patriota,
não me esqueço o que ele me disse
em 1989. Na altura lhe perguntei se
estava a negociar a paz com Joaquim
Chissano porque tinha perdido a
guerra e ele respondeu-me que negociava porque não lhe interessava ´somalizar` Moçambique, que não era o
´Aidid (da Somalia) moçambicano`.
Forçar soluções não sei se é o caminho, porque o efeito da força pode
não ser adequado às respostas pretendidas. Por outro lado, apesar da enorme força e energia que ele representa,
Afonso Dhlakama não é toda a Renamo, há vozes que têm o seu modo
próprio de olhar para a situação política do país e a forma mais apropriada
de agir.
A descentralização está agora no debate político, mas é um processo já
antigo em Moçambique, tendo em
conta que tivemos as primeiras eleições autárquicas em 1998.
A pressão que a Renamo está a exercer mostra que quer que seja um processo com um ritmo acelerado.

Filipe Nyusi tem tacto político
E é nesse contexto em que deve governar o novo
Presidente da República, de par com a propalada “bicefalia”, pelo facto de não ser o presidente
do partido?
Não há dúvidas que na tradição dos partidos de
libertação africanos, quem manda é o presidente
do partido, pela inﬂuência que detém no funcionamento da máquina partidária e do Estado, mas
a Frelimo já não é um partido marxista-leninista, modernizou-se, talvez não seja fundamental
ser Presidente da República e simultaneamente presidente do partido. No limite, o chefe de
Estado pode impor-se através dos poderes que
a Constituição impõe. E depois, a Frelimo sabe
gerir as situações com elegância, como quando
Joaquim Chissano saiu, é um partido diplomático, com querelas que não esgrimem em público,
ali as pessoas não se atacam frontalmente, em
público. Armando Guebuza não pode ﬁcar agarrado ao posto, e vai dar lugar a outros. No ﬁm do
dia, os poderes formais do chefe de Estado vão
impor-se, porque ele vai construir os seus apoios,
à medida que o tempo passa. Só a forma como

Filipe Nyusi geriu a crise com a Renamo, ao
encontrar-se com Afonso Dhlakama umas duas
vezes e conseguir que o principal partido da
oposição tomasse posse, mostra a sua habilidade,
tacto político, que, paulatinamente, vão ajudar
a construir o seu poder. Colocou a Renamo no
caminho da legalidade, inﬂuenciando o partido
a tomar posse na Assembleia da República e nas
assembleias provinciais, quando parecia que a
Renamo ﬁcaria à margem das instituições, isso
são feitos notáveis para quem se diz não ter muita margem de manobra.
É um fardo pesado que Filipe Nyusi herda…
Extremamente difícil, apanha uma oposição que
se queria desligar da legalidade, um limite de dívida esgotado, por algumas decisões orçamentais
tomadas no anterior Governo e aconteceu, como
o endividamento que viabilizou a EMATUM,
há dias acontece uma morte como na Guiné-Bissau ou Colômbia, a do Professor Cistac,
isso tudo é gigantesco para um chefe de Estado
recém-empossado.

O primeiro aperto de mão entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi
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Exortação por ocasião das Celebrações do
Ý$QLYHUViULRGD,QGHSHQGrQFLD1DFLRQDO
Moçambicanas e Moçambicanos,
Compatriotas!
O Povo Moçambicano celebra, no próximo dia 25 de Junho
de 2015, o quadragésimo aniversário da proclamação da
Independência Nacional sob o lema “40 Anos de Independência: consolidando a Unidade Nacional, Paz e Progresso”.
Trata-se, pois, do momento mais alto de exaltação da nossa
HPDQFLSDomRSROtWLFDHUHDÀUPDomRGDQRVVDPRoDPELFDnidade e da nossa vontade secular de construção do nosso
bem-estar.
Por isso, a 25 de Junho de cada ano celebramos, com muito
orgulho, o dia da nossa Independência conseguida com
muita coragem, perseverança e sacrifício de homens e mulheres que deram as suas vidas ou investiram a sua juventude em prol da nossa libertação.
Este ano por ocasião das festividades alusivas aos 40 anos
da nossa Independência Nacional, vamos todos, do RovuPDDR0DSXWRHGR=XPERDRÌQGLFRUHÁHFWLUVREUHRQRVVR
IXWXURjOX]GRVYDORUHVTXHQRVLGHQWLÀFDPFRPRPRoDPbicanos e nos proporcionam o alento para prosseguirmos
FRPRVGHVDÀRVGRGHVHQYROYLPHQWRGRSDtV
Moçambicanas, Moçambicanos,
Compatriotas!
Mobilizemo-nos para uma celebração condigna do quadragésimo aniversário da nossa Independência e à altura da
VXDJUDQGH]DHVLJQLÀFDGR
Façamos das celebrações deste importante marco histórico
uma grande festa popular, participando nas diversas acWLYLGDGHV FXOWXUDLV SROtWLFDV GHVSRUWLYDV H FLHQWtÀFDV RUganizadas para o efeito em todo o país.
Façamos das celebrações dos 40 anos da nossa Independência, um momento de exaltação da Unidade Nacional, factor
fundamental de garantia da paz e igualdade de todos os
moçambicanos, irmanados na observância dos princípios
basilares do nosso Estado de Direito Democrático.
Façamos do quadragésimo aniversário da nossa IndependrQFLDXPPRPHQWRGHUHDÀUPDomRGDQRVVDVREHUDQLDHGH
renovação do nosso compromisso colectivo de continuarmos a construir um Moçambique unido e próspero.
Vamos todos participar na grande festa dos 40 Anos da
nossa emancipação política, sem discriminação racial, de
ÀOLDomRSDUWLGiULDRULJHPVRFLDOFUHQoDUHOLJLRVDLGDGHH
grupo étnico. Vamos todos participar com entusiasmo, solidariedade e sentido patriótico neste evento de exaltação e
valorização da nossa independência como uma das nossas
maiores e principais conquistas.

al e iniciar a marcha que a levará a todas as províncias do nosso país, para
terminar na Praça da Independência, da Cidade de Maputo, capital do nosso
País.
A Chama da Unidade Nacional simboliza a nossa identidade, sintetiza a nossa moçambicanidade e a nossa capacidade de união,convivência e tolerância.
A Chama de Unidade representa um legado histórico dos libertadores da
nossa Pátria e dos fundadores da nossa Nação cujos ensinamentos impulVLRQDP DV QRYDV JHUDo}HV SDUD HQIUHQWDU FRP ÀUPH]D RV GHVDÀRV GH KRMH
consolidar a unidade nacional e a reconciliação dos moçambicanos e construir a paz rumo ao progresso.
A nossa independência constitui o vector do nosso crescimento e desenvolviPHQWRFRPR1DomRHFRPR(VWDGR3RULVVRQmRpXPÀPHPVtPHVPDPDV
sim o meio através do qual assumímos a responsabilidade pelo nosso próprio destino e dêmo-nos a conhecer a todo o mundo como tal.
&HOHEUHPRVRTXDGUDJpVLPR$QLYHUViULRGDQRVVD,QGHSHQGrQFLDUHÁHFWLQGRVREUHRVPDLRUHVHSULQFLSDLVYDORUHVTXHGHÀQHPDQRVVDIRUPDGHVHU
e de estar como moçambicanos. Reforcemos a nossa Unidade, o Espírito de
Equipe e sentido de pertença que orientou os libertadores na nossa Pátria.
Sejamos hoje, do Rovuma ao Maputo, uma equipe coesa que partilha os mesmos valores da Paz e se empenha na sua realização.
Unamo-nos, hoje, para em diálogo franco e aberto como nos ensinam as nossas tradições construirmos consensos, superarmos diferenças e celebrarmos
a Paz como o único caminho que nos permitirá, juntos, construir um futuro
risonho para todos nós.
Viva os 40 Anos da Independência Nacional!
Viva a memória dos nossos Heróis!
Viva a Unidade Nacional, Paz e Progresso!

Moçambicanas, Moçambicanos
Compatriotas!

Muito obrigado!

1RSUy[LPRGLDGH$EULOYDPRVODQoDURÀFLDOPHQWHHP
Namatil, Distrito de Mueda, a Chama de Unidade Nacion-

Filipe Jacinto Nyusi
(Presidente da República de Moçambique)
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Como descentralizar
e manter a unicidade
do Estado

D
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Cartoon
Estado de segurança da
agência David Mahlobo
Podemos trocar?

epois de muita especulação sobre os detalhes da então pendente
proposta de legislação da Renamo, tornou-se claro, nas últimas semanas, que o que este partido pretende não é mais nada que converter seis províncias acima do Rio Save em autarquias provinciais.

Tendo a referida proposta já sido depositada na Assembleia da República,
caberá a este órgão tomar a decisão ﬁnal sobre que tratamento deve dar à
mesma. Aprová-la tal e qual como ela está e preservar a paz, ou reprová-la,
e aí provocar uma nova guerra em Moçambique. Este é pelo menos o entendimento que se pode obter dos pronunciamentos do líder da Renamo,
quando de forma reiterada ameaça recorrer à violência caso a Assembleia
da República chumbe a sua proposta.
É preciso reconhecer que a Renamo traz para o debate nacional uma questão de descentralização mais ousada em Moçambique, que no passado se
tentou evitar, possivelmente com o receio de que poderia alimentar tendências secessionistas, que por sua vez poderiam aguçar possíveis apetites
imperialistas por parte de alguns países vizinhos que têm aﬁnidades étnicas com alguns grupos populacionais ao logo das fronteiras moçambicanas.
Mas o que durante muito tempo se temia que pudesse vir a acontecer está
a acontecer neste momento. O debate sobre um processo de descentralização mais ousado é irreversível, sendo que é necessário lidar-se com ele de
tal forma que no lugar de dividir o país o torne mais unido e sólido.
A proposta da Renamo pode, por isso, ser vista como um bom começo. Ela
apresenta algumas fragilidades, mas estas não são impossíveis de resolver.
Uma destas fragilidades tem a ver com o título da própria proposta. O
conceito mais básico de uma autarquia é o de uma unidade geográﬁca
relativamente de pequenas dimensões, onde os habitantes, mais do que
ninguém melhor informados das suas necessidades básicas e imediatas em
termos de serviços, juntam-se para escolher um de entre eles num processo
de auto-governação.
Na sua fundamentação, a Renamo considera que no actual quadro autárquico, os cidadãos que vivem em partes do país que não gozam ainda
do estatuto de autarquias “sentem-se excluídos do processo do aprofundamento da democracia e da descentralização administrativa, lacuna que a
existência de autarquias provinciais irá colmatar”.
Mas é muito pouco provável que províncias que em alguns casos ultrapassam o tamanho de países que eles próprios dependem de autarquias para
tornar signiﬁcativo o processo de devolução do poder, venham nesse sentido a beneﬁciar pelo facto de serem hoje autarquias. Na melhor das hipóteses, o conceito de descentralização defendido pela proposta da Renamo
consiste apenas na transferência da centralização para o nível da província,
mantendo-se o resto na mesma.
Há uma analogia que se tenta fazer em relação à cidade de Maputo, avançando-se com o argumento de que esta possui estatuto de província e ao
mesmo tempo é também uma autarquia. Por analogia, as outras províncias
podem também serem transformadas em autarquias. O facto que se perde
nesta argumentação é o facto de que Maputo é uma autarquia porque é
uma cidade. O estatuto que detém de província deve-se mais à sua complexidade como capital nacional e não necessariamente uma província em
tanto que tal.
Em muitas das suas disposições, o actual projecto necessitaria de mudanças substanciais no capítulo da Constituição da República que versa sobre
a organização do Estado, para além de alterações na própria legislação eleitoral. Portanto, não se trata simplesmente de criar autarquias superiores às
actualmente existentes. São mudanças mais profundas que se propõem.
Ao que tudo indica, a actual proposta surge da necessidade de se encontrar
uma solução política para um problema que decorre das últimas eleições
que a Renamo alega terem sido mal conduzidas, e por isso a terem prejudicado.
A solução desse problema político é importante para a estabilidade do país,
e parece haver espaço para que ela seja encontrada sem que seja nos termos
que a proposta da Renamo preconiza, e também tendo em conta a necessidade de a breve trecho se iniciar um processo de uma descentralização
mais ousada, sem que tal ponha em causa a unicidade do Estado.
Isso passaria, por exemplo, em inscrever na Constituição o princípio da
eleição dos governadores provinciais como reﬂexo dos resultados obtidos
por cada partido político nas eleições em cada província. De qualquer
modo, faz pouco sentido que haja assembleias provinciais para ﬁscalizar a
acção de um governador nomeado centralmente.

Carga Fiscal e a Saga de Cidadão Honesto
Exmo Eng. Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
Excelência,
A caminho dos 100 dias desde que assumiu a presidência da República de
Moçambique escrevo para sugeri-lo um
tema pouco discutido entre nós aproveitando abertura que nos oferece para
interagir consigo.
Muitos cidadãos honestos, trabalhadores
e cumpridores decerto poderão não ter a
noção exacta e verdadeira da carga ﬁscal
que suportam. Na verdade, grande parte
dos rendimentos auferidos retornam, de
forma directa ou indirecta, ao Estado em
forma de impostos e/ou taxas.
Desde logo somos tributados em sede
de:
I. IRPS - Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, dentro dos
parâmetros legalmente estabelecidos;
II.IVA- Imposto sobre o Valor Acrescentado incidente sobre bens e serviços (exceptuando uns poucos não
tributados em sede deste imposto)
III.
IS - Imposto de Selo – incidente sobre todos os documentos,
livros, papéis, e actos designados no
respectivo Código, este actualmente
mais sentido e cobrado nas transacções pelo sistema bancário usando
meios electrónicos
IV.
ICE – Imposto sobre Consumos Especíﬁcos incide sobre determinados bens, produzidos no território
nacional ou importados;
V. IPA - Imposto Pessoal Autárquico;
VI.
IPRA - Imposto Predial Autárquico;
VII.
IAV - Imposto Autárquico
de Veículos etc
Por alto, Excia, pelas minhas contas, é
provável que 60% ou mais do rendimento dos cidadãos seja dedicado ao pagamento de impostos dentro do quadro
descrito acima.
É muita coisa Excia.
Aos impostos devemos acrescer as taxas,
duas das quais nos são cobradas como
se de impostos se tratasse, já que, não
poucas vezes, não temos a correspondente contrapartida. É que, no caso das
taxas, diferentemente dos impostos, estas implicam sempre uma contrapartida
directa e imediata pelo seu pagamento.

NUIT: 400109001

Maputo-República de Moçambique

Propriedade da

Muitos dos milhões de residentes nos
novos bairros de expansão das nossas
cidades não têm o serviço municipal de
limpeza ou recolha de resíduos sólidos
por parte dos Municípios mas, a cada
factura de energia é deduzida taxa de
lixo. O cidadão não tem se quer como
recusar o seu pagamento perante o não
fornecimento do correspondente serviço.
O mesmo acontece na taxa de rádio. O
agravante desta é a sua cobrança em duplicidade: é que o cidadão já a paga na
factura de energia e é obrigado a pagar
no acto de pagamento do IAV mesmo
quando seu carro não sintoniza qualquer
emissão da RM por limitação de capacidade do respectivo aparelho de som no
carro ou sua falta.
Excelência,
Não tenho nenhuma objecção ao meu
dever de contribuir através de impostos
para o devir colectivo, nem tenho nenhuma objecção em pagar pelos serviços
que solicito ao Estado suportando as
respectivas taxas. Não. Apenas acho excessiva a carga ﬁscal a que estou sujeito.
Acho igualmente injusto pagar taxas e
não receber os correspondentes serviços.
Ao pagarmos impostos assumimos que
ﬁnanciamos os diversos programas do
Estado ligados a saúde, educação, segurança, transporte e demais serviços
públicos. Infelizmente, apesar da excessiva carga ﬁscal suportada continuamos
deﬁcitários em termos de oferta desses
serviços públicos em quantidade e/ou
qualidade/eﬁciência. Este seria um dos
maiores incentivos para o pagamento de
impostos.
Excelência,
Há muito que venho defendendo que o
desequilíbrio entre a procura e a oferta de serviços públicos de qualidade e
eﬁcientes é, a meu ver, um dos factores
geradores da corrupção. Com a pesada
carga ﬁscal que suportamos, entendo
que merecemos serviços públicos proﬁssionais, eﬁcientes, com pessoal devidamente treinado e comprometido com
o serviço ao cidadão, proﬁssionais que
tornem material o desígnio manifestado por V.Excia segundo o qual, o povo
é o seu patrão. Como servidor público

número um essa mensagem deve ser replicada aos diversos escalões na função
pública, criando comprometimento de
todos a esses níveis com o dever de servir
(da melhor forma) o cidadão que, com
seu suor e esforço, suporta os serviços.
Um serviço público eﬁciente poupa
tempo ao cidadão cumpridor que, desta forma, ganha tempo para se dedicar à
sua actividade produtiva, fonte das suas
contribuições e deveres ﬁscais para com
o Estado. O tempo médio de espera em
diversos serviços públicos é demasiado
alto devido a processos ineﬁcientes e,
mais uma vez, nessas circunstâncias, o
potencial de actos corruptos torna se excessivamente alto.
As escolas de formação em Administração Pública (médias e superiores)
podem ser cada vez mais instrumentais
na mudança que se pretende na função
pública, principalmente se derem um
cada vez maior enfoque em questões de
ética, deontologia, bem servir e outros
essenciais no funcionamento dos órgãos
e instituições do Estado.
Em suma Excia, urge diminuir o peso
ﬁscal que o cidadão (individualmente
considerado) suporta tornando o mais
equilibrado e consentâneo com o desígnio de fazer de nós homens prósperos.
Ao mesmo tempo, como incentivo para
continuarmos a pagar impostos e taxas,
urge investir numa cada vez maior oferta
de serviços públicos eﬁcientes, em qualidade e quantidade, à medida do nosso
crescimento.
Como cidadão ciente dos seus direitos e
obrigações não tenho como negar o meu
dever de contribuir para o Estado mas,
aos níveis que sou obrigado a contribuir,
sinto-me sufocado e, no que toca a algumas taxas referidas acima, verdadeiramente burlado por este mesmo Estado
que me devia proteger.
PS: Tenho consciência da necessidade
crescente de o Estado buscar ﬁnanciamento interno, apenas acho que esse
desígnio não pode ser alcançado pelo
sufoco do cidadão de forma individual.
Há que ponderar, em grande medida,
o esforço que o Estado pode exigir do
cidadão sem o delapidar como ocorre
actualmente. Ainda não estamos a falar
da contribuição das empresas.
Júlio S. Mutisse
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A parábola de David Carr
Por Graciela Mochkofsky

O

relato americano por excelência é o da redenção:
depois de ter afundado no
abismo, o sujeito consegue
se levantar à força de pura vontade.
Ou seu reverso: o indivíduo chega
ao topo e então despenca, estatelando-se nas profundezas.
David Carr era o narrador perfeito
para essa parábola. Embora comunicasse suas ideias de modo duro
e directo, inimigo dos eufemismos
e dos medíocres, Carr costumava
demonstrar empatia com o descaído, revelando uma inclinação
conradiana a enxergar no outro
“one of us”.
Os dois últimos textos de sua coluna semanal no New York Times,
The Media Equation, foram dedicados a Brian Williams, o mais
recente ídolo em desgraça do jornalismo americano, depois de uma
década como âncora do noticiário
noturno da NBC. Em 2003, um
helicóptero militar que transportava Williams no Iraque foi derrubado por fogo inimigo. Ou pelo
menos foi o que Williams contou
publicamente. Mas não era verdade. Williams viajava num segundo
helicóptero, tendo alcançado o helicóptero atacado só depois de uma
hora.
Quando todos clamavam pelo degredo do âncora, Carr o entendia.
A memória, aﬁrmou, era elusiva.
Ele próprio havia lidado com isso
ao escrever, anos atrás, seu único livro – uma autobiograﬁa –,
chamado “A Noite da Arma”. O
título se refere a uma passagem
especialmente dramática em sua
vida. Ele lembra-se do momento
em que um amigo muito próximo
teria apontado uma arma contra a
cabeça dele, Carr. Essa era sua recordação. Ao investigar o episódio,
descobriu que a memória o havia
traído e os papéis estavam invertidos: fora Carr quem ameaçara
o amigo com uma pistola. “Se eu
não sou capaz de contar a verdade
sobre um dos piores dias da minha
vida, o que dirá de todo o resto, da
minha história?”, ele se perguntava.
Em defesa de Williams, comentou:
“Queremos que os apresentadores
de nossos telejornais estejam em
todos os lugares, que sejam célebres, globetrotters, divertidos, mas
que tenham pés no chão e sejam
sobretudo conﬁáveis”, disse. “É um
conjunto de atributos proﬁssionais
que ninguém reúne.”
Anteriormente, o Washington
Post despedira o blogueiro Dave
Weigel depois que se tornaram
públicos comentários cáusticos
que fez, em privado, acerca de políticos conservadores sobre os quais
escrevia. Os editores do jornal alegaram que os jornalistas deveriam
se manter neutros. Carr intercedeu

por Weigel. Como ter uma opinião
original, como se exigia de colunistas e blogueiros, e ao mesmo
tempo ser neutro?
A “humanidade” de David Carr –
qualidade ressaltada nos obituários
que se seguiram à sua morte súbita
em 12 de Fevereiro – se aplicava
também a jovens jornalistas com
problemas. Um deles, Nick Bilton,
lembrou que no pior momento da
sua vida, tendo fracassado no New
York Times e em seu casamento,
submerso na autocompaixão de
quem não vê uma saída, o veterano
conversou com ele e lhe disse que
iria se recuperar. Assim era a vida:
cada relação, cada pessoa, inclusive
cada trabalho tem seu momento, e
logo depois deixa de existir.
Carr carregava sua própria experiência de redenção, e era isso que o
transformava no narrador perfeito
para essas histórias. Em “A Noite
da Arma”, fez uma reportagem de
sua vida. Contou dos anos do vício
em cocaína, do qual foi resgatado
pelo amor às gêmeas que teve com
a sua traﬁcante (ela desapareceu, as
meninas terminaram sob a tutela
do Estado, e Carr conseguiu recuperar a guarda das ﬁlhas depois de
um tratamento de desintoxicação);
da batalha vencida contra o câncer
linfático; de como alimentava a família com vale-refeição do governo – e de como se tornou um dos
mais admirados e inﬂuentes colunistas do maior diário do mundo.
“Eis o que eu merecia: hepatite
C, uma temporada numa prisão
federal, HIV, um banco gelado
num parque, uma morte precoce,
drogado. Eis o que tive: uma mulher inteligente e linda, três ﬁlhas
adoráveis, um trabalho respeitado.”

Todo o mundo merecia uma
segunda oportunidade
David Carr tinha 58 anos quando desabou na Redacção do New
York Times, em consequência de
um ataque cardíaco – tinha um
câncer de pulmão descoberto pela
autópsia. Era considerado um dos
colunistas mais brilhantes dos Estados Unidos. Ao lamentar sua
morte, Arthur Ochs Sulzberger
Jr., o publisher do Times, disse que
“David Carr era um dos jornalistas
mais talentosos que já trabalharam
no jornal”. Dean Baquet, o editor-executivo, descreveu-o como “o
melhor jornalista de sua geração
especializado em meios de comunicação, um homem extraordinário e divertido, e um dos líderes da
nossa Redacção”.
Não posso dizer que o tenha conhecido. Nós vimo-nos em duas
ocasiões. Na primeira, em 16 de
Junho passado, tomamos um trago – eu, uma taça de Malbec; ele,
um copo de Coca-Cola – no Bar
Central, na rua 48 de Nova York,
frequentado por actores da Broa-

dway e celebridades locais. Havíamos sido convidados a participar
de uma mesa de debates na Flip,
a Festa Literária Internacional de
Paraty, intitulada Narrating Power,
sobre a relação entre imprensa e
poder. Parecia sensato conversar
de antemão.
Carr entrou cumprimentando a todos, como um habitué, e caminhou
directo para a mesa. Não tinha o
physique du rôle da autoridade
que era. Alto e de ombros largos,
a roupa vários números maior do
que suas medidas exigiam, tinha a
cabeça desproporcional ao pescoço de garça – pesada, ela tombava
sobre o peito, obrigando-o a olhar
para cima ao sentar-se diante de
mim.
Se você não o olhasse duas vezes,
poderia confundi-lo com um sem-teto. Voltamos a nos ver um mês e
meio depois, em Paraty. Meu marido, meu ﬁlho de três anos e eu
nos apaixonamos de imediato por
Jill, sua mulher, uma loura calorosa e inteligentíssima, e nós quatro
nos apaixonamos de imediato por
Paraty. Não sei se David também
se apaixonou pela cidade, porque
não disse nada. No dia seguinte a
sua chegada, porém, contratou um
passeio de barco que, combinado
para durar das dez da manhã às
três da tarde, acabou se estendendo
até o anoitecer. “é um barco de madeira barulhento que, tenho certeza, até mesmo o jovem super-herói
de vocês será incapaz de destruir”,
convidou-nos por e-mail, com sua
característica ausência de maiúsculas.
Foi um dia maravilhoso. Conversamos, nadamos no mar, navegamos
em silêncio, corremos por uma
praia, jogamos pão para os peixes
e bananas para uns macaquinhos
alaranjados, almoçamos na ponta
de uma ilha. David comportava-se
como um animador perfeito: tinha
snacks sempre à mão, histórias
para contar, ideias para que aproveitássemos mais e mais o passeio.
Se todas as recordações que temos
de uma pessoa que mal roçou as
nossas vidas puderem se condensar numa fotograﬁa, esta é a que
guardarei dele: deitado no convés
de um barquinho de madeira, as
costas apoiadas em almofadões e
as pernas estendidas para a frente, olhando silenciosamente o mar
azul salpicado de ilhas selvagens,
com uma expressão de satisfação,
de tranquilidade, de gosto pela
vida.

Suponho que esse desfrute da vida era o segredo
(ou o ensinamento) da sua
própria redenção.
Carr também acreditava numa
segunda oportunidade para o jornalismo. Em suas colunas e artigos
para o Times, retratava igualmente
as personalidades do velho sistema, como Rupert Murdoch ou

Michael Bloomberg, e as do novo,
como Julian Assange ou Edward
Snowden.
(Carr morreu imediatamente depois de ter mediado um debate
com Snowden, Glenn Greenwald
e Laura Poitras sobre o documentário dirigido por ela, Citizenfour,
do qual se declarou admirador).
Ocupava-se das novas ferramentas
tecnológicas e linguagens à disposição dos jornalistas. Escrevia sobre liberdade de expressão, sobre a
matança no Charlie Hebdo, sobre
corrupção em empresas jornalísticas.
No nosso encontro no Bar Central, ele descreveu seu típico dia de
trabalho: apurar uma história, preparar um texto curto para o site,
inserir um vídeo, postar nas redes
sociais e, ﬁnalmente, no tempo que
restava, escrever um artigo.
“Estamos entrando numa idade de
ouro do jornalismo”, disse em uma
de suas recentes palestras a estudantes universitários. Uma declaração extraordinária vinda de um
jornalista da sua geração, que em
geral chora a perda de um passado
dourado. Carr dava aulas havia um
ano na Universidade de Boston.
Era sua primeira experiência como
professor. O curso, intitulado
“Press Play”, oferecia uma síntese
de sua visão sobre o que chamava
de “o actual futuro do jornalismo”:
uma dose de inovação e outra de
tradição.
Ao publicar a última coluna assinada por David Carr na semana
seguinte a sua morte, o New York
Times reproduziu trechos da programação do curso. Na aula “Você
é o que você digita”, por exemplo,
discutia como o meio era, cada

vez mais, a mensagem. Para outra
aula, “Novos modelos de negócio
para contar histórias”, pedia que os
alunos lessem um artigo publicado
no Digiday – um site sobre publicidade e marketing – a respeito de
como a General Electric produzia
seu próprio conteúdo noticioso de
alta qualidade, o que se conhece
como native advertising.
Para falar sobre “Inovações narrativas”, mostrava “Reﬂektor”, um
vídeo interactivo da banda Arcade
Fire, produzido com o Google.
Na bibliograﬁa do curso, incluiu
também textos de narrativa tradicional, artigos e ensaios magistrais,
como “The Case for Reparations”,
no qual o jornalista Ta-Nehisi Coates defende uma compensação
ﬁnanceira para os afro-americanos
pelos abusos praticados contra eles
ao longo da história dos Estados
Unidos, e “Pense na Lagosta”, de
David Foster Wallace, sobre o dilema moral envolvido no acto de
ferver as lagostas vivas em nome
do prazer à mesa.
Seus escritos e discursos transmitiam um optimismo de fundo,
uma esperança de ressurreição
que os jornalistas americanos, em
profunda crise e em grande parte
desmoralizados, raramente encontram nestes dias. Carr era o grande animador da proﬁssão. “David
era nosso defensor: o melhor que
tivemos e também o primeiro a
argumentar publicamente, toda a
semana, em favor do que fazemos”,
escreveu A. O. Scott, do New York
Times.
Ao saber de sua morte, a Redacção
inteira do jornal reuniu-se numa
cena impactante e raríssima – que
só costuma ocorrer quando são
anunciados os prémios Pulitzer de
jornalismo – para fazer um minuto
de silêncio em seu nome.

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

Sobre a pobreza

U

m pouco por todo o
mundo a pobreza é alvo
de intensa luta analítica.

Não há melhor maneira para
justiﬁcar a pobreza senão dotá-la da irremediabilidade da natureza, fazer dela não um dado
social, mas natural. A naturalização da pobreza encontra na
esmola um reprodutor ideal,
estimulado a vários níveis, religiosos e profanos.
Uma forma de extrair a pobre-
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za de relações sociais concretas e
de condições desiguais de acesso
a recursos, consiste em deﬁni-la
como problema de preguiça congénita, como estado de espírito
negativo. A conclusão, muito prezada por certos extractos sociais, é
a de que se as pessoas forem enérgicas, se quiserem vencer, poderão
deixar de ser pobres. A pobreza é,
então, neste prisma, um problema
psicológico particular e é desta
maneira que se passa a mensagem
de que os ricos trabalham e os pobres preguiçam.
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A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça

Jogos de guerra e paz

N

uma altura em que se
noticiam movimentações das forças militares do Governo e
da Renamo, o facto de quatro
dos países que enviaram observadores, para veriﬁcar a implementação do cessar-fogo,
terem decidido retirar os seus
homens é, na minha opinião,
extremamente grave.
Opinião contrária parece ter o
chefe da delegação do Governo
às negociações com a Renamo
que acha que essa retirada não
vai impedir o processo de continuar. Raciocínio difícil de justiﬁcar se repararmos que, dos
nove países já só ﬁcam quatro,
dado que os Estados Unidos
nunca chegaram a mandar os
seus militares. Isto é, deixou de
haver quorum para o funcionamento.
Mas estas declarações de José
Pacheco não são para admirar
na medida em que o Governo
nunca quis a presença dos observadores internacionais só os
tendo aceite depois de grande
pressão da Renamo.
Para admirar é o silêncio por
parte da Renamo, pelo menos
até ao momento em que escrevo.
Para além do mais houve uma
alteração qualitativa, para além
de quantitativa. A missão internacional era dirigida por um
brigadeiro do Botswana, país
razoavelmente neutro nestas
questões. Com a saída dele ﬁ-

cou no comando um oﬁcial do
Zimbabwe, país muito mais favoravel às posições do Governo
que às da Renamo.
Estranho, portanto, o silêncio renamista. Que pode dar
a ideia de que, num momento
em que aquele partido movimenta as suas forças, também
pode estar interessado em que
não haja um controlo internacional efectivo.
Curioso, igualmente, é que
sendo as zonas centro e norte
os principais bastiões da Renamo, as suas forças se estejam a
deslocar para sul, nas províncias de Inhambane e Gaza. A
acreditarmos num tal Unay
Cambuna, uma espécie de G40
da Renamo, as forças da perdiz
estariam mesmo, já, a cercar a
capital do país.
De qualquer forma, tudo isto
são elementos de pressão sobre
os deputados da Assembleia
da República para que aprovem a proposta de lei sobre as
províncias autónomas e, talvez
mesmo, sobre os membros do
Comité Central do partido
Frelimo para que resolvam
a questão da bicefalia, dado
que, aparentemente, Afonso
Dhlakama consegue entender-se com Filipe Nyusi mas não
com Armando Guebuza.
O problema disto é que a margem de manobra é cada vez
mais pequena e, às vezes, um
pequeno deslize pode levar ao
desastre.

SACO AZUL
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A “tour” japonesa de Thomas Piketty
Por Yuriko Koike

S

eis meses depois do livro de Thomas Piketty “Capital in lhe Twenty-First Century” ter causado
furor nos Estados Unidos e na Europa, tornou-se num bestseller no Japão. Mas as grandes diferenças entre o Japão e os seus parceiros desenvolvidos no
Ocidente signiﬁcam que, tal como muitas outras exportações ocidentais, o argumento de Piketty foi assumido em
características diferentes.

A principal aﬁrmação de Piketty é que o principal motor
do aumento da desigualdade no mundo desenvolvido é
a acumulação de riqueza por parte daqueles que já são
ricos, conduzindo a uma taxa de retorno de capital que
consistentemente excede a taxa de crescimento do PIB.
Contudo, no Japão existe um dos níveis mais baixos de
desigualdade comparando com quase todos os países desenvolvidos. De facto, e apesar de há muito ser uma potência industrial, o Japão é frequentemente apelidado de
o mais bem-sucedido país comunista.
O Japão tem a mais elevada taxa de impostos sobre os
rendimentos para os mais ricos (45%) e a taxa de imposto
sucessório foi recentemente aumentada para 55%. Isto faz
com que seja difícil acumular capital durante gerações –
uma tendência que Piketty cita como um condutor importante da desigualdade.
Em resultado, as famílias japonesas mais ricas tipicamente perdem a sua riqueza em três gerações. Isto é um impulsionador para que um número crescente de japoneses
ricos se mudem para Singapura ou para a Austrália, onde
os impostos sucessórios são mais baixos. A familiaridade
no Japão, aparentemente, já não é suﬁciente para obrigar
os mais ricos a suportarem a elevada carga ﬁscal que recai
sobre eles.
Neste contexto, não é surpreendente que os japoneses
“super-ricos” continuem muito menos ricos do que os
seus homólogos em outros países. Nos Estados Unidos,
por exemplo, os rendimentos médios de 1% das famílias
de topo era de 1,2 mil milhões dólares, em 2012, de acordo com a empresa de investimento “Sadoﬀ Investimento
Research”. No Japão, 1% das famílias de topo ganhou em
média 240 mil dólares (de acordo com as taxas de câmbio
de 2012).
Ainda assim, os japoneses continuam sensíveis à desigualdade, o que leva mesmo os mais ricos a evitar demonstrações ostensivas de riqueza. Simplesmente não se vê uma
abundância de mansões, iates e aviões privados típicos de,
digamos, Beverly Hills e Palm Beach.
Por exemplo, Haruka Nishimatsu, antigo presidente e
CEO da Japan Airlines, obteve atenção internacional há
alguns anos devido ao seu modesto estilo de vida. Andava
nos transportes públicos e almoçava na cafetaria da empresa com os seus empregados. Por outro lado, na China,
os líderes das empresas nacionais são bem conhecidos por

manterem um estilo de vida grandioso.
Nós os japoneses temos um profundo estoicismo enraizado, reﬂectindo a noção de Confúcio que aponta que as
pessoas não lamentam a pobreza quando outros lamentam a igualdade. Esta vontade de aceitar uma situação,
contudo má, enquanto afecta a igualdade de todos é o que
permite ao Japão suportar duas décadas de deﬂação, sem
que a população tenha protestado contra as autoridades
por terem falhado sucessivamente em abordar esta situação.
Esta característica nacional não está limitada aos indivíduos. O Governo, o Banco Central, os órgãos de comunicação social e as empresas desperdiçaram já demasiado
tempo a suportarem a deﬂação – tempo que deveriam ter
gasto em abordá-la activamente.
O Japão ﬁnalmente tem um Governo, liderado pelo
primeiro-ministro Shinzo Abe, que está comprometido
em colocar um ponto ﬁnal na deﬂação e em revigorar o
crescimento económico, utilizando uma combinação de
política monetária expansionista, com uma política orçamental activa e desregulamentação. Actualmente no
seu terceiro ano, o apelidado “Abenomics” está a mostrar
alguns resultados positivos. O preço das acções subiram
220% desde que Abe chegou ao poder em Dezembro de
2012. E o desempenho das empresas melhorou – primeiramente nas indústrias exportadoras, que beneﬁciaram da
depreciação do iene – com muitas companhias a apresentarem lucros recorde.
Mas o “Abenomics” tem ainda de beneﬁciar todos. De
facto, há a sensação que as políticas de Abe estão a contribuir para um aumento da desigualdade. É por isso que
o livro de Piketty é tao apelativo para muitos japoneses.
Por exemplo, apesar da recente redução da taxa de impostos para as empresas ser necessária para encorajar o crescimento económico e atrair investimento, parece a muitos
japoneses ser questionável esta mudança numa altura em
que os impostos sobre o consumo têm vindo a aumentar
e as medidas para abordar a deﬂação estão a fazer subir
os preços. Para abordar este problema, as empresas que
beneﬁciam de reduções ﬁscais deviam aumentar os salários dos seus funcionários para que possam acompanhar
o aumento dos preços, em vez de esperarem que as forças
de mercado levem-nos a subir.
Aqui reside a única reviravolta que a teoria de Piketty assume no Japão: a disparidade não é muito entre os super-ricos e todos os demais, mas entre as grandes empresas,
que podem reter os lucros e acumular capital e os indivíduos que estão a ser espremidos no processo.
Yuriko Koike, ex-ministra da Defesa do Japão e conselheira
para a segurança nacional, foi presidente do Partido Liberal
Democrata do Japão e é deputada na Dieta Nacional (Parlamento japonês).

Por Luís Guevane

Salário dos professores

O

s professores produzem. Porém, no
conjunto do que produzem, criam
“inocentemente” um signiﬁcativo número de improdutivos. São
estes, que pelas suas óbvias características,
não conseguem pôr os professores a receber o salário que lhes cabe. Isto acontece
em muitos países, incluindo o nosso. Então,
se os professores produzem “improdutivos”
considerados “sem inteligência” para aumentar a fonte que produz o seu salário, de
quem é a culpa pelos magríssimos salários?
Quem são os tais “improdutivos”?
Aquela aluna da Escola Primária Unidade-10, no bairro KaLhamankulo, em Maputo, ao pedir ao Presidente da República
para que inﬂuenciasse no aumento do salário dos professores, muito mais do que
pôr em evidência a questão da autoestima,
reiniciou um antigo debate: deve-se só au-

mentar o salário dos professores ou estes terão
de esperar pelos aumentos gerais?
Quando me reﬁro à autoestima tento perceber
como aqueles alunos gostariam que fossem os
seus professores. Como eles e tantos outros alunos ou estudantes nos vários níveis, incluindo a
Sociedade em geral, avalia a imagem do professor quando este transmite de forma deﬁciente
os conteúdos, quando este pede aos seus alunos
“algum” para apanhar o “chapa” ou para lanchar
(porque o salário há muito que se esfumou),
quando manda o chefe de turma para ditar os
apontamentos aos colegas ﬁcando ele a correr
para a escola privada, quando ao invés de dar a
sua aula passa largos minutos a falar da sua vida
particular cujo interesse não é dos alunos e nem
consta dos objectivos do ministério de educação, etc. É isto que procuro perceber quando se
olha para a imagem deste tipo de professores
cuja excelência proﬁssional é admirável mas
que vai caindo à medida que o salário mensal

vai chegando ao ﬁm. Este pequeno exagero não
se aplica obviamente a todos os professores. Se
os alunos encontram no professor um modelo a
seguir percebem imediatamente que por detrás
da imagem a rejeitar está o baixo salário. O que
o professor deve fazer para não dar a entender
aos seus alunos que recebe baixos salários?
Há bons e até excelentes proﬁssionais na educação. Se estivessem em maior número não
teríamos o problema da fraca qualidade de ensino e aprendizagem. Será que a solução passa por um aumento salarial particularmente a
esta classe? Será que o pedido daquela aluna
(aliás, dos alunos) da “Unidade-10” encontra
enquadramento num País considerado pobre
(entre os pobres), dependente da ajuda internacional (por exemplo, para a maior parte do
seu orçamento), um País com cerca de 70% da
população vivendo abaixo da linha de pobreza, um País cujos políticos fazem contrafação
da democracia? Se for para rapidamente serem

resolvidos estes problemas, então, ela está
coberta de razão. Se for para aproveitarmos
o potencial de que Moçambique dispõe há
muita razão e bastante argumento para que
se aumente o salário dos professores nas
várias categorias, do primário ao superior.
Cá entre nós: de nada vale apelar ao esforço do professor, que por ser muito bom,
pode operar milagres mesmo numa sala
sem quadro e cadeiras; é preciso potenciar
signiﬁcativamente a percentagem do “orçamento” destinada à educação, pensando no
professor. Um povo bem formado e educado depende de bons professores; os bons
polícias, militares, os bons políticos, deputados, governantes, economistas, engenheiros, etc., todos eles sabem disso. Portanto,
sem politiquices, o pedido daquela aluna
da “Unidade 10”, aliás, dos alunos de Moçambique, faz sentido. É, aﬁnal, o pedido
de todos nós.
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“Voltei porque o país aposta na minha formação”
-Diz Rogério Mariano, que se considera “desimpedido, mas pronto para trabalhar”
Por Abílio Maolela

D

epois de uma passagem
pela África do Sul e Swazilândia para treinar algumas equipas daqueles
países vizinhos, o antigo treinador do Chingale de Tete, Rogério
Mariano, está de regresso ao país
para encarrar os desafios da modalidade. Segundo o técnico, o seu
regresso deve-se ao facto de o país
apostar na sua formação, pelo que
tem a obrigação de aplicar os conhecimentos internamente para o
desenvolvimento do futebol nacional. Este pronunciamento foi feito,
na semana finda, em Namaacha, à
margem do encerramento do primeiro curso de formação de treinadores de nível um, que decorreu na
Academia Mário Coluna, de Fevereiro a Março passado.
Depois de rescindir o contrato com
o Chingale de Tete, o jovem técni-

Rogério Mariano

co moçambicano teve uma passagem pela África do Sul e Swazilândia, mas aﬁrma que teve de voltar
ao país, porque “tem apostado na
minha formação”, pelo que não vê
razões para aplicar os seus conhecimentos no estrangeiro.
Com o estatuto de treinador A, do
nível da CAF, Rogério Mariano

considera que o seu desaﬁo é aplicar o aprendizado, “tanto nas equipas, assim como com os colegas
que não puderam estar connosco”,
porque, segundo ele, só assim é que
“teremos um país forte com um futebol também forte”.
O técnico aﬁrma que o curso ministrado pela Federação Moçambicana de Futebol (FMF) reveste-se
de grande importância na vida dos
treinadores que nele participaram,
porque “deu-nos novas ferramentas
de trabalho, conteúdos e contribuiu
para o nosso crescimento proﬁssional”.
Com o diploma na mão e desempregado, Mariano diz estar à espera de uma oportunidade, mas não
deseja a demissão dos seus colegas.
“Actualmente, sou um treinador
desimpedido, mas pronto para trabalhar. Porém, não desejo a saída de
ninguém. Depende dos convites. Se
aparecer um convite com bom pro-

“Mambas” regressam à acção
Por Abílio Maolela

Q

epois de ter sido despromovido em 2013, dez
anos após a sua fundação,
o Vilankulo FC fechou
as portas para os seniores, mas o
seu presidente, Yassine Amuji,
decidiu apostar na formação. Os
frutos são visíveis: por duas vezes
foi campeão nacional de juniores,
sendo que no ano passado foi vice-campeão nacional de juvenis,
o que não deixa de ser uma obra.

“Mambas” jogam, em Gaberone, num ano de muita esperança
pontos.
Para Chissano, a partida com o
Botswana veio num bom momento
da época, pelo facto de antecipar o
jogo da segunda-mão com o Gana,
das eliminatórias de acesso aos Jogos Africanos, a ter lugar entre 11 e
12 de Abril próximo, em Acra.
Devido a este aspecto, dos 20 atletas
convocados, João Chissano chamou
oito jogadores da selecção olímpica
e dois internacionais.
Cézar, Salomão, Elias, Reinildo,
Gildo, Naftal, Luís e Clésio (capitão) são os oito jogadores da selecção
sub-23 convocados para a partida e
Dominguez (Mamelodi Sundowns)
e, novamente, Clésio (Benﬁca B),
são os únicos internacionais presentes no grupo de trabalho.
Além destes nomes, a convocatória inclui também duas novidades.
Trata-se da estreia dos atletas “canarinhos”, Ussama e Parkim.
Eis a lista dos convocados: Guarda-redes (Cezar Machava, Joaquim e
Wilson); defesas (Kito, Dito, Sa-

lomão, Chico, Reinildo e Elias);
médios (Ussama, Momed Hagy,
Naftal, Crimildo, Gildo e Diogo);
e avançados (Clésio, Jojó, Parkim, ,
Isac e Dominguez).
Após a eliminação do CAN-2015,
pela Zâmbia, o seleccionador nacional, João Chissano, colocou, como
desaﬁo para a presente campanha,
a qualiﬁcação ao CAN-2017 e, sobretudo, a “renovação gradual” dos
“Mambas”.
Por isso, o timoneiro da selecção
nacional justiﬁca esta convocatória
como sendo a conﬁrmação do seu
propósito e também de preparação da selecção da COSAFA e do
CHAN.
“Convocamos dois internacionais,
não porque não estejamos a levar
a sério o jogo, mas em função das
provas que se avizinham”, explicou.
Referir que, no próximo dia oito de
Abril, a CAF sorteia a fase de grupos das qualiﬁcações ao CAN-2017.

disponível para nenhum convite”,
mas, após o seu regresso do estágio,
estará apto para “ver se aparece um
projecto aliciante e com os condimentos que pretendo”.
Acerca do curso, o técnico alinha
no mesmo diapasão de Rogério
Mariano, realçando: “foi um bom
curso, pois deu-nos mais critérios e
ferramentas de trabalho”, pelo que
“nos permite trabalhar em qualquer
equipa sénior”.
Entretanto, Marcelino aconselha
aos colegas de proﬁssão e, em particular, aos que com ele dividiram a
sala de aulas, para que continuem a
investir na sua formação, de modo
a “podermos trabalhar além-fronteiras”.
Porém, alerta: “temos de ter treinadores qualiﬁcados na formação
e não só na alta competição. Devemos também procurar adquirir
mais experiência nos outros países
africanos”, sublinhou.

Yassine Amuji optimista
na manutenção da ENH

D

uatro meses após perder a
presença na fase ﬁnal do
CAN-2015, disputado na
Guiné-Equatorial, em Janeiro passado, a selecção nacional
de futebol regressa, neste ﬁm-de-semana, ao trabalho. No seu primeiro
jogo do ano, os “Mambas” defrontam o Botswana, em partida amigável a contar para a data FIFA. O desaﬁo terá lugar na tarde de domingo,
em Gaberone, capital tswana.
Por ser o primeiro jogo do combinado nacional neste ano, reina muita
expectativa em relação ao seu desfecho, tendo em conta o nível do adversário e os atletas convocados.
Botswana é o adversário habitual
dos “Mambas” em jogos amigáveis.
As duas selecções já se cruzaram
por sete vezes, com Moçambique
a vencer três jogos e o Botswana a
vencer um. Os restantes saldaram
em empate.
O seleccionador nacional, João
Chissano, encara a partida com
muito optimismo, pois, segundo ele,
embora seja amigável, “conta muito
por estar inserida na data FIFA” e,
em particular, para o posicionamento moçambicano, no sorteio das
próximas competições.
“O resultado é importante para
não baixarmos no ranking, porque
aproximam-se os sorteios para o
CHAN-2016, CAN-2017 e Mundial-2018. Sendo assim, é bom que
estejamos bem posicionados para
que possamos calhar com selecções
menos cotadas”, disse.
A selecção moçambicana ocupa
o octogésimo sexto lugar (86) no
ranking da FIFA, com 385 pontos,
enquanto o Botswana está na centésima sexta (106) posição com 316

jecto e sólido, não há problemas”,
disse.
Enquanto isso, Akil Marcelino é
outro treinador que está na lista dos
desempregados. Diferentemente de
Rogério Mariano, Marcelino deixou o Desportivo de Nacala para
continuar com a sua formação.
O treinador nascido no Chiveve
admitiu que teve um convite da
direcção daquela colectividade, porém não aceitou devido à distância
existente entre a Cidade portuária e
a Vila da Namaacha.
“Não seria possível me ausentar, em
Nacala durante um mês. Mas, também decidi dar um intervalo para
mim mesmo e investir um pouco
na minha formação”, disse a fonte,
para depois revelar: “em Abril, vou
a Portugal fazer um estágio”.
Em relação à sua disponibilidade
para regressar ao Moçambola, o ex-técnico do Desportivo de Nacala
aﬁrmou: “do momento não estou

Enquanto isto, aquele dirigente diz que contrariamente à sua
colectividade que se viu na contigência de percorrer mais de
800 quilómetros via terrestre em
muitas ocasiões para ir defrontar
os seus adversários, o que afectou
a sua prestação na competição, a
ENH é uma formação bafejada
pela sorte, pelo que nas condições
actuais, transporte aéreo garantido, tem tudo para se manter na
competição.
O presidente do VFC conta, ainda, que o objectivo do seu clube é
o de formar jogadores completos,
atletas que estejam preparados
para enfrentar os desaﬁos do amanhã. Aliás, na sua óptica, só com
jogadores preparados é que se
pode ter atletas de classe mundial.
Entrelinhas, desabafou que o Vilankulo FC foi o clube mais sacriﬁcado, a colectividade menos
privilegiada no Moçambola e, por
isso, partia para competir em nítida desvantagem, o que os levou a
optar por fechar o escalão sénior.
Apesar desta contrariedade, Yassine é um homem feliz uma vez que
a vila de Vilankulo continua na
rota do Moçambola, para além de
que alguns jogadores do Vilanku-

lo FC estão a corporizar a ENH.
Ademais, ultrapassado o problema de transporte aéreo que esteve na origem da decisão da VFC
de abandonar a alta competição,
tudo indica haver condições para
a ENH manter-se na maior prova futebolística nacional, sendo
prova disso o seu crescimento,
pois foi fundado em 15 de Maio
de 2014, e nesse mesmo ano conquistou o provincial de Inhambane e a poule pela zona sul.
Enquanto isto, o presidente da
Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Feizal Sidat, ofereceu 25 bolas ao FC Vilankulo, tendo na ocasião realçado a
importância de se aliar a prática
desportiva à educação.
Apelou à direcção do Vilankulo para introduzir o futebol de
praia, tendo em conta a especiﬁcidade da sua localização. Aliás,
muitas outras modalidades poderiam ganhar espaço, como o vólei
de praia.
O homem forte do Fonte Azul
explicou ainda que tenciona
apostar forte na arbitragem, não
descartando a possibilidade de
vir a formar árbitros naquela
parcela do país como plataforma
para o crescimento do desporto.
Sabe-se que o Vilankulo FC
iniciou um novo ciclo de vida
por acção do empresário Yassin
Amuji, em 2008. Foi a 17 de
Dezembro de 2008 que o presidente do Clube, Yassin Amuji,
apresentou aos sócios e à mesa
de Assembleia Geral o projecto
de privatização do Clube, o qual
viria a ser aceite, ao que seguiram
grandes inovações e modernização na colectividade.
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Vilankulo em turbilhão!
Por Abílio Maolela

E

nquanto os “Mambas” buscam a forma, em Gaberone,
no Botswana, internamente
roda, neste fim-de-semana,
a terceira jornada do campeonato
nacional de futebol. A jornada, a
ser disputada em quatro dias, devido aos compromissos da selecção
nacional, tem como partidas de
destaque a visita do Maxaquene
ao chamado Caldeirão do Chiveve
para defrontar o Ferroviário local e
o encontro entre Liga Desportiva
de Maputo e HCB do Songo.
A jornada três do Moçambola começa a ser disputada na tarde de
sábado, em Vilanculo, com ENH
a receber o líder do Moçambola (a
par do Maxaquene), Desportivo de
Nacala.
O encontro espera-se electrizante,
tendo em conta a situação classiﬁcativa das duas equipas. O Desportivo de Nacala lidera o campeonato
nacional, a par do Maxaquene, mercê de duas vitórias, em igual número de jogos. Uma sobre a HCB do
Songo, em Nacala, na primeira jornada e outra frente ao Desportivo
de Maputo conquistada no último
ﬁm-de-semana, em Maputo.
Por sua vez, o representante de
Inhambane, na prova-mãe do nosso futebol, vem de duas derrotas,
também em igual número de jogos.
A primeira veriﬁcou-se diante do
Desportivo de Maputo, na abertura
da prova e a última foi em Nacala,
frente ao Ferroviário local, numa
partida que até aos 70 minutos es-

tava em vantagem.
Por isso, alguns círculos de opinião
olham para a partida como sendo
decisiva para a permanência de
Eurico da Conceição no comando
técnico da equipa, a avaliar pelo
calendário de jogos da equipa. O
facto é que na quarta jornada os
“hidrocarbonetos” deslocam-se a
Maputo para defrontar o “colosso”
Ferroviário, antes de receberem o
Chibuto, na quinta ronda e visitarem o Ferroviário da Beira, na sexta
jornada.
Enquanto isso, no domingo, a prova estará dividida entre Chibuto,
Quelimane e Nacala. Em Chibuto,
a equipa local recebe o Desportivo
de Maputo, enquanto em Quelimane, devido à troca da ordem do
jogo, a pedido da equipa de Nampula, o 1º de Maio de Quelimane
recebe o Ferroviário de Nampula.
Já em Nacala, o Ferroviário daquela cidade portuária, que na
jornada passada revirou a ENH
de Vilankulo (2-1), recebe o seu
homónimo da capital do país, que
sucumbiu, em casa, diante do Maxaquene (0-1), no primeiro clássico
da época.
Na terça-feira, o Ferroviário da
Beira e o Maxaquene protagonizam o jogo da jornada. Separados
por três pontos, maior para os visitantes, as duas equipas vão ao jogo
com as mesmas ambições: ganhar.
O detentor da Taça de Moçambique, que realiza o seu terceiro jogo
consecutivo em casa, teve uma “entrada em falso” na competição, ao

“Que o apoio se transforme
em resultados positivos”

O

Administrador Comercial
da Moçambique Celular
(mCel), Cláudio Chiche,
advertiu ao Clube de Desportos da Maxaquene a transformar os apoios em resultados positivos que possam alegrar, não só os
adeptos, sócios e simpatizantes do
clube, mas também as pessoas que
têm admiração pelo clube. Chiche
fez este pronunciamento durante a
assinatura do contrato-patrocínio
entre as duas instituições, na última
quarta-feira, em Maputo.

O contrato-patrocínio, válido por
um ano, consiste na disponibilização de um valor monetário, na ordem de dois milhões de meticais e
algumas trocas de serviço. Entre os
serviços, destaca-se a disponibilização dos terminais telefónicos para o
clube e um bónus de 500 mil meticais, em caso de conquistar o campeonato nacional.
Para o Administrador Comercial
da mCel, o acto constitui a consolidação do casamento entre as duas
instituições, aﬁrmando que o Ma-

xaquene “já deixou visíveis as suas
marcas no passado e queremos que
este passado contagie o presente”.
Chiche diz esperar que a contribuição da sua empresa ajude o clube
“Tricolor” a alcançar os objectivos
traçados para esta época.
“Esperamos que com esta contribuição o Maxaquene consiga transformar isto em resultados positivos,
de modo a alegrar não só os seus
adeptos, sócios e simpatizantes, mas
também todos que admiram este
clube”, disse.
Por sua vez, o presidente do Maxaquene, Ernesto Manhiça, aﬁrmou
que a parceria é um sinal visível do
casamento entre o seu Clube e aquela instituição de telefonia móvel.
“Sabemos que em termos de retorno para mCel não há nada, mas
garantimos que iremos conseguir
resultados positivos, de modo a
honrar a marca”, assegurou a fonte,
para mais tarde realçar: “esperamos
que este apoio nos venha ajudar a
concretizar os propósitos traçados
pelo clube para esta época”.
Abílio Maolela

perder diante do vice-campeão nacional, Ferroviário de Nampula.
Por sua vez, o Maxaquene, que vem
de duas vitórias consecutivas, quer
continuar com a senda dos bons
resultados, tendo em conta que na

ronda seguinte visita o Costa do
Sol.
Na quarta-feira, primeiro dia de
Abril, a terceira jornada do campeonato nacional reserva-nos duas
partidas. Uma em Maputo, entre

Liga Desportiva e HCB do Songo e outra em Quelimane, onde o
Ferroviário local recebe o Costa do
Sol.
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A cultura precisa ocupar
seu lugar no país

O

Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, exortou a todos os
moçambicanos para que de forma
festiva e efusiva exaltem a história
do país e dos seus melhores obreiros e servidores, que em determinado momento da sua
vida consentiram sacrifícios indescritíveis
para que a nossa liberdade perante o jugo colonial fosse uma realidade.
O apelo foi feito na Fortaleza de Maputo, no
âmbito do lançamento do programa cultural
das comemorações dos 40 anos da independência nacional, que se assinalam a 25 de Junho próximo.
Carlos Agostinho do Rosário disse também
que aquela cerimónia representa a valorização das nossas tradições culturais, o reforço
da unidade nacional, a paz e da contínua luta
para atingir o progresso que sempre sonhamos atingir como moçambicanos.
Na ocasião, o Ministro da Cultura e Turismo,
Silva Dunduro, aﬁrmou que a cultura ainda
precisa de fortalecimentos em termos de plataformas que a rentabilizem. “É preciso que
a cultura tenha plataformas fortes em termos
de programas para melhor encarar os desaﬁos actuais que o país enfrenta. A indústria
cultural nacional precisa de outros mecanismos para que tenha sustentabilidade própria.
Temos uma variedade cultural que tem de
ser explorada. Agora com um turismo é um
casamento que podemos ter como mais-valia
neste sector”, realça Silva Dunduro.
Para os artistas é preciso que a sociedade

moçambicana perceba melhor o papel que a
cultura desempenha. “Primeiro foram os escritores que com os seus textos já escreviam
contra os opressores. Depois vieram outras
formas culturais como o canto, a dança e outras. Sabemos que actualmente a cultura tem
novos desaﬁos na sociedade moçambicana e
precisa estar preparada. Para tal é preciso que
a sociedade reconheça o seu papel”, explica o
escritor Calane da Silva.
Apesar das diﬁculdades, a cultura continua a
desempenhar o seu papel no desenvolvimento do país. “Depois da independência o cinema moçambicano foi usado bastante para
o aprofundamento da nossa moçambicanidade. Depois da rádio vinha o cinema. Actualmente temos as outras formas de cultura a
desempenhar o seu papel. Sabemos que todas
as formas culturais procuram de alguma forma desempenhar o seu papel para o enaltecimento deste vasto Moçambique. Com todas
as diﬁculdades que o país enfrenta desde a independência que completa 40 anos este ano”,
aponta o cineasta Sol de Carvalho.
Os fazedores da cultura sempre mostraram
como a cultura é aglutinadora da sociedade.
“Os cantos e outras formas culturais serviram
de meios de disseminação de mensagens. Isso
mostra a força que a cultura possui para qualquer povo. Com determinação alcançaram-se
várias vitórias desde que nos demos a conhecer
como uma nação. Então esta força que as várias
formas culturais possuem pode servir para os
actuais desaﬁos do país neste presente momento”, destaca músico Roberto Chitsondzo. A.S

Stewart Sukuma alfabetizando governantes do país na dança
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Por Luís Carlos Patraquim

Meninas à sala!
Há meninas de provocante roupagem e de má vida que não remetem para o que o
leitor estará a pensar. Aliás, nunca percebi muito bem a expressão “má vida” para designar as peregrinas do trottoir. Malavita ou vita di malaﬀar é, em italiano, outra coisa.
Chamo as meninas à sala como podia chamar os gigolos. Estão uns para os outros.
As salas são várias. Vou designá-las, genericamente por espaço público, discurso variegado, texto, o semovente território onde elas alternam com a realidade, as palavras.
As meninas que aqui estão em causa. Há muitas salas e para todos os usos e gostos.
Os mais doutos pegam nessas palavras ou expressões e discorrem longamente sobre
eufemismos e disfemismos.
Ei-las as palavras, ou expressões, tremulentamente dissolutas, maquiadas, malandrecas, provocadoras, mentirosas, tão aparentemente sérias como a mulher de César deve
parecer já que ﬁca sempre a dúvida se o é e isto pelo simples confronto com outro
ditado antigo: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és.
Gustav Flaubert escreveu o dicionário das ideias feitas. Mas isso é outra coisa e é dele,
o autor da Bovary, personagem tão vulgar nos dias que correm.
As palavras, essas, continuam tão caprichosas como a Pompadour ou a Madame
Blanche ou a tia velha e reformada de qualquer “lavandaria” com lanterna vermelha,
no tempo da grande noite colonial. Hoje há outras laundries bem mais cosmopolitas
com a vantagem de se ter minimizado a dicotomia cimento/caniço.
Meninas à sala, portanto! E por ondem alfabética, palavra que vale como humilde
homenagem desta crónica aos molwenes dos gregos.
Angoche – Lugar misterioso com a particularidade de estar sempre submerso.
Babalaze – Relaciona-se com hienas. Ainda não se conseguiu pô-las em coma alcoólico.
Crescimento – Fita métrica ao critério do medidor.
Dependência – vírus sabotador, antónimo de independência.
Espanha – Estado da Península Ibérica organizado em regiões autonómicas.
Finanças – Regime de propriedade tutelado pelos representantes do Estado.
Guerra – Actividade propiciadora da Paz.
Homoíne – Vila sem areias pesadas mas com uma vala comum.
Independência – Tudo vale a pena se a independência não é pequena.
K- A mais africana das letras, segundo o professor Topsius.
Juventude – Estado transitório e perigoso. Quem sobrevive à emboscada recorda-a
com saudade, reescrevendo-a.
Luane – Deu-lhe o vento da desgraça.
Moçambique – Vem nos Lusíadas, com muita displicência.
Naharra – Não é para qualquer um.
Otorrinolaringologista – Especialidade que, infelizmente, não trata da Retórica.
Paris – Cidade da tribo dos Parisi onde viveu Jane Avril companheira inseparável de
Toulouse-Lautrec.
Quezília – Palavra erudita de origem banta.
Rasgar – A fase mais avançado do capitalismo.
Sussurro – Som perto do ouvido… antes…
Teatro – Há teatro e teatro; há palanques e palanques.
U – Letra que designa um movimento proibido no Código de Estada. Não aconselhável a professores universitários.
Velório – Tem havido muitos.
Xi – Exclamação; Xixi, necessidade dita menor; classiﬁcação displicente, se não arrogante. Podem dispensar outros órgãos ou apêndices mais ai de quem não tenha rins.
W – duplo V. Letra suspeita.
Ipsilon – I grego. Não escapamos deles, os gregos. Consultar V. Y. Mudimbe.
Z – Tem algo de electrizante, tipo “Cahora Bassa é nossa”.

Protecção do Património Cultural Imóvel em reflexão

A

Direcção Nacional do Património
(DNPC), com o apoio da Embaixada da Espanha e a assessoria do
Conselho Nacional do Património
Cultural, realizaram de 23 a 25 de Março
corrente o Seminário sobre Protecção do Património Cultural Imóvel, onde se analisaram
as necessidades de consolidação da legislação
de protecção do património cultural imóvel,
através de uma discussão ampla dos seguintes
temas: Proposta de Regulamentos de Protecção do Património Ediﬁcado (Nacional, da
Ilha de Moçambique, Ibo e Baixa de Maputo), Modelo de Gestão do Património Cultural: Monumentos, Conjuntos e Sítios.
Esta discussão permitiu alcançar consensos
sobre o Modelo de Gestão do Património

A preservação do património cultural imóvel ainda é preocupante no país

Cultural a ser adoptado em Moçambique,
assunto que vai ser submetido ao Conselho
Consultivo e à apreciação do Conselho de
Ministros.

Os resultados do seminário tem sido contribuir para o maior reconhecimento nacional
do signiﬁcado da protecção do património
cultural, em benefício dos cidadãos e das co-

munidades locais (como seus depositários),
assim como permitir o avanço com passos
seguros para mais classiﬁcações de bens, com
estatuto de Património Cultural Nacional e
Mundial da UNESCO.
A Espanha colabora assiduamente na deﬁnição das políticas culturais de Moçambique e
ambos países coincidem em considerar que a
cultura é um factor fundamental para o desenvolvimento. Este seminário enquadra-se
dentro do programa “ACERCA” de formação
para o desenvolvimento do sector cultural em
Moçambique em diferentes âmbitos (jornalismo cultural, gestão cultural, museologia,
património, etc.) A AECID e a FIIAPP
(Fundação Internacional e para Iberoamérica
de Administração e Políticas Públicas) gerem
conjuntamente este programa desde Espanha. A.S

OPINIÃO
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Será desta oh Guebas?

E

sta semana sem sombra de dúvidas a conversa do dia-a-dia é em torno do
encontro do Comité Central da Frelimo que está a decorrer, na escola do
partido na Matola.

Não é para menos, é que a máquina política e governativa do país está em peso na
Matola para discutir o futuro sombrio que se abate no seio da Frelimo. E nessas
conversas a pergunta que não cala é: será desta vez que Guebas vai deixar de ser o
número um do partido dos camaradas? Ao que tudo indica as alas com poder de
inﬂuência no partido já se posicionaram há bastante tempo. O homem do primeiro
tiro, Alberto Chipande, já deu claros sinais que é a sua vez governar através do seu
ponta de lança Filipe Nyusi. Joaquim Chissano sonha com repetição do historial da
sucessão, mas Armando Guebuza continua com o pesadelo de ﬁcar sem poder.
A sociedade quer somente que o país seja bem governado e longe da corrupção, mas
ﬁca o desaﬁo porque Nyusi não controla o Comité Central. Como vai ser então?
O dossier de sucessão de Armando Guebuza não consta da agenda oﬁcial da magna
reunião do batuque e maçaroca. Mas há quem acredita que tudo é possível.
Se o Comité Central não discutir o assunto da sucessão de Guebas, as posições irão
extremar ainda mais, visto que alguns camaradas mais lúcidos manifestaram publicamente o seu posicionamento face a este assunto.
Mesmo não sabendo de que ala é Cadmiel Muthemba, antigo Ministro das Obras
Públicas e Habitação, que também foi director do gabinete de Filipe Nyusi enquanto candidato, mas também forte aliado de Guebuza na adjudicação das empreitadas
de estradas e pontes, ele aparece nesta foto, tentando convencer Eduardo da Silva
Nihia, antigo conselheiro do Cachimbo de que tudo vai terminar com fumo branco
na Matola.
Muitos são de opinião que a sucessão de Guebas na Frelimo devia ser natural, tal
como fez Joaquim Chissano, mas a agenda mostra-nos uma incógnita. Para alguns
há uma necessidade de o Presidente da República ser em simultâneo o presidente do
partido, como forma de preservar o legado histórico e evitar uma governação bicéfala
tal como vem sucedendo nos últimos 72 dias que Nyusi está no poder.
Quem parece comovido com os dizeres de Pascoal Mocumbi é o deputado Aires Ali
que escuta de boca fechada, a história da sucessão que lhe é contada.
Alguma coisa vai acontecer e não se sabe quem vai ﬁcar na roda da dança nos próximos tempos. Quadros seniores do partido e do governo mostram os seus dotes de
dança durante a vigília para o arranque do Comité Central. O Primeiro-ministro,
Carlos Agostinho do Rosário, no centro da roda e Silva Dunduro, Ministro da Cultura e Turismo, que não quer deixar os seus créditos em mãos alheias, dançam com
esperança de um dia virem a integrar o Comité Central, caso Nyusi seja dado o
poder e convocar um congresso extraordinário.
Na companhia os membros da Comissão Política, Eliseu Machava, Secretário-geral
da Frelimo, Lucília Hama que não se sabe se está a fazer digestão depois de consumir as patinhas ou se terá servido aos camaradas. Rosário Muaria também não ﬁcou
de fora, entrou na dança em prol de um Comité Central proactivo. Parece que uns já
sabem que nos próximos tempos deverão sair da porta pequena.
Cá deste lado, nós só podemos continuar a cantar a famosa música do artista Imamo
Agy que diz Hidunia, palavra árabe que traduzida para português signiﬁca coisas do
mundo. Mas na Frelimo canta-se que Guebas que não quer sair. Coisas da Frelimo
mesmo.
O Director da Agência de Informação de Moçambique, Gustavo Mavie, que muitas
vezes aparece com seus discursos alienados, deve estar a dizer ao Arsénio Henriques,
assessor do Presidente da República que está a trabalhar em defesa dos projectos do
governo e pede uma compensação com viagens presidências. Mas pelo seu semblante Arsénio deve estar a dizer que aguarde um pouco ilustre director porque ainda
estou a conhecer a casa e o presidente da república falou da necessidade de reduzir
os gastos. Quem sabe futuramente!
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t    2VBOEP PT DBNBSBEBT TF TFOUFN FN BQFSUPT DPTUVNBN
invectivar contra “os de fora” que tanto gostam de interferir
com os assuntos “dos de dentro”. Este ﬁm-de-semana, quer
queiram, quer não, muitos moçambicanos “de fora” estarão
concentrados no “cisma” existente lá para os lados da Matola, de onde se saberá se Guebuza continua ou não. Cenário
irónico quando há alguns meses se pensava que ele era o
homem mais poderoso da terra...
t*SPOJBEBTJSPOJBT PTRVFUSBWBSBNOPTÞMUJNPTBOPTBTUFOUBtivas da ofensiva de um terceiro mandato não conseguiram
antes do conclave de quinta-feira ter uma garantia sobre a
saída do líder, apesar do barulho ensurdecedor que ﬁzeram
pelos corredores.
t2VFNGB[DBEBWF[NBJTCBSVMIP UBNCÏN ÏPQBJEBEFNPcracia. Cada discurso está cada vez mais violento e ameaçador. Será que vai ser preciso verter sangue para se aperceber
EBMPVDVSBRVFÏBOEBSEP3PWVNBBP.BQVUPEFGØTGPSP
em punho?

Família de Cistac apresenta
queixa à justiça francesa

O

advogado da família do
constitucionalista franco-moçambicano Gilles Cistac, assassinado a tiro em
Maputo, anunciou nesta terça-feira
que a família apresentou queixa na
justiça francesa por homicídio.
" RVFJYB  EJSJHJEB BP .JOJTUÏSJP
Público de Paris, pede que “todas
as diligências sejam feitas” no âmbito deste caso, aﬁrmou Thierry
Carrère, citado na edição electrónica do jornal francês 20 Minutes,
quando passam três semanas sobre
o homicídio de Cistac, ainda por
desvendar pelas autoridades moçambicanas.
“Parece que ele foi assassinado
simplesmente porque tinha emitido uma interpretação sobre o texto
da Constituição moçambicana”,
declarou o advogado, antigo colega de Cistac quando ambos estudavam Direito na Universidade de
Toulouse.
Thierry Carrère referiu-se a Cistac
como “uma autoridade moral, intelectual e legal” e que “nunca esteve
realmente envolvido no jogo político local”, insistindo que ele se limitou “a dar uma opinião como professor e especialista constitucional”.
Gilles Cistac foi morto a tiro no
QBTTBEP EJB  QPS IPNFOT BUÏ
agora a monte.
Dias antes de ser assassinado, o
jurista disse que tinha apresentado queixa na Procuradoria-Geral
da República de Moçambique
alegando estar a ser caluniado em

t/P$IJNPJP BDPOGSPOUBÎÍPFTUFWFQPSVNUSJ[7BMFVPT
homens da Renamo já terem muitos anos em cima e terem
funcionado “in-extremis” as comunicações via telemóvel
QBSB P MÓEFS /B QSØYJNB WF[ QPEF TFS RVF OFOIVNB EBT
telefonias esteja “on-line”...
t1FMBQPTJUJWB BNJOJTUSBRVFUVUFMBPTBENJOJTUSBEPSFTTFNpre prontos a complicar a vida à oposição veio deitar água
na fervura sobre o texto-proposta da Renamo versando a
EFTDFOUSBMJ[BÎÍP"QFTBSEFBRVFTUÍPTFSMPOHBFDPNQMJDBda, há um lugar apropriado e aceite para que o assunto seja
debatido. Se todos na frel tivessem andado assim, talvez a
tensão política não estivesse nos actuais níveis ...
t0VUSBWP[GSFMRVFUFNBOEBEPCFNDBMNBÏBCPTTEBFTDPMJOIBEPCBSVMIP%FNPOTUSBOEPRVFMFWBBTÏSJPPEFCBUF
sobre a descentralização, já pediu apoio aos parceiros internacionais para que se estudem modelos e se trabalhe seriamente sobre uma proposta bem estruturada sobre o assunto.
t/BDPPQFSBÎÍPJOUFSOBDJPOBM PRVFQBSFDFFODBMIBEPÏP
BQPJPËJOWFTUJHBÎÍPEBNPSUFEPKVSJTUB$JTUBD"QPMÓDJB
nada adianta, os gauleses, talvez mais preocupados com as
TVBTFMFJÎÜFTJOUFSOBT UBNCÏNOBEBWÍPEJ[FOEP"KVMHBS
QFMBFYDJUBÎÍPEBWJTJUBEF/ZVTJË'SBOÎB BUÏQBSFDFRVFGPJ
uma chatice a morte do inditoso.

Gilles Cistac

comentários racistas colocados
no “Facebook”, com recurso a um
pseudónimo.
Cistac foi o primeiro jurista moçambicano a defender que a exigência da Renamo, principal partido de oposição, de fazer aprovar
uma lei sobre regiões autónomas
para poder governar nas províncias
onde ganhou nas eleições gerais
EF  EF 0VUVCSP UFSJB DPCFSUVSB
constitucional, caso o movimento
substituísse a exigência de regiões
autónomas por províncias autónomas.
0SHBOJ[BÎÜFTEBTPDJFEBEFDJWJMPSganizaram marchas de repúdio pela
morte de Gilles Cistac, exigindo a

responsabilização criminal dos autores do homicídio.
0 NJOJTUSP EP *OUFSJPS  #BTÓMJP
Monteiro, procedeu entretanto a
uma profunda remodelação na hierarquia da polícia, nomeando Paulo
Chachine para director-nacional
EB 1PMÓDJB EF *OWFTUJHBÎÍP $SJNJOBM 1*$ FNTVCTUJUVJÎÍPEF+PÍP
Zandamela.
Três semanas após o assassínio, que
continua a provocar ampla discussão na comunicação social e nas redes sociais, não foi ainda anunciada
nenhuma pista que conduza aos
autores do crime.
(Lusa)

t"EBOÎBEPNFUJDBMFTUÈUVEPNFOPTQBSBEB$PTUVNBTFS
assim depois das eleições, embora pareça haver mais fenóNFOPTBFYQMJDBSPTÞCJUPEJTQBSPEPEØMBS+ÈOÍPTFTBCF
o que está mais poderoso, se as verdinhas ou a moeda dos
europeus ...
t   2VFN UBNCÏN FTUÈ BMUBNFOUF NPWJNFOUBEP Ï P DPOTUJtucionalista que já foi dado como aparentado às tendências políticas baseadas na Gorongosa. Seguindo o ditado
mudam-se os tempos ... parece que há agora sólidas pontes
QBSBPTQPEFSFTFTUBCFMFDJEPTBPMPOHPEB+VMJVT/ZFSFSF
Em voz baixa
t'JOBMNFOUFWFNËMV[EPEJBPQMBOPQBSBPBQSPWFJUBNFOUP
do cobiçadíssimo terreno da rádio estatal na Matola. Há
quem esfregue as mãos de felicidade só de imaginar a mola
que aí vem, depois de uns tantos lobbies de bastidores.
"EPSPUFGSFM
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Millennium bim
comemora 20 anos
O

Millennium bim, líder
do sector bancário em
Moçambique,
assinala este 2015 20 anos de
existência, efeméride que será
marcada por debates sobre economia doméstica, eventos culturais, desportivos e de responsabilidade social.

BancABC junta-se aos importadores

A

African
Banking
Corporation (BancABC) dicidiu abraçar o projecto de
empoderamento do empresariando nacional.
O projecto consiste em estimular todos os importadores
que efectuarem transacções
bancárias naquele banco até
um valor igual ou superior a
um milhão de meticais.

Para tal, os referidos importadores irão beneﬁciar-se dum
desconto de 30% das taxas e comissões cobradas em cada transferência bancária.
Nilza Adam, responsável da sala
de mercados do BancABC, disse que a campanha visa oferecer
vantagens aos clientes importadores, reduzindo os custos de
transacção das importações, que
continuam fundamentais na economia moçambicana.

A campanha, que teve início a 16
de Março e com duração de 30
dias, enquadra-se no compromisso de continuar a colaborar para
uma actividade económica forte
e dinâmica e um crescimento sólido da economia, trazendo soluções vantajosas para as empresas e
agentes económicos no geral.
“Esta campanha foi criada em
2014 e foi bem acolhida pelos
nossos clientes. Por isso lançámos
de novo este ano, com o objectivo

de contribuir para a redução
dos custos das importações,
com ganhos para os nossos
clientes”, frisou.
Recordar que o BancABC
opera no país há 12 anos, oferecendo produtos e serviços
ﬁnanceiros a empresas e particulares.
Com 10 agências ao longo do
país, o banco faz parte do ABC
Holdings grupo ﬁnanceiro
pan-africano com sede no
Botswana (Elisângela Comé)

O Presidente do Conselho de
Administração (PCA), Mário
Machungo, disse à imprensa nesta terça-feira que um dos desaﬁos
que o banco superou desde a sua
fundação foi a potenciação do
sector ﬁnanceiro nacional.
“Podemos aﬁrmar, hoje, que a
nossa história é um caso de sucesso. Sucesso porque a parceria
celebrada entre o Estado moçambicano e o Millennium bcp,
o maior grupo bancário privado
português, há 20 anos, tem sido
exemplar na criação de valor para
a economia e para o desenvolvimento do país”, disse.
Mário Machungo falou igualmente do papel que a banca exerce no crescimento e na bancarização do país.
Frisou que o Millennium bim,
desde a sua fundação, tem liderado o sistema ﬁnanceiro através de
uma estratégia nacional orientada
para os clientes e caracterizada
por uma aposta constante na inovação.
“Nestes anos contribuímos para a
mudança e para o crescimento do
país, hoje temos mais de um milhão e trezentos mil clientes, somos reconhecidos pelas famílias
como verdadeiros parceiros, desenvolvemos uma rede de balcões
em regiões onde antes não havia
serviços bancários, estamos em
todas as províncias do país e nos
próximos anos continuaremos na
nossa política de aproximação às
pessoas e às regiões menos bancarizadas”, frisou Machungo.
Machungo reiterou o comprometimento deste banco no fortalecimento e desenvolvimento no país.
(Elisângela Comé)

2

Savana 27-03-2015

EVENTOS

mCel apoia campanha de saúde oral

M

oçambique regista anualmente uma média de
600 mil casos de entrada de pacientes, nos serviços de estomatologia do País, dos
quais 70 por cento fazem extracção
de dentes, devido à cárie dentária.
Estes dados foram revelados, sexta-feira última, 20 de Março, no decurso da cerimónia do lançamento
da Campanha Nacional de Saúde
Oral nas Escolas, cuja cerimónia
central teve lugar na Escola Primária Completa São Baptista de Moatize, na província de Tete.
Promovida pelo Ministério da
Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, a campanha
conta com o apoio da mCel e visa
sensibilizar e motivar a comunidade escolar sobre a importância dos
cuidados de saúde oral, contribuindo para a melhoria da condição de
saúde das crianças na idade escolar
e da população em geral.
Para Inês Teixeira, representante da
mCel, a campanha “reveste-se de
grande importância, pois trata-se
da materialização de mais um compromisso que abraçamos, no âmbito da nossa responsabilidade social
corporativa, com vista a contribuir
para a melhoria da qualidade de
vida das comunidades”.
“Este projecto representa um grande passo na busca de uma saúde
melhor para a sociedade em geral,
uma vez que se soma a outros programas desenvolvidos pelo Governo, visando garantir maior e melhor
acesso à saúde aos milhões de mo-

Crianças na cerimónia de lançamento da campanha nacional de saúde oral nas escolas em Moatize

çambicanos”, frisou Inês Teixeira.
Abordada à margem da cerimónia,
Marta Domingos, chefe nacional
da Saúde Oral no Ministério da
Saúde, revelou que os serviços de
estomatologia, no País, têm vindo a
registar, anualmente, uma média de
600 mil pacientes com problemas
dentários, dos quais 70 por cento
fazem extracção de dentes, devido
à cárie dentária.
Com as medidas de prevenção em
curso no País, conforme sublinhou,
tem-se veriﬁcado uma ligeira redu-

Nova geração de escritórios
nasce em Maputo

C

om vista a responder às
necessidades cada vez mais
exigentes dos investidores
nacionais e estrangeiros,
nasceu em Maputo a nova geração
de escritórios com uma excelente
vista sobre a baía de Maputo.
O projecto, implementado pela
Platinum Corporate, consiste na
ediﬁcação de um prédio de 21 pisos, dos quais 17 serão para escritórios. A conclusão está prevista o

primeiro trimestre de 2016.
Segundo Tiago Vieira, administrador do Grupo Promovalor, proprietária do Platinum Corporate, o projecto marca a entrada de uma nova
geração de escritórios em Maputo
e cumpre os mais exigentes padrões
internacionais de qualidade, para as
empresas que procuram uma nova
sede numa localização prime, no
centro da cidade de Maputo.
(Elisângela Comé)

ção do número de casos de doenças dentárias, na ordem de um por
cento: “Trata-se de uma diminuição muito pequena, mas estamos
a trabalhar no sentido de reduzir,
consideravelmente, o número de
casos de perda dentária motivada
pela cárie”, realçou.
Para já, Marta Domingos assegurou que, dentro do ano em curso,
será realizado um estudo sobre a
prevalência de cárie ao nível nacional. “Acredito que vamos ter os
resultados dessa pesquisa até Julho

próximo. O último levantamento
sobre esta matéria foi realizado em
1988 de lá a esta parte nunca se fez
um levantamento epidemiológico
da cárie dentária em Moçambique”, destacou.
Dirigindo-se a centenas de crianças
de várias escolas primárias de Moatize, o governador da província de
Tete, Paulo Auade, referiu: “os hábitos da nossa sociedade nos dias de
hoje, com o consumo frequente de
doces e a falta de hábitos correctos
de higiene da boca e a lavagem de

mãos, conduzem ao aparecimento
de doenças orais, comprometendo
assim o bem-estar social das populações em geral, particularmente
das crianças em idade escolar”.
“A província de Tete dispõe de serviços de estomatologia em todos os
distritos, incluindo no hospital provincial, pelo que todos são convidados a aderir de forma regular para
o tratamento da saúde oral, onde
cada um deve se assumir como mobilizar, sensibilizador e educador”,
ﬁnalizou.

Superbrands elege novas
marcas para 2015

F

oram anunciados nesta
terça-feira, em Maputo,
novas marcas excepcionais em Moçambique.

A superbrands é uma marca
internacional
independente,
dedicada à promoção de marcas de existência, com presença marcada em 89 países. Em
Moçambique, conta já com três
edições, nas quais
foram eleitas 400
marcas e 20 já
receberam o selo
Superbrand e todos os benefícios
de ser uma marca
superbrand.
O lema desta 3ª
edição é “Marcas
que
amamos”,
que visa fazer
uma alusão ao
valor sentimental
que as grandes
marcas, que actuam no mercado
m o ç a m b i c a n o,
despertam
nos

consumidores, este evento pretende
destacar aquelas marcas que fazem
parte do quotidiano de cada indivíduo, de cada família e de cada
organização.
As marcas distinguidas com o estatuto Superbrans em 2015 são: Água
de Namaacha, BNI, Dona; Fatelli e
Fatelli, Índico Seguros, LM Rádio,
Mama África, mCel, BCI, Trassus,
Sunseed, Único, entre outros. Para
o representante do Banco Comer-

cial de Investimentos (BCI)
Rui Ilhéu, o reconhecimento
como uma Superbrand é devido
à modernidade, ao dinamismo,
à inovação, à transparência e,
sobretudo, à moçambicanidade,
são alguns dos valores da marca
do BCI, enquadrados na missão
de contribuir activamente para
o desenvolvimento económico
e social do país.
(Elisângela Comé)
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CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA SADC

ANÚNCIO
A Comissão Nacional da SADC, em Moçambique, anuncia o lançamento do 17º CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS
SECUNDÁRIAS DA SADC aberto para todos os estudantes nacionais matriculados nas escolas estatais e privadas nas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e
12ª classes, no ano lectivo de 2015.
REGULAMENTO DO CONCURSO
A 34ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC adoptou o seguinte Lema, em Agosto de 2014: “Exploração dos Recursos
5HJLRQDLV 'LYHUVLÀFDGRV SDUD R 'HVHQYROYLPHQWR (FRQyPLFR H
6RFLDO6XVWHQWiYHODWUDYpVGD%HQHÀFLDomRHGR$FUpVFLPRGH9Dlor”. Desenvolva as modalidades através das
quais esses recursos resultariam em desenvolvimento económico
sustentável.
1. Na redacção, o concorrente deve:
a) Discutir os recursos naturais abundantes em relação ao desenvolvimento económico na região da SADC como um todo, destacando
os assuntos de apropriação, valores e benefícios monetários anuais
daí resultantes ao longo dos últimos cinco anos. 3RQWRV 
E 5HVSRQGHUVHDUHJLmRGD6$'&EHQHÀFLRXGDVXDDEXQGkQFLDGH
recursos naturais desde a democratização total devido à queda do
regime de Apartheid na África do Sul em 1994. 3RQWRV 
F 'LVFXWLUDEHQHÀFLDomRHRDFUpVFLPRGHYDORUFRPSURSRVWDVFRQcretas para a região da SADC sobre a apropriação e o processamenWR GRV UHFXUVRV PLQHUDLVQDWXUDLV H FRPR EHQHÀFLDUDP DRV FLGDdãos da SADC, se tal tiver acontecido, e o que pode ser melhorado
com vista a maximizar os benefícios para a cidadania da SADC. (20
3RQWRV 
d) Discutir como a região da SADC deverá implementar o Lema
GD  &LPHLUD SDUD R PHVPR EHQHÀFLDU WRGD D UHJLmR LQFOXLQGR
alguns dos seus Estados Membros que não poderão ter tantos recursos naturais como os outros. 3RQWRV 
e) Discutir o papel a ser desempenhado na operacionalização do
Lema da 34ª Cimeira pelos actores não-estatais na região da SADC,
nomeadamente, sector privado, organizações não-governamentais,
autoridades tradicionais e comunidades locais. 3RQWRV 
f) Como estudante do ensino secundário, recomendar o papel da
educação na operacionalização do Lema da 34ª Cimeira para beneÀFLDURVHFWRUGDHGXFDomRHPWRGDDUHJLmR 3RQWRV 
7RGRVRVWUDEDOKRVDFRQFXUVRGHYHUmR L WHUHQWUHH
SDODYUDVH LL VHUQXPDGDVOtQJXDVGHWUDEDOKRGD6$'&QRPHDdamente, inglês, português e francês. Embora os trabalhos a concurso possam ser manuscritos, os concorrentes são encorajados a
dactilografar as suas redacções.
3. Os trabalhos a concurso deverão conter todos os detalhes de contacto do concorrente, incluindo endereço físico, números de telefone/telemóvel e, onde for aplicável, de fax e endereço de correio
HOHFWUyQLFR (PDLO QRPHGRHVWXGDQWHFRQFRUUHQWHGDHVFRODHGD
província. Todos os dados sobre o concorrente devem constar apenas na última página e esta não deve conter conteúdo da redacção.
2VWUDEDOKRVDFRQFXUVRGHYHPVHUVXEPHWLGRVjV'LUHFo}HV3URvinciais de Educação e Cultura, até dia 30 de Abril de 2015. Cada
'LUHFomR3URYLQFLDOGH(GXFDomRH&XOWXUDIDUiRDSXUDPHQWRGDV
WUrVPHOKRUHVUHGDFo}HVDQtYHOSURYLQFLDOHVXEPHWrODVDR3RQWR
3URYLQFLDOGH&RQWDFWRGD&216$'&DWpGH0DLRGHH
submeterá a lista dos vencedores à FRQVDGF#\DKRRFRP
2V3RQWRV3URYLQFLDLVGH&RQWDFWRGD&216$'&VmR

'DGHFLVmRGR-~UL3URYLQFLDOQmRKiUHFXUVR

&DGD3RQWR3URYLQFLDOGH&RQWDFWRGD&216$'&VXEPHWHUi
ao Secretariado Técnico da CONSADC, em Maputo, as três melhores redacções da província, por correio electrónico, em formaWRGH:25'DWpGH0DLRGH FRQVDGF#\DKRRFRP HDV
redacções em formato físico, até 20 de Maio de 2015.
7. Os trabalhos a concurso recebidos das províncias serão analisados por um júri, a nível nacional, constituído por elementos a
serem indicados pelo Director da CONSADC, sob a proposta do
Ministério da Educação, que seleccionará as três melhores obras
para serem submetidas ao Secretariado da SADC, em Botswana.
8. Os vencedores a nível nacional em Moçambique serão anunciados no dia 29 de Maio de 2015 e os prémios serão atribuídos
numa cerimónia pública, na Cidade de Maputo, por ocasião das
comemorações do Dia da SADC: 17 de Agosto.
9. Haverá três prémios nacionais que serão atribuídos da seguinWHPDQHLUD3UpPLR RHTXLYDOHQWHD86'HPPHWLFDLV
3UpPLR RHTXLYDOHQWHD86'HPPHWLFDLVH3UpPLR R
HTXLYDOHQWHD86'HPPHWLFDLV
10. Da decisão do Júri Nacional não há recurso.
11. Os três vencedores a nível nacional de cada Estado Membro
competirão depois a nível regional.
12. Haverá três prémios regionais que serão atribuídos da seJXLQWHPDQHLUD3UpPLR 86'3UpPLR 86'H
3UpPLR 86'
13. Os três vencedores regionais participarão em Agosto de 2015
na Cerimónia de Abertura da Cimeira dos Chefes de Estado e/
ou Governo da SADC, na República do Botswana, onde o venceGRUGR3ULPHLUR3UpPLRYDLOHUSDVVDJHQVGDVXDUHGDFomR
3HULWRVGR6HFUHWDULDGRGD6$'&VXSHUYLVDUmRRSURFHVVRGH
FODVVLÀFDomRGDVUHGDFo}HVVXEPHWLGDVDFRQFXUVRQDIDVHUHJLRnal.
15. Da decisão do Júri Regional não há recurso.
16. Os familiares directos dos quadros do Secretariado da SADC,
das Comissões Nacionais da SADC e dos Coordenadores NacioQDLVGRV0HGLDGD6$'&HGRV3RQWRV1DFLRQDLVGH&RQWDFWRGD
6$'&EHPFRPRGRV3RQWRVGH&RQWDFWRGD&216$'&DQtYHLV
central, provincial e distrital, não participam no concurso.
17. Recomenda-se que exemplares do regulamento deste ConFXUVRVHMDPDÀ[DGRVQDVYLWULQDVGHWRGDVDVHVFRODVGDV
10ª, 11ª e 12ª classes.
&ySLDGHVWH5HJXODPHQWRHVWiWDPEpPGLVSRQtYHOQR3RUWDO
da CONSADC:
www.consadcmocambique.blogspot.com
Maputo, 23 de Outubro de 2014.
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CONFERÊNCIA
(&2120,$(*29(51$d®2'(6$),26(3523267$6
1.Contexto e objectivos:
2&HQWURGH,QWHJULGDGH3~EOLFD &,3 R,QVWLWXWRGH(VWXGRV6RFLDLVH(FRQyPLFRV ,(6( HR2EVHUYDWyULRGR0HLR5XUDO 205 
organizam no dia 31 de Março de 2015, Auditório de Conferências do Instituto de Formação das Telecomunicações de Moçambique,
sito na Av. Kim Il Sung, nº 96, em Maputo, uma Conferência para debater questões fundamentais do desenvolvimento económico e
social de Moçambique.
$&RQIHUrQFLDWHPFRPRREMHFWLYRSULQFLSDODSUHVHQWDUGHXPDIRUPDVLVWHPiWLFDUHÁH[}HVSDUDDJRYHUQDomRUHVXOWDQWHGDVHOHLo}HV
de 2014. A conferência apresentará sugestões de políticas que as três organizações pensam ajustadas para o desenvolvimento nas áreas
fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico. Veja em anexo o programa provisório da Conferência

Data: 31 de Março de 2015.
Local de realização: Auditório de Conferências do Instituto de Formação das Telecomunicações de Moçambique (TDM), Maputo, sito na Av.
Kim Il Sung, nº 96
A entrada é livre.
A sua presença será para nós uma grande honra.
Parceiros:
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#BJSSP$FOUSBM SVB%BOJFM5PNÏ.BHBJB / 5FM 'BY &NBJMDUW!UWDBCPDPN[XXXDUWPSHN[.BQVUP.PÎBNCJRVF

NOTA DE IMPRENSA
FELICITAÇÕES AO MINISTRO DO MITADER PELO CANCELAMENTO DE CONSULTAS EM PALMA
O Centro Terra Viva congratula Sua Exa., o Senhor Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, pela sábia
decisão de cancelar as terceiras consultas comunitárias sobre
o reassentamento marcadas, pela empresa Anadarko, para o
mês de Março corrente, com o objectivo de alinhar o processo
de licenciamento deste projecto aos ditames da lei.

licitar ao MITADER que assegure a realização de auditorias jurídicas a este e outros projectos, de modo a que sejam
urgentemente sanadas as graves irregularidades detectadas e
denunciadas pela sociedade civil, um pouco por todo o país.
Estamos certos de que é possível implementar um processo
de desenvolvimento sustentável do país, para o qual os projectos de investimento público e privado devem dar a sua contriCom esta decisão, Sua Exa. acaba de materializar a recomen- buição, de forma efectiva e sem ilegalidades, reduzindo assim
dação, há muito tomada pelo Centro Terra Viva e pela Plata- os conﬂitos, as tensões e os prejuízos injustiﬁcados, causados
forma da Sociedade Civil sobre Recursos Naturais e Industria às comunidades rurais, em particular e, ao Estado, no geral.
Extractiva, no sentido de que é imperioso que o governo assegure que os projectos de investimento, baseados na terra, se- O Centro Terra Viva reaﬁrma a sua determinação de contrijam licenciados com base no cumprimento rigoroso das nor- buir para uma gestão e administração da terra e dos recursos
mas e procedimentos legais vigentes no país, especialmente naturais baseada em princípios de Boa Governação onde a
os procedimentos dirigidos a acautelar e proteger os direitos Justiça, a Legalidade e a Participação predominem e orientem
e interesses legítimos dos cidadãos afectados, bem como o o processo de desenvolvimento rural.
equilíbrio e a qualidade do ambiente.
A Direcção Executiva
O Centro Terra Viva aproveita esta oportunidade para so- Maputo 19 de Março de 2015

ANÚNCIO DE CONSULTORIA
Consultoria para realização do Estudo da Linha de Base (Baseline) do Programa AGIR
I. Introdução

da linha de base;
t 2VBESPMØHJDP.BUSJ[EPT3FTVMUBEPTEP1SPHSBNBDPNBMJOIBEF
base actualizada;
O Programa AGIR (Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável) teve a sua fase I (2010-2014) encerrada em Dezembro de 2014. t "QSFTFOUBÎÍPQÞCMJDBEPTSFTVMUBEPT
Para a continuação das acções, a Oxfam em colaboração com os seus
Parceiros de Implementação, desenharam uma nova proposta técnica e IV. Competências e experiencia
ﬁnanceira para a segunda fase do Programa, cuja duração é de seis anos t /ÓWFMTVQFSJPSFNÈSFBBmN
(2015-2020). A referida proposta foi aprovada pelos doadores, nome- t &YQFSJÐODJB EFNPOTUSBEB NBJT EF  BOPT OB ÈSFB EF SFBMJ[BÎÍP EF
BWBMJBÎÍPEFQSPKFDUPTQSPHSBNBT
adamente Embaixadas da Suécia, Reino dos Países Baixos e Noruega,
t &YQFSJÐODJBOBFMBCPSBÎÍPEFQMBOPT TJTUFNBTFGFSSBNFOUBTEFNPeste último como novo doador do Programa.
nitoria e avaliação;
Será implementado em 7 províncias do país (Cidade do Maputo, Província de Maputo, Sofala, Manica, Zambézia, Nampula e Niassa) atra- t &YQFSJÐODJBOBSFBMJ[BÎÍPEFFTUVEPTEFMJOIBEFCBTF
t $POIFDJNFOUPT UÏDOJDPT EBT ÈSFBT EF JOUFSWFOÎÍP EP 1SPHSBNB
vés de 22 Parceiros de implementação.
AGIR;
Como forma de garantir uma boa implementação deste programa e o
alcance efectivo dos objectivos preconizados, pretende-se realizar o Es- t 'MVÐODJBOBMÓOHVBQPSUVHVFTB
tudo da Linha de Base do Programa através de uma consultoria externa. t 'MVÐODJBOBMÓOHVBJOHMFTBÏVNBWBOUBHFN
V. Apresentação de propostas
Os interessados poderão solicitar os TdR’s no seguinte endereço: Escritório da Oxfam em Moçambique, Rua do Parque 19, Bairro da Sommerschield, Caixa Postal 356, Telefone 21492948, Maputo ou através
de emails: neusa.ribeiro@oxfamnovib.nl ou elvira.matsinhe@oxfamIII. Resultados Esperados
t .FUPEPMPHJBEFUBMIBEBFGFSSBNFOUBTEFSFDPMIBEFJOGPSNBÎBPEF- novib.nl. As propostas (técnicas e ﬁnanceiras em meticais), devem ser
ﬁnidas e ou melhoradas e pré-testadas;
submetidas até ao dia 04 de Abril de 2015.
t 3FMBUØSJPGÓTJDPFFMFDUSØOJDP DPNJOGPSNBÎÍPDPNQMFUBEPFTUVEP
II. Objectivo do Trabalho
Fornecer informação da linha de base a nível programático para o arranque da implementação das actividades.
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$1Ô1&,2'(9$*$6
$5HGH+RPHQVSHOD0XGDQoD+23(0SUHWHQGHUHFUXWDUXP  
SURÀVVLRQDOFRPSHWHQWHSDUDDUHDGH3URJUDPDV

3RVLomR*HVWRUGH3URJUDPD9LROrQFLD%DVHDGDQR*pQHUR
9%*
2.
Local do Trabalho: Cidade da Maputo, com viagens frequentes para os distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane e outros locais dentro e fora dos pais sempre que necessário
3.
Requisitos
3RVVXLUQtYHOVXSHULRUHPDQWURSRORJLDVRFLRORJLDHVWXGRVGHJpQHURRXRXWUDViUHDVDÀQV
3HORPHQRVDQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKRUHOHYDQWHSDUDHVWH
posto
3URIXQGRVFRQKHFLPHQWRVGHLQVWUXPHQWRVSROtWLFRVDERUGDJHQV
baseadas em direitos humanos com enfoque para assuntos de género, masculinidades e fortalecimento da paz
Domínio de língua inglesa escrita/ oral, incluindo capacidade de
HODERUDomRGHUHODWyULRVHPOtQJXDLQJOHVD &RQVWLWXLXPDYDQWDgem)
Capacidade de trabalhar de forma independente e com supervisão
mínima
'RPtQLRGHLQIRUPiWLFD 06:RUG([FHO3RZHU3RLQWH,QWHUQHW 
Os inteteressados deverão enviar os seus Cv’s, acompanhados de
carta de apresentação, para os seguintes endereços electrónicos:
KRSHP#KRSHPRUJP]HKRSHPPR]#JPDLOFRP
Os termos de referência detalhados podem ser solicitados pelos
mesmos endereços.
A data limite da entrega de candidaturas é 03 de Abril de 2015
,PSRUWDQWH Vy VHUmR FRQWDFWDGR D V RV FDQGLGDWR D V SUpVHOHFFLRQDGR D V
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Lançamento do Box Office resgata cultura dos vídeo Clube

A

MultiChoice Moçambique lançou oficialmente
o serviço Box Office, que
consiste no aluguer de filmes que está disponível a partir de
hoje, dia 27 de Março de 2015 para
todos os clientes dos pacotes DStv
Premium e DStv Bué que possuam
um descodificador Explora.
Box Oﬃce é um serviço que permite aos assinantes alugar convenientemente e assistir os mais recentes

ﬁlmes de grande sucesso no conforto de suas casas.
Com BoxOﬃce, os subscritores da
DStv podem agora alugar e manter
ﬁlmes até 48 horas, para uma taxa
de 150 Mt por ﬁlme. Categorias de
ﬁlmes variam de comédia, drama e
acção, terror muito mais.
Eduardo Continentino, Director
Geral da MultiChoice Moçambique, diz que, com BoxOﬃce, os
subscritores DStv Premium e DStv
Bué com uma assinatura activa e

Graça Machel apela
ao maior investimento nas crianças

A

activista social e presidente do Conselho de
Administração (PCA) do
Instituto de Desenvolvimento da Criança (Zezile), Graça
Machel, defende maior investimento nas crianças como forma de
garantir um futuro melhor.
Falando na abertura do seminário
reﬂexão sobre oportunidades de
investimento na primeira infância,
realizado em Maputo nesta segunda-feira, referiu que há necessidade
de se investir nas crianças e comparou o investimento na primeira
infância a uma semente semeada e
depois colhe se os frutos.
Sob o lema: “Por uma intervenção
sustentável para o desenvolvimento da primeira infância”, a activista
apontou estudos que indicam que

os primeiros 100 dias da concessão de uma gravidez até aos dois
anos de vida são fundamentais uma
criança desenvolva suas faculdades
intelectuais, dai a necessidade de
investir nas nossas crianças, Explicou a activista.
Graça Machel lembrou que 4,5
milhões de crianças de zero a oito
anos de idade correspondem a 20
por cento da população total do
país (24 milhões).
Destas, sete por cento são órfãos,
4,3 milhões não têm acesso a serviços de educação pré-escolar e 44
por cento sofre de desnutrição crónica infantil.
Perante esses dados, ela garantiu
que seja qual for a ajuda para as
crianças, constitui uma mais-valia
para a prossecução das acções vigentes.(Elisângela Comé)

um descodiﬁcador Explora podem
facilmente se inscrever e desfrutar
de melhores ﬁlmes da Hollywood.
“Serviços DStv como BoxOﬃce
fazem parte de uma maior estratégia MultiChoice de usar inovação
tecnológica de ponta para ajudar
as pessoas a desfrutar do melhor
entretenimento disponível em um
momento que seja conveniente

para eles e com o novo descodiﬁcador Explora, que agora está com
preço reduzido, nós estamos levando vídeo sob demanda a um nível
totalmente novo, através da oferta
de uma experiência que imita a Internet, mas em um descodiﬁcador.”
O Box Oﬃce oferece uma selecção de até 20 ﬁlmes para alugar a
qualquer momento onde também

podem assistir a trailers de ﬁlmes
antes de alugar. Box Oﬃce está
sempre disponível para aluguer, 24
horas por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano e o cliente só precisa pressionar o botão verde no seu
controlo remoto do Explora para
acessar a tela BoxOﬃce e para saber como se cadastrar. (R.R.)

