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O 
Presidente do Conselho 

de Administração dos 

Aeroportos de Moçam-

bique, Emanuel Chaves, 

nega que a empresa esteja numa 

situação de “endividamento peri-

goso”, contrariando indicações a 

que o SAVANA teve acesso de que 

as dívidas da estatal destinadas a 

investimentos, altamente influen-

ciados pelos controversos créditos 

chineses, tornaram-se onerosas 

para a companhia. Ao que o SA-
VANA apurou de fontes próximas 

da empresa, o custo de dinheiro 

proveniente de empréstimos é 

elevado e acaba influenciando os 

resultados financeiros da compa-

nhia. No exercício económico de 

2014, os Aeroportos registaram 

um resultado líquido negativo de 

USD25 milhões, contra USD5.5 

milhões do idêntico período an-

terior. Parte substancial dos em-

préstimos para a empresa foram 

contraídos pelo Estado (os cha-

mados empréstimos guebuzianos 

para infra-estruturas), através de 

acordos de retrocessão e repassa-

dos aos Aeroportos de Moçam-

bique. Maior fatia foi usada para 

a construção e reabilitação do 

Aeroporto de Maputo e Nacala. 

Contudo, o SAVANA soube de 

fontes aeroportuárias que a ex-

pectativa de tráfego nos dois ae-

roportos, nos próximos anos, está 

abaixo daquilo que é a actual ca-

pacidade das duas aerogares, não 

justificando ainda os altos investi-

mentos feitos.     

Mas em entrevista ao jornal, o 
PCA da empresa nega que a esta-
tal esteja a atravessar uma zona de 
turbulência e repisa que os Aero-
portos gozam de uma boa saúde 
financeira e recomendam-se. O 
SAVANA foi, nesta terça-feira, 
ouvir e recolher os argumentos de 
Emanuel Chaves no seu escritório 
em Maputo. 
Há indicações de que a empresa 
está altamente endividada e não 
produz o suficiente para arcar com 
o serviço de dívida. Como está a 
saúde da empresa ADM?
A Empresa ADM está bem. É re-
comendável. Como exemplo disso 
pode medir através da nossa relação 
com o sector bancário. Temos uma 
forte e boa relação com a banca. Po-
demos ir ao banco e buscar crédito 
que nós queremos. Mas agora che-
gamos numa fase em que não vamos 
investir muito, porque já investimos 
o suficiente.
A ADM, até ao ano antepassado, 
libertava lucros. Em 2013 não tive-
mos lucros, mas tivemos resultados 
operacionais positivos. Este ano fo-
mos para baixo, como resultado dos 
níveis de investimento que fizemos. 
Nós fizemos nos últimos seis 
anos investimentos na ordem dos 
USD450 milhões. A nossa empre-
sa tinha, há seis anos, receitas de 
USD20 milhões. Agora estamos na 
ordem dos USD55 milhões de re-
ceitas. Isto é resultado directo dos 
investimentos que fizemos. Isto de-
monstra claramente a pertinência 
dos investimentos que fizemos. Foi 

Alerta vermelho nos Aeroportos de Moçambique?

para tornar a empresa maior. Se nós 
não tivéssemos feitos esses investi-
mentos, ainda estaríamos na ordem 
dos USD20 a 30 milhões de recei-
tas. Mas pelos investimentos feitos 
agora aspiramos atingir cerca de 
USD60 milhões nos próximos dois 
anos.
A ideia é continuar a crescer. Criá-
mos maiores áreas para receitas não 
aeronáuticas, ou seja, maiores áreas 
comercias. Não cobrávamos par-
ques, apesar de termos parques, não 
tínhamos lojas, agora temos muitas. 
Este é o objectivo principal que mo-
tivou o investimento. Também que-
ríamos corrigir o problema de, por 
exemplo, o Aeroporto de Maputo, 
aquele antigo, tinha capacidade de 
200 mil passageiros e nós já estáva-
mos a manusear na altura 600 mil 
passageiros e este ano vamos atingir 
um milhão de passageiros. Queriam 
que continuássemos naquele Aero-
porto pequenino? Num Aeroporto 
de 200 mil passageiros, gerir um mi-
lhão de passageiros? Não se recorda 
dos vários problemas que estávamos 
a ter de infiltração? Não poderíamos 
manter essa situação.
O governo felizmente percebeu 
o nosso chamamento e entramos 
numa fase de investimento. Qual-
quer empresa que entra numa fase 
de investimento massivo vai ter 
perdas de lucros. Mas garanto que 
este ano (2015) vamos ter resultados 
operacionais positivos. Podemos ter 
ainda prejuízos, mas em 2017 vamos 
ter lucros. 
Em 2014 qual foi o resultado líqui-
do da Empresa?
O resultado foi aquele negativo de 
aproximadamente 751.9 milhões de 
meticais (USD25 milhões ao câm-
bio médio de 30 meticais). O que 
aconteceu é que tivemos prejuízos 
financeiros resultantes de diferen-
ças cambiais. Não é um custo de-
sembolsável. É por causa das novas 
regras de contabilização em que tu 
não podes fazer ajustamentos da 
taxa cambial. A taxa cambial, no 
início do ano, é que é utilizada. E 
como nós tivemos uma derrapagem 
na taxa cambial, acabámos acumu-
lando aquele nível de prejuízos. Te-

ções para tal e como é que podias 
fazer para ter USD100 milhões? 
Tivemos de ir buscar fora. Foi por 
isso que o governo se abriu para o 
mercado externo, porque a banca 
nacional não tinha condições para 
dar empréstimos grandes. Tinham 
de fazer sindicatos financeiros de 
USD15milhões por cada até somar 
100 milhões.
Em Vilankulo precisávamos de 
USD17 milhões e conseguimos que 
o BCI nos desse esse dinheiro. Em 
Pemba fizemos tudo com banca lo-
cal. Em Nacala, quando tivemos de 
fazer um ajustamento de preços, 
havia lá um ajustamento de aproxi-
madamente USD41 milhões, o BCI 
deu-nos esse dinheiro.
O Standard Bank deu-nos USD32 
milhões no princípio da construção, 
o que correspondia à compartici-
pação moçambicana. Trabalhamos 
com a banca dentro das suas capa-
cidades, que depois entra o jogo das 
taxas de juro. Num empréstimo em 
dólares em Moçambique tens uma 
taxa de spreed de 6%, mas se é em 
meticais tens uma taxa de spreed de 
aproximadamente 15 a 16%. É tudo 
uma jogada, porque estamos numa 
economia frágil sob ponto de vista 
financeiro. É por isso que o sector 

financeiro ainda tem de dar alguns 
passos para crescer, porque ainda é 
ineficiente para grandes investimen-
tos. Mas os estrangeiros não buscam 
dinheiro aqui, porque a ineficiên-
cia do mercado financeiro é muito 
grande e a taxa de juro é altíssima 
para fazer investimentos grandes e 
não imaginas a dor de cabeça que 
isso dá. Se pegas um empréstimo de 
USD41 milhões, tens de pagar por 
ano cerca de três a quatro milhões 
de dólares. O que nós temos de fazer 
no sector empresarial é fazer joga-
das para minimizar a componente 
de juros e capital.
O actual nível de endividamento 
dos Aeroportos é sustentável?
É sustentável. Se formos a olhar 
para muito curto prazo vai apa-
rentar não ser sustentável. Mas nós 
temos todas as nossas contas com 
o exterior claras. Inclusive alguns 
endividamentos são tão restritivos, 
mas nós estamos a cumprir com os 
nossos endividamentos. Quando 
não conseguimos cumprir, fazemos 
um empréstimo interno e pagamos. 
Juntamos e reembolsamos ao banco 
no local.
É uma espécie de abrir uma cova 
para tampar a outra...
(Risos). Na cova interna (leia-se 
bancos locais), temos mais elasti-
cidades e mais capacidade negocial 
do que no estrangeiro. E pouco a 
pouco o fenómeno que vamos ter de 
fazer nos próximos tempos, porque 
a banca local vai tendo capacidade 
para dar crédito, é de reestruturar-
mos a dívida externa. Começar a 
vender parte da dívida para o mer-
cado local, porque a capacidade ne-
gocial com o mercado estrangeiro 
é muito mais limitada em relação 
ao mercado interno. Temos maior 
campo de manobras internamente. 
Nossas contas estão aqui domicilia-
das e podemos consignar as nossas 
receitas e damos maior capacidade 
de negociar taxas mais baixas em 
relação aonde nós não temos isto. 
Por exemplo, com a dívida com o 
brasileira BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e 
Social), tivemos de abrir uma conta 
colateral para colocar lá um certo o 
valor como garantia.
Apesar de a banca local ter taxas 
mais caras, temos garantias melho-
res porque temos as nossas receitas 
que entram lá. Enquanto a banca 
nacional vai se fortalecendo, vamos 

mos muitas transacções com o ex-
terior, porque as companhias aéreas 
estrangeiras pagam-nos em dólares 
e temos dívida por pagar em dólares. 
Então temos muita relação cam-
bial que nos obriga a ter esse risco 
cambial. Para nos é inevitável ter o 
risco cambial. Quando a situação 
melhorar, por exemplo, o Metical 
ficar mais forte e nós tivermos mui-
tas receitas, estaremos melhores. Já 
tivemos resultados positivos de di-
ferença cambial nos anos 2011/12, 
quando Moçambique teve aque-
la valorização até 27 meticais por 
dólar. Nós tivemos benefícios, mas 
ano passado (2014) tivemos gran-
des prejuízos cambias que consti-
tuíram aproximadamente um bilião 
de riscos cambiais, ou seja, tivemos 
USD22 milhões de prejuízos cam-
biais e isso é que causou o prejuízo 
que tivemos. O prejuízo não é maio-
ritariamente operacional.
Isso não é resultado do alto endi-
vidamento que a empresa tem no 
exterior?
É uma questão estratégica. Até 
2009/10, os nossos bancos (ban-
cos comerciais moçambicanos) não 
tinham plafond para darem em-
préstimos de USD20 milhões. Um 
banco apenas não estava em condi-

Aeroportos de Moçambique esperam subidas de receitas  com o aumento de tráfego aéreo

A empresa está saudável e recomenda-se, Emanuel Chaves, PCA
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negociando parte dessa dívida para 
o mercado interno.
O relatório do gabinete de audito-
ria interna alerta que o rácio custos 
com o pessoal/custo total continua 
acima do limite preconizado para 
as empresas públicas? Isto não é 
preocupante? 
A lei das empresas públicas é ge-
nérica e constituída para todas elas. 
Esta lei diz que as empresas públicas 
devem ter 30% de custo com o pes-
soal e nós já estávamos nos 40% na 
altura. A lei foi aprovada em 2012. 
Nós estamos numa época de inves-
timentos, aumentando a capacidade 
produtiva da empresa. O que esperas 
numa época em que a empresa está 
a aumentar a capacidade produtiva? 
É de reduzir os custos com o pes-
soal? Conseguir reduzir custos com 
pessoal, onde tivemos de empregar 
numa sentada cerca de 70 pessoas 
em Nacala para fazer o mínimo que 
poderíamos ter enquanto na prática 
não poderíamos ter isso.
Até restringimos o pessoal. Num 
Aeroporto como Nacala, só temos 
dois técnicos de manutenção eléc-
trica, dois técnicos de manutenção 
electrónica, um técnico de manu-
tenção de construção civil. Isto tudo 
só para não podermos expandir 
muito os custos.
As empresas públicas são indústrias 
diferentes. A aviação não é uma in-
dústria onde a mão-de-obra é inten-
siva. A aviação é capital intensivo. 
Numa empresa de capital intensivo 
a mão-de-obra demanda salários al-
tos. E a razão é que a aviação é uma 
área de elite, as pessoas têm tendên-
cia de receber mais e procuram re-
ceber mais. Se você paga menos, ele 
sabe, por exemplo, quanto recebe um 
bombeiro numa outra companhia 
do estrangeiro e como é que vais 
conseguir pagar abaixo do razoável 
praticado pelos outros? O exercício 
que estamos a fazer, como forma de 
diluir, porque agora estamos a atin-
gir o topo de investimento, depois 
da pista (em Maputo) vamos refrear 
um bocadinho o investimento. Só 
depois dessa altura estaremos em 
condições de começar a diluir e uma 
dessas formas é aumentar a receita.

Qual é o nível de receitas planifi-
cadas? 
O nosso plano é daqui a dois anos 
estarmos nos USD60 milhões e da-
qui a dez anos estarmos acima de 
USD100 milhões por ano. Estamos 
a crescer a uma taxa de 15%. Isto é 
visível nos relatórios do ano passado, 
que crescemos a uma taxa de 15%. 
Não é comum uma empresa do nos-
so nível registar este nível de cresci-
mento e vamos continuar a crescer a 
estes níveis, porque estamos a tentar 
maximizar os nossos aeroportos e 
estamos a partir para outras áreas 
de negócios. Por exemplo, vamos 
entrar fortemente na área imobili-
ária. Se deve ter prestado atenção, 
nós estamos para desenvolver um 
projecto de 42 hectares na Costa do 
Sol. Temos um projecto imobiliário 
de cinco hectares aqui no Aeropor-
to, que está na fase final de apro-
vação e vamos lançar próximo mês 
(Maio). Temos 300 hectares em Na-
cala para desenvolvermos uma mini 
cidade. Temos mais 80 hectares em 
Nampula. Uma empresa como esta 
você pensa que está mal na fotogra-
fia? Uma das áreas em que vamos 
investir muito é no combate aos 
incêndios. Temos o melhor serviço 
de combate aos incêndios em Mo-
çambique. Temos muita indústria 
de carvão e gás e quem vai prestar 
serviços de bombeiros a esta gente 
toda? Fizemos uma parceria públi-
co-pública com os CFM e a Petro-
moc, com vista a entrarmos com 

força neste mercado e buscarmos 
outro dinheiro. Há coisas pequeni-
nas como a reabilitação dos parques 
da Beira e de Nampula para come-
çarmos a cobrar, de Pemba já está e 
pouco a pouco vamos expandindo as 
nossas actividades e base de receitas, 
porque temos consciência de que 
investimos e precisamos recuperar e, 
com esse investimento, precisamos 
manter a empresa estável e susten-
tável. Tivemos há pouco tempo uma 
reunião com o Tesouro para apre-
sentarmos os nossos projectos e eles 
perceberem com clareza onde esta-
mos a ir e que temos clareza do que 
estamos a fazer.
O Tesouro concorda que a empre-
sa se endivide mais...
Para outros projectos que estão em 
carteira, nós vamos fazer parcerias 
público-privadas. O Tesouro não 
tem problemas em nos deixar en-
dividar. O Tesouro é que tem pro-
blemas de poder emitir garantias, 
porque tem outros projectos para 
fazer e eles têm limites máximos de 
dar endividamentos. E como nós ti-
vemos o privilégio de nos endividar 
tanto, temos de permitir que os ou-
tros tenham prioridades.  
Em 2013 o peso de capitais alheios 
na estrutura das fontes de finan-
ciamento dos Aeroportos era de 
63%. Como está agora?
Em 2014 melhorou. Fizemos o Ae-
roporto de Maputo. Sabe a quem 
pertence o Aeroporto de Maputo? 
Ao Estado moçambicano e nós é 
que pagamos a dívida. Estamos a fa-
zer a construção de um património 
do Estado e nós ficamos com a dí-
vida. Aumentamos o património do 
Estado e nós ficamos coma dívida. 
Aqui é uma questão de sentarmos 
com governo e reequacionarmos 
como é que vamos tratar essas dívi-
das de retrocessão.
Fomos ao governo e dissemos para 
converter o valor do património. Já 
está concluído. Tivemos a autori-
zação do ministério das Finanças. 
Fizemos uma conversão da dívida 
com o governo e não com o banco. 
A maior parte do valor são acor-
dos de retrocessão. Representavam 
USD136 milhões. O que acorda-
mos é a conversão deste valor para 
capital social, o que é uma opera-
ção  contabilística normal e fizemos 
porque nós tínhamos como capital 
social menos de um milhão de dó-
lares. Com tudo o que nós gerimos 
não justificava esse pequeno capital 
social, porque, sob ponto de vista de 
gestão financeira, não estava a ser 
justo e o governo teve de aceitar essa 
operação. Fizemos essa operação 
contabilística por isso nas contas de 
2014 isso já está reflectido. A nossa 
situação de estrutura de capitais é 
completamente outra. Nós estamos 
tão atractivos no mercado como 
qualquer outra empresa que está 
bem no mercado. O único problema 
que nós temos não é de balanço, não 
é de números estáticos é de tesou-
raria, onde temos esse défice de três 
milhões de dólares para 2015. Ano 
passado tínhamos um défice menor 
de um milhão.
Qual é o stock da dívida da empresa 
actualmente?
O nosso endividamento reduziu 
com a conversão para capital social. 
O endividamento real ficou com a 
China USD23 milhões; USD41 
com BCI; USD32 com Standard 
Bank; USD125 milhões com Brasil.
E qual é vosso serviço de dívida?
O nosso serviço dívida é de aproxi-
madamente USD20 milhões. Este 
ano atingimos o pico onde vamos 
pagar USD20 milhões. Ano passado 
foram USD15 milhões, porque este 
ano venceu o crédito do Brasil, cujo 
capital começa a ser pago. Isto resul-
tou num incremento para USD20 a 

22 milhões de serviço de dívida.
Está tudo dentro do controlo?
Nós temos receitas de USD55 mi-
lhões. Temos espaço de manobras. É 
uma questão de gestão. Quando os 
custos fixos, que são o endividamen-
to, os salários e parte dos serviços 
fixos estão cobertos dentro da sua 
receita, a situação está assegurada. 
Mas se não consegues pagar os teus 
custos fixos estás perdido. As nossas 
receitas cobrem os custos fixos.
Mas ano passado tiveram de recor-
rer a algumas operações em bancos 
nacionais para pagar salários 
Não precisamos de empréstimos 
para pagar salários. É uma conta 
corrente caucionada, o que é normal. 
Temos contas correntes caucionadas 
em qualquer banco. O que pode-
mos pedir é o reforço de uma conta 
corrente caucionada por algum mo-
mento e depois fica resolvida. Gerir 
financeiramente uma empresa como 
a nossa não é coisa fácil. É preciso 
compreender a complexidade das 
decisões que devem ser tomadas. 
Uma empresa não pode ser anali-

sada por um problema pontual. O 
problema é quando a empresa não 
tem onde buscar dinheiro, quando 
não tem aceitabilidade na banca. 
Essa empresa não está bem. Qual-
quer empresa que se pauta ser bem 
gerida tem de ir à banca normal-
mente. A banca existe para isso.

A produção é suficiente para su-
portar todas as vossas operações 
financeiras?
No nosso orçamento deste ano te-
mos um défice marginal de tesou-
raria de mais ou menos três milhões 
de dólares, que é um défice comum 
numa empresa que está a fazer in-
vestimentos. Qualquer empresa tem 
défice de tesouraria. Se não tem dé-
fice de tesouraria, essa empresa não 
está a crescer. Está parada. A Em-
presa que não vai à banca, que não 
se endivida, a empresa que tem uma 
tesouraria muito estável, a libertar 
fundos e nem investe, essa empresa 
não quer crescer. 
Nós estamos a gerir uma empresa 

que tem de crescer. O sector público 
neste país tem de ter uma palavra 
a dizer. Estamos a alastrar a nossa 
base de receitas. Para além da re-
ceita aeronáutica, que é a nossa re-
ceita tradicional, que vai crescer de 
acordo com as nossas estratégias que 
estamos a implementar com o posi-
cionamento de Nacala, vai permitir-
-nos fazer uma jogada e competição 
com outros países melhores, porque 
vamos ter dois pontos de entrada de 
excelência no país, com as melhores 
condições na região que são Nacala 
e Maputo.
Isto vai permitir que nós consiga-
mos optimizar, por exemplo, os pa-
íses da Europa que vêm até Nacala, 
podem usar um avião menor. Já não 
precisam do avião grande e depois 
têm de juntar com Joanesburgo, já 
não precisam fazer isso. Vão chegar 
a Nacala e vamos distribuir. Nós já 
estamos a discutir com a LAM nes-
se sentido e eles já estão a trabalhar 
na reestruturação das rotas com vis-
ta a optimizar a nossa nova situação 
de infra-estruturas aeroportuárias.

As negociações para trazer tráfego para Na-

cala estão bem encaminhadas? Não foi 

uma situação de mobilizar fundos, cons-

truir e depois fazer um estudo de viabili-

dade?
O estudo de viabilidade foi o pressuposto. Eu pes-
soalmente coordenei o estudo de viabilidade feito 
por americanos em 2007, para avaliar se era rentável 
construir Nacala ou expandir Pemba. Conclui-se que 
Nacala era rentável. Porque tem uma visão de longo 
prazo, muito melhor que qualquer outro Aeroporto.
Nacala tem grandes vantagens operacionais, quando 
comparado com Joanesburgo, Nairobi e Addis Abeba. 
Nacala está na costa, tem um porto associado, o que 
representa uma vantagem comparativa imbatível. 
As aeronaves conseguem sair de Nacala, com todo o 
peso máximo, porque está num nível mais baixo, onde 
a pressão atmosférica é alta e como a resistência do 
ar é maior, ele pode conseguir descolar com uma car-
ga maior, com combustível cheio de passageiros, com 
uma pista menor, enquanto que em Joanesburgo tem 
de ter uma pista com 5 mil metros para descolar com 
90% de carga, porque é um sítio mais alto e o ar é 
mais rarefeito, a pressão atmosférica é muito baixa e o 
avião precisa de correr uma longa distância para poder 
ganhar uma alta velocidade e descolar e gasta mais 
combustível. Mas Nacala apresenta uma vantagem 
operacional muito grande. Não se tem de olhar no in-
vestimento a curto prazo, mas sim numa perspectiva 
a longo prazo.
Daqui a dois anos vais ver o que vai acontecer em Na-
cala. Agora ainda estamos a posicionar o Aeroporto, a 
segunda fase vai entrar, em Outubro vamos à terceira 
fase, onde vamos atacar e o internacional vai entrar 
em peso. O Kenya Airways, a Ethiopian Airlines, a 
Qatar Airways, em Outubro vão tomar as suas de-
cisões. Possivelmente comecemos já, numa primeira 
fase, com duas companhias. Não tenho vergonha de 
dizer que o desenvolvimento do Aeroporto de Nacala 
foi uma das melhores decisões de longo prazo que foi 
tomada pelo Governo
Mas o Aeroporto de Nacala foi inaugurado às pres-
sas. Não tinha equipamentos calibrados e serviços 
de bombeiros...
Era o quartel de bombeiros que não estava pronto. O 
terminal de carga não estava pronto e as obras acabam 
agora em Maio. A Calibração dos equipamentos já foi 
feita esta semana e já está tudo feito e aprovado. Os 
equipamentos de navegação aérea já estão no ar, os 
serviços de bombeiros já estão lá desde o início e só 
faltava o quartel. Isso já estava pronto e em meados de 
Maio vamos convidar-vos para irem testemunhar que 
o Aeroporto de Nacala tem todas essas coisas prontas. 
Há indicações de que a expectativa de tráfego para 
os próximos anos está abaixo daquilo que é a capa-
cidade para Maputo e Nacala. Até que ponto isto 
pode influenciar negativamente o desempenho da 
empresa nos próximos anos.
A taxa de crescimento do Aeroporto de Maputo é 
aceitável e gostaríamos que fosse mais elevada ain-
da, porque tem mais capacidade para manusear mais 
passageiros. A nossa visão é que, se houver mais pas-

sageiros, ganhamos mais dinheiro e nós estamos a 
ter uma taxa de crescimento aceitável. Está previsto 
para que cinco anos depois consigamos 1.2 milhões 
de passageiros e estamos dentro dos prazos. Este ano 
vamos fechar com mais de um milhão. Daqui a mais 
três anos completamos os cinco anos programados e 
acho que vamos alcançar essas metas. 
Uma coisa é o que programamos normalmente, mas o 
nosso desejo é passar essa meta porque isso torna-nos 
mais robustos, porque temos maior crescimento de 
receitas. O fenómeno que está a ocorrer no Aeroporto 
de Maputo é normal e dentro do previsto porque a 
taxa de crescimento média global é de 3%, mas nós 
em Maputo estamos a crescer nos 10%, que é acima 
do nível médio global dos aeroportos no mundo. Não 
estamos a crescer pouco. Valeu a pena o investimento. 
Este ano estamos a fazer contactos. Temos duas com-
panhias lowcost que vão entrar este ano. A Fly África 
e Maison. A Fly vai basear-se em Nacala e a Maison 
na Beira. A LAM vai aumentar e reestruturar a sua 
frota para capitalizar as oportunidades. Em Outubro 
ou antes, a LAM vai começar a voar em linha dorsal 
que é Nacala-Maputo e depois em Nacala distribuir 
com aviões menores. Isso vai maximizar a utilização 
da frota da LAM e vai reduzir os custos de opera-
ção da LAM, o que poderá permitir que a LAM faça 
aquilo que sempre procurou, que é reduzir os preços 
de passagens. Esse exercício vai levar-nos a resultados 
melhores, com entrada de novas empresas de han-
dling e uma de catering. Estamos também a discutir 
uma parceria com uma empresa francesa e outra de 
Dubai para melhorarmos o catering, porque as em-
presas turcas querem empresas que lhes dão garantias 
de qualidade nos serviços. Essas empresas vão ter um 
bom catering e isso vai projectar-nos também. 
O gás está a chamar a atenção a toda a gente. Moçam-
bique já não é aquele país que ninguém não conhece 
ou nunca ouviu falar. Hoje é conhecido por muita 
gente, há muita informação fora sobre Moçambique e 
para nós isso é muito importante. Uns conhecem por 
curiosidade ou pelas oportunidades de negócio, turis-
mo e, felizmente, a primeira vez que vêm a Maputo, 
deparam-se com um Aeroporto deste e ficam surpre-
endidos, porque já sabem como é que são os outros 
aeroportos no estrangeiro. Vão ver que este país está 
organizado e virão mais vezes e isso na aviação conta e 
nós fizemos investimentos numa altura boa. 
O Aeroporto de Nacala é o futuro. Maputo, por cau-
sa de Joanesburgo, vai sofrer uma concorrência que 
é difícil, por ser o Aeroporto mais movimentado de 
África e não vai descer. Movimenta 18 milhões de 
passageiros. Conseguir bater Joanesburgo a partir da-
qui é impossível 
A actual aerogare (Nacala) movimenta 500 a 700 mil 
passageiros. Com um investimento muito pequeno só 
na aerogare e na placa de estacionamento podemos ir 
para três milhões de passageiros em tão pouco tempo. 
Podemos fazer essa operação com um investimento 
tão pequeno, porque está preparada. Nas áreas comuns 
está preparado para movimentar essa quantidade. É 
na área de embarque e desembarque de passageiros 
que precisamos de aumentar. 
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A 
brutalidade dos sul-africa-
nos contra os seus vizinhos 
tornou-se visível no último 
sábado, quando populares 

assistiram passivamente enquanto 

um moçambicano era morto à faca-

da, deitado no meio do lixo, pedindo 

aos seus agressores para que lhe pou-

passem a vida. 

Os seus atacantes o haviam seguido já 

há algum tempo numa ruela, vigian-

do a sua vítima à distância, enquanto 

aguardavam por uma oportunidade 

para o golpe fatal. 

Rodearam-no enquanto ele, de joe-

lhos, e no meio do lixo, suplicava-os 

para alguma  compaixão.

Naqueles momentos, Emmanuel Si-

thole já não era um homem, um vi-

zinho, um ser humano. A intensidade 

na face dos seus atacantes mostrava 

que ele já se tinha tornado numa coi-

sa para matar — cada soco medido 

com toda a ferocidade. 

À volta do macabro local — onde 

crianças haviam estado até há pouco 

tempo a brincar e adultos ocupados 

nos seus afazeres — alguns já tapa-

vam a boca com as mãos, apossados 

pelo horror que se desenrolava pe-

rante os seus olhos. Outros olhavam 

com tamanha indiferença, como se 

estivessem a assistir a um filme. O 

assalto contra Sithole durou cerca de 

10 minutos. 

O bairro de Alexandra, nas proximi-

dades de Sandton, acabava de acordar 

depois de uma noite de violência, tal 

como havia sido o caso em muitos 

outros bairros em toda a África do 

Sul. 

Na sexta-feira à noite no Soweto, a 

polícia metropolitana havia resgatado 

dois sul-africanos que tinham sido 

apreendidos pela população local 

quando tentavam arrombar a loja de 

um paquistanês. Já tinham sido rega-

dos com petróleo quando a polícia os 

salvou.

Na Avenida Arkwright, em Alexan-

dra,  Sithole não teve alguém que o 

salvasse. Levou menos de uma hora 

— a partir do momento em que ele 

foi espancado até à sua morte — para 

roubar de uma família moçambicana 

A vergonha da África do Sul

um irmão, um filho, um provedor. 

Pouco antes das 08:00 horas do úl-

timo sábado, Sithole caminhava 

tranquilamente ao longo da Segun-

da Avenida em Alexandra, quando 

foi assaltado por um homem, depois 

mais um e depois um terceiro, todos 

armados com um pé-de-cabra e facas. 

Outros homens, um dos quais arma-

do com uma lança e outro a meter a 

mão no bolso como que à procura de 

alguma coisa, pareciam estar hesitan-

tes e posicionados na periferia, apa-

do uma ferida grande. 

Tentou ensaiar alguns passos, mas 

caiu logo de seguida, derrotado, num 

dreno na Avenida Arkwright. Um 

dos golpes de faca perfurou o coração. 

A morte de Sithole eleva para sete o 

número de pessoas que já perderam a 

vida desde que os ataques de xenofo-

bia começaram no dia 30 de Março 

em Isipingo, sul da cidade costeira 

sul-africana de Durban. 

O Presidente Jacob Zuma, que de-

veria ter partido no sábado para uma 

visita de uma semana à Indonésia, 

cancelou a viagem, depois de críticas 

que circularam nas redes sociais. A 

Presidência da República anunciou 

que Zuma havia cancelado a viagem 

para “tomar conta de assuntos do-

mésticos relacionados com os ataques 

contra cidadãos estrangeiros”.

Ele visitou um campo de trânsito 

criado para albergar imigrantes que 

fugiram das suas casas em Chatswor-

th, Durban, e anunciou planos do seu 

governo para a realização, durante a 

semana, de reuniões de mobilização 

da população contra actos de xeno-

fobia.

Está ainda por se ver se a decisão de 

Zuma de cancelar a sua viagem irá 

fornecer garantias aos países vizinhos 

de que o governo sul-africano está se-

riamente comprometido em pôr fim 

à crise.

Os governos do Malawi e de Mo-

çambique já evacuaram alguns dos 

seus cidadãos.

Países africanos condenaram forte-

mente esta onda de xenofobia, exi-

gindo uma acção firme da parte do 

governo da África do Sul.

A morte cruel de Sithole registou-

-se um dia depois da Ministra das 

Relações Exteriores, Maite Knoana-

-Mashabane, ter-se reunido com em-

baixadores africanos a quem ofereceu 

garantias de que todas as medidas 

necessárias tinham sido tomadas para 

evitar a perda de mais vidas.

As outras seis mortes tiveram lugar 

todas nos arredores de Durban, e in-

cluem três sul-africanos.

Antes da prisão dos assassinos de Si-

thole, só nos casos em que as vítimas 

foram sul-africanos a polícia deteve 

os autores. 

A imagem internacional da África do 

Sul ficou seriamente beliscada, com 

outros países africanos ou a apelarem 

para o boicote das empresas sul-afri-

canas que operam no continente ou 

a expulsão de cidadãos sul-africanos 

que trabalham nesses países. 

A SASOL já retirou os seus trabalha-

dores sul-africanos da sua fábrica de 

gás natural em Moçambique, depois 

de ameaças de retaliação.

A fronteira entre Moçambique e a 

África do Sul, nos Libombos, foi rea-

berta na sexta-feira à tarde depois de 

ter estado encerrada por algum tem-

po, quando camiões com matrícula 

sul-africana foram apedrejados. 

Os ataques contra estrangeiros na 

África do Sul obrigaram as embaixa-

das dos países afectados a evacuar em 

massa os seus cidadãos.

No último sábado, um grupo de es-

trangeiros desalojados das suas casas 

rentemente dispostos a juntarem-se à 

emboscada.

Um homem vestido de um casaco de 

cabedal preto, gritava para que os as-

saltantes parassem com a sua acção. 

Sithole levantou as mãos, pedindo 

para que o poupassem, ao mesmo 

que tentava se defender dos golpes 

que lhe iam sendo infligidos, mas o 

pé-de-cabra atingiu-o seriamente, 

deixando-o estatelado.

Depois veio a faca, que o atingiu di-

rectamente na região do tórax, abrin-

Um casal com crianças procura escapar da fúria de um grupo de sul africanos com sede de sangue 

Os quatro suspeitos de terem morto Emmanuel Sithole em Alexandra

O moçambicano, Emmanuel Sithole, foi morto à facada e deitado no meio do lixo
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apanharam autocarros em Durban e 

regressaram para os seus países.  Dois 

autocarros partiram com destino ao 

Malawi. 

Henry Mwambimba, de 29 anos, ori-

ginário de Lilóngwè, no Malawi, ju-

rou que nunca mais voltaria à África 

do Sul. 

“Depois de seis anos na África do 

Sul, esperava regressar à minha terra 

com melhores condições. Mas isto é a 

única coisa que tenho”, disse Mwam-

bimba, apontando para um embrulho 

contendo a sua roupa.

“Nunca fui molestado, mas testemu-

nhei a violência que destruiu o meu 

pequeno negócio de venda de carne 

de frango”. 

Funcionários do Ministério do In-

terior não tinham mãos a medir, já 

que os dois autocarros não podiam 

acomodar todos os malawianos que 

pretendiam regressar ao seu país. Um  

grupo de moçambicanos partiu na 

sexta-feira. 

A violência contra estrangeiros está 

a alastrar-se para outros cantos da 

África do Sul. No Cabo Oriental, a 

polícia abortou a incineração de uma 

barraca em Cala, onde um zimba-

bweano foi alvo de ataque, depois de 

alegadamente ter assassinado a sua 

namorada sul-africana. 

No meio de tudo isto, o Rei Zulu, 

Goodwill Zwelithini — que é acu-

sado de ter incitado a estes actos de 

xenofobia — sucumbiu finalmente 

à pressão para quebrar o seu silêncio 

desde que há duas semanas declarou 

que os estrangeiros deveriam ser ex-

pulsos da África do Sul. 

Mas quando na segunda-feira o mo-

narca convocou o seu Imbizo, não 

mostrou qualquer sinal de arrependi-

mento, limitando-se apenas a apelar 

à calma. 

Mas Zwelithini, que se recusou a 

comparecer perante a Comissão Sul 

Africana dos Direitos Humanos, tem 

estado a sentir a pressão.

Na da quarta-feira da semana passa-

da, ele dirigiu-se ao Hospital Inkosi 

Albert Luthuli, para uma consulta 

não previamente marcada, queixan-

do-se de dores no tórax. Saiu algumas 

horas depois. 

Ainda na semana passada, na segun-

da-feira, ele manteve um encontro 

com os Ministros Malusi Gigaba, 

do Interior, David Malhobo, da Se-

gurança, e Nathi Nhleko, da Polícia. 

Os três ministros transmitiram ao 

monarca uma mensagem do ANC e 

do Presidente Zuma, solicitando para 

que ele ou pedisse desculpas ou con-

denasse publicamente a violência. 

Durante a reunião, Gigaba pediu 

desculpas ao rei e “clarificou” os seus 

comentários anteriores em que con-

denava líderes irresponsáveis pelo in-

citamento à violência, afirmando que 

tais comentários não eram dirigidos 

ao Rei Zwelithini.

Mas o rei recusou-se a liderar uma 

manifestação contra a xenofobia em 

Durban, na quinta-feira. 

No mesmo dia em que ele se avis-

tou com os três ministros, concedeu 

também uma audiência a Phumlani 

Mfeka, líder do grupo anti-indiano 

Mazibuye Africa Forum.

A reunião, de que Mfeka e seus co-

legas tanto se gabaram, era para con-

vencer o rei a convocar um Imbizo. 

A Comissão dos Direitos Humanos 

tem estado a tentar encontrar-se com 

o rei, mas sem sucesso. 

O ANC e o seu governo têm sido al-

vos de críticas pela forma como estão 

a lidar com o rei. 

Em vez de condená-lo pelas suas de-

clarações contra estrangeiros, o parti-

do optou em o defender.

Nhleko, o seu mais acérrimo defen-

sor, continua a insistir que o rei foi 

mal interpretado pela comunicação 

social.

Mas enquanto alguns sectores den-

tro do ANC têm manifestado a sua 

insatisfação perante a conduta do 

rei zulu, nenhum líder, incluindo o 

próprio Zuma, se atreve a censurá-lo 

publicamente. 

“Certamente que se a liderança do 

ANC não estivesse tão preocupada 

com a necessidade de não ofender o 

rei, lhe teriam dito sem reservas que 

ele está errado.

Teriam enviado alguém mais sé-

nior que Malusi para lhe transmitir 

a mensagem”, disse um dirigente do 

ANC.

Mas os dias em que o rei poderia fa-

zer declarações irresponsáveis pare-

cem estar contados, já que o governo 

provincial está a esboçar planos para 

que os seus discursos sejam devida-

mente controlados. 

Thulasizwe Buthelezi, o novo admi-

nistrador do palácio real, disse que se 

estava à procura de um novo redactor 

de discursos para o rei, de modo a 

garantir que todas as suas “comuni-

cações verbais e escritas contribuam 

para melhorar a sua imagem”.

“Estamos preocupados com o facto 

de que a imagem do rei ficou seria-

mente beliscada devido a esta onda 

de xenofobia”, disse. 

Buthelezi acrescentou que a sua ad-

ministração estava determinada a 

transformar a imagem do rei numa 

figura que é o símbolo da unidade, 

harmonia e prosperidade. “O monar-

ca zulu não pode ser conhecido ape-

nas pela sua apetência para a aquisi-

ção de Mercedes-Benz, casamentos e 

consumo excessivo dos impostos dos 

contribuintes. Ele deve ser o centro 

do orgulho e património do Reino 

dos Zulus; é  isso que pretendemos 

fazer”, acrescentou. 

*Sundaytimes, Joanesburgo
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Nove horas, do dia 22 de 

Abril, quarta-feira, a re-

portagem do SAVANA 

escala o centro de treino 

paramilitar da Autoridade Tributá-

ria de Moçambique, no distrito de 

Boane, província de Maputo.

Neste momento, o local funciona 

como centro de trânsito das víti-

mas de xenofobia na África do Sul 

e está sob égide do Instituto Na-

cional de Gestão de Calamidades 

(INGC) – delegação de Maputo.

Devido às condições geofísicas do 

terreno, o quartel é notável logo que 

se deixa a Estrada Nacional núme-

ro 2 (EN2) em direcção à EN200 

– a via que liga o distrito de Boa-

ne com o posto Administrativo de 

Goba.

No centro de Boane foram monta-

das 42 tendas, 15 casas de banho, 

disponibilizados 15 mil litros de 

água, posto dos primeiros socorros 

da Cruz Vermelha de Moçambique 

e da polícia.

O objectivo é albergar moçambi-

canos que estão a deixar a vizinha 

África do Sul devido à onda de ata-

ques contra estrangeiros, sobretudo 

na província de KwaZulu-Natal.

O apelo para os moçambicanos re-

gressarem à terra foi feito pelo go-

verno de Nyusi, através do ministro 

dos Negócios Estrangeiros e Coo-

peração, Oldemiro Baloi; Alto Co-

missário de Moçambique na África 

do Sul, Fernando Fazenda, assim 

como do vice-ministro de Interior, 

José Coimbra.

Por essas alturas, as autoridades 

moçambicanas esperavam que cer-

ca de 700 moçambicanos, dos mais 

de 23 mil que vivem na região de 

Durban regressassem ao país.

No entanto, ao contrário as previ-

sões, na prática, os moçambicanos 

não querem regressar a Moçambi-

que.

Desde que as autoridades lançaram 

o apelo para que os moçambicanos 

regressem à casa, na semana pas-

sada, até ao fim da manhã desta 

quarta-feira, apenas 107 pessoas é 

que tinham materializado esse de-

Mesmo com a violência na RAS, moçambicanos não querem regressar à terra

Centro de trânsito das vítimas de xenofobia 
de Boane às moscas   
Por Raul Senda / Fotos de Naíta Ussene

sejo. Ness grupo encontravam-se 

algumas mulheres e crianças.

Em Boane, o SAVANA soube que 

as pessoas que se encontram abri-

gadas nos centros de acomodação 

na África do Sul, quando chega o 

momento de retorno preferem con-

tornar a marcha.

Neste domingo estava previsto que 

400 pessoas voltassem ao país. De-

pois, o número reduziu para 180. 

Porém, até ao fecho da nossa edi-

ção, os moçambicanos teimavam 

em não tomar os autocarros de re-

gresso à casa. No centro de trânsito 

estavam apenas oito pessoas dos 

quais quatro partiram no mesmo 

dia para a província de Gaza.

“Tivemos informações de que nes-

ta terça-feira devíamos receber cer-

ca de 200 pessoas. Daí reforçamos a 

nossa capacidade logística no cen-

tro. Porém, as pessoas nunca mais 

chegaram e até ao momento esta-

mos à espera de novas orientações”, 

disse Rocha Nuvunga, delegado do 

INGC na província de Maputo.

Nuvunga disse-nos que não estava 

em condições de indicar as razões 

que estão por detrás dos constan-

tes adiamentos da partida dos mo-

çambicanos à sua terra porque o 

processo está a ser gerido ao nível 

ministerial.     

Soube o SAVANA de fontes pró-

ximas das operações que reina es-

perança no seio dos moçambicanos 

de que a situação poderá retornar à 

normalidade e nesses termos é mais 

rentável ficar em Durban que voltar 

a Moçambique.

Em alguns casos, os moçambica-

nos preferem correr risco a voltar 

ao país, na medida em que perde-

ram completamente a esperança de 

levar uma vida condigna em Mo-

çambique.

Dos que regressam à casa, maioria 

é composta por pessoas que viviam 

numa situação de desespero e que 

a oportunidade dada pelo governo 

foi um autêntico alívio.

A terra do sonho que virou 
pesadelo 
Defronte da sua tenda, de calções 

azuis, denotando algum cansaço, e 

uma camisa interior estava Abílio 

Secana, 42 anos de idade, emigran-

te vindo da cidade da Beira.

Secana estava à espera de receber 

o pequeno-almoço constituído por 

uma chávena de chá simples e uma 

fatia de pão com Jam.

Diz que fez a primeira aventura 

para o país vizinho em finais de 

1992, pouco depois do fim do con-

flito armado.

Vivia com a família constituída 

pela mulher e dois filhos de 09 e 

16 anos respectivamente. A espo-

sa é sul-africana e Secana também 

tinha já adquirido a nacionalidade.

Vivia na periferia de Durban e 

trabalha como canalizador a conta 

própria.

Contou-nos que a sua residência 

foi vandalizada quando ele se en-

contrava no seu posto de trabalho. 

“As pessoas que entraram na minha 

casa estavam munidas de ferros e 

catanas. Disseram que queriam o 

dono da casa. Como estivesse au-

sente tomaram de assalto os meus 

bens e  espancaram na minha mu-

lher”. Secana diz que foi comuni-

cado do sucedido pela esposa e por 

uma vizinha que o aconselharam 

a não regressar à casa naquela dia 

porque o bairro todo estava sob 

tensão. 

“Saí do meu posto de trabalho e 

dirigi-me à esquadra da polícia 

para comunicar o sucedido. Porém, 

no local os polícias mandaram-me 

embora”.

Continua frisando que a noite es-

tava a cair e o frio era intenso. O 

desespero tomava conta dele. Pro-

curou abrigo e passou a noite de 13 

de Abril. Mantinha o contacto com 

a esposa, mas esta sempre dizia que 

não havia condições para o seu re-

gresso.

Tomado pelo desespero, Abílio Se-

cana regressou à esquadra da polí-

cia. Dessa vez foi recebido e enca-

minhado ao centro dos deslocados.

A sua chegada ao centro coincidiu 

com a visita do embaixador de Mo-

çambique naquele país.

Ressentindo pela família, mas te-

mendo pela sua vida, optou por 

regressar.

Diz que a mulher é desempregada 

e pagava renda de casa no valor de 

800 randes mensalmente. Do mo-

mento não sabe como é que a famí-

lia irá sobreviver.

Abílio Secana diz que volta à casa 

à busca de alternativas de sobrevi-

vência e depois vai chamar a família 

para Moçambique.

O desespero também tomou conta 

Mir Rachid e Wath Issufo. Trata-se 

de um casal que saiu da província 

do Niassa para África do Sul à bus-

ca de melhores condições de vida.

Mir Rachid conta que tinha uma 

Alfaiataria, onde se dedicava a 

costura e a esposa era empregada 

numa loja de indianos.

Contou-nos que estão naquele país 

há 10 anos. A vida rumava para a 

prosperidade.

A casa foi saqueada na ausência de 

casal e o assalto foi comunicado por 

vizinhos.

Depois de perder todos os bens 

adquiridos com muito sacrifício ao 

longo dos 10 anos, o casal ficou sem 

condições morais para continuar e 

optou por retornar à terra onde irá 

procurar novos mecanismos de so-

brevivência. 

Estamos prontos para rece-
ber regressados  
Rocha Nuvunga contou ao SAVA-

NA que a sua organização criou 

todas as condições logísticas para 

receber os regressados e daí enca-

minhá-los para as suas zonas de 

origem.

De Nuvunga soubemos que o cen-

tro abriu na passada quinta-feira 

e recebeu o primeiro grupo de re-

gressados na sexta-feira. 

De lá até pelos menos esta quarta-

-feira ainda não tinha chegado ne-

nhum grupo apesar de informações 

que dão a entender que há pessoas 

prontas para regressar.

Disse também que há pessoas que 

chegam ao centro de forma indi-

vidual, mas que essas são recebidas 

depois da triagem para evitar opor-

tunistas.

No total são quatro emigrantes que 

chegaram a título individual.

Questionado sobre as condições 

logísticas, Nuvunga referiu que há 

serviços básicos para receber pes-

soas.

Sublinhou que aquele é um centro 

de trânsito e as pessoas não ficam 

mais de 24 horas. Contudo, no pe-

ríodo em estão lá albergados tem as 

três refeições do dia e na sua saída 

são dados uma ração para suportar 

a viagem. 

Tendo em conta que o centro está 

vazio também não há relatos de 

doenças. 

Manuel Guambe, chefe de pos-

to médico local, referiu que desde 

que o centro abriu, há uma semana, 

apenas receberam alguns casos de 

dores de cabeça mas que tiveram 

intervenção imediata. 

 “Estamos prontos para receber regressados”, Rocha Nuvunga

“As pessoas que entram na minha 
casa estavam munidas de ferros e ca-
tanas. Disseram que queriam o dono 

da casa”, Abílio Secana

procurar novos mecanismos de sobrevivência. 
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Governo assegura direito das populações 
sobre a terra

SOCIEDADE

O 
governo moçambicano 
entregou, esta quarta-
-feira, pouco mais de 
mil títulos de Direito de 

Uso e Aproveitamento de Terra 

(DUAT) às comunidades residen-

tes no posto administrativo da  Ilha 

Josina Machel, distrito da Manhi-

ça, na província de Maputo, sul de 

Moçambique. A concorrida ceri-

mónia foi dirigida pelo Presidente 

da República, Filipe Nyusi, que se 

encontra numa visita de trabalho à 

província de Maputo.

O projecto de entrega de DUAT,s 

enquadra-se nas comemorações do 

dia mundial da terra, que também 

serviu de pretexto para o lançamen-

to do programa “Terra segura”, uma 

iniciativa que visa formalizar os di-

reitos de uso e aproveitamento de 

terras através do registo, atribuição 

de DUAT´s, apoiar o mapeamento 

das zonas de risco e a implementa-

ção dos planos de adaptação e miti-

gação às mudanças climáticas. 

O projecto “terra segura” será im-

plementado durante cinco anos 

pelo Ministério da Terra, Am-

biente e Desenvolvimento Rural 

(MITADER) nos quais projecta 

formalizar DUAT´s de 5 milhões 

de ocupantes de terras, através de 

emissão e entrega dos respectivos 

títulos.

Os bairros de Maguiguana e 

Dzongueni no posto administrati-

vo de Ilha Josina Machel, no dis-

trito da Manhiça, foram os pionei-

ros na atribuição de DUAT´s no 

âmbito do projecto terra segura, 

sendo que nos próximos dias será 

a vez dos restantes bairros. Em 

Moçambique, a terra, apesar de ser 

teoricamente defendida pelos fun-

damentalistas como propriedade 

do Estado,  transformou-se num 

negócio lucrativo, que o ministério 

de Celso Correia sonha em acabar 

no presente quinquénio.

Segundo Celso Correia, ministro 

da Terra, Ambiente e Desenvolvi-

mento Rural, uma das prioridades 

deste governo, passa pela promoção 

do planeamento e ordenamento do 

território nacional com o propósito 

de aproveitar de forma racional as 

potencialidades e recursos, maximi-

zando a produção e promoção do 

desenvolvimento sócio-económico 

centrado no povo.

Para tal, foi lançado o projecto terra 

segura que deverá criar condições 

para proteger os direitos dos ho-

mens e mulheres sobre a terra por 

ocupação costumeira e de boa-fé 

para particulares, associações e co-

munidades. 

Correia refere que se pretende com 

este programa formalizar os di-

reitos de uso e aproveitamento de 

terras através do registo e atribui-

ção de títulos  de aproveitamento, 

Filipe Nyusi lança programa “Terra Segura” na Manhiça

Por Argunaldo Nhampossa

apoiar o mapeamento das zonas de 

risco e a implementação dos planos 

de adaptação e mitigação das mu-

danças climáticas. 

Orçado em cerca de USD40 mi-

lhões, o projecto será implemen-

tado através de uma campanha 

a nível nacional que irá permitir 

identificar, clarificar e registar os 

direitos dos detentores e ocupantes 

de terra rural e conta com o apoio 

das embaixadas  da Suécia e da Ho-

landa. 

O governante espera que o “terra 

segura”  desperte a consciência dos 

cidadãos e da comunidade em geral 

sobre os seus direitos, mas também 

a sua responsabilidade na preserva-

ção deste recurso.

Precisou ainda que o mesmo vai 

ainda alimentar o sistema de infor-

mação e gestão sobre a terra, uma 

ferramenta que permite gerir o ci-

clo de vida do processo de ocupa-

ção de terra. 

Analisar as principais causas e efei-

tos dos conflitos de expropriação 

de terras no país,  revisitar proble-

mas relacionados com os processos 

de concessão de terras e consultas 

comunitárias, assim como analisar 

os riscos associados aos futuros in-

vestimentos no país, sobretudo, o 

uso de grandes extensões de terras 

para o agronegócio são os grandes 

desafios para o ministério de Celso 

Correia.

Testemunha ao mais alto 
nível 
O Presidente da República, Filipe 

Nyusi, que dirigiu o evento, come-

çou por condenar uma vez mais 

os actos  xenófobos verificados na 

vizinha África do sul e reiterou o 

compromisso do seu governo de  

continuar a oferecer o total apoio. 

Entrando no assunto do dia, Nyusi 

disse que procura incessante de ter-

ras para diversos fins obriga o seu 

executivo a melhorar a organização 

e acelerar a atribuição de DUAT´s.

Nyusi fez notar que foi em resposta 

a este imperativo que foi lançado o 

projecto terra segura, que vai criar 

um estado de segurança de posse 

de terras de todos os seus utiliza-

dores para vários fins, desde habi-

tacionais, agrícolas, agropecuários, 

exploração florestal, turismo entre 

outros.  

“O direito à terra significa que o 

Estado passa para as mãos de cada 

um de vós a obrigação e responsa-

bilidade de plantar, produzir, criar 

animais, cuidar e manter a terra que 

todos pertence”, disse.

Segundo o chefe de Estado, esta 

acção visa garantir a eficácia e redu-

zir ao mínimo os conflitos de terra.

Em Moçambique, a corrida à terra 

por parte de investidores estran-

geiros e nacionais leva a conflitos 

entre estes e as comunidades rurais 

que normalmente saem a perder. 

Durante o processo de atribuição 

do direito de uso e aproveitamento 

de terra, que permite o uso da terra 

pelo chamado “grande capital” em 

Moçambique, as comunidades ru-

rais muitas vezes não são consulta-

das.

Almería Macuácua foi uma das 

contempladas pela atribuição do 

titulo de direito do uso e aprovei-

tamento de terra e manifestou a sua 

satisfação  pelo acto. Macuácua su-

blinhou que o mesmo vai reforçar 

a segurança sobre a terra que pos-

suem desde há muito tempo e abrir 

espaço para firmar parcerias com 

investidores sem perder a posse das 

terras. 

“O Estado  passa-vos a responsabilidade de cuidar , produzir e manter a terra” Filipe Nyusi

A 
petrolífera norte-americana Anadarko 
pondera a venda da totalidade dos 26.5% 
de acções que detém no consórcio que ex-
plora a concessão de gás da Área 1, com 

reservas estimadas de mais de 75 Triliões de Pés 

Cúbicos (TCF) de gás na Bacia do Rovuma, quan-

tidades aptas a satisfazer quatro anos de necessida-

des de gás da Europa, noticiou a agência Reuters.

A norte-americana Exxon Mobil e a Qatar Petro-

leum já manifestaram interesse em avaliar a propos-

ta da Anadarko em função do valor das suas parti-

cipações na Bacia do Rovuma, adianta aquele órgão 

de comunicação social, que cita fontes de institui-

ções bancárias e do sector energético.

De acordo com a Reuters, a Exxon está melhor 

posicionada no negócio, que poderá ser o primeiro 

da companhia, desde que o preço do petróleo no 

mercado internacional entrou na actual espiral de 

declínio, descendo para níveis abaixo de 50 dólares 

o barril.

A firma poderá seguir o exemplo da companhia ho-

landesa Shell, que aceitou pagar 70 biliões de dó-

lares pela BG Group, alargando a sua carteira de 

negócios no sector energético.

A Shell terá inicialmente demonstrado interesse em 

avaliar os interesses da Anadarko na Área 1, mas 

acabou recuando na intenção de concorrer à aqui-

sição para se concentrar na fusão com a BG Group.

Com a operação, a Shell terá acesso às acções da BG 

Group na Tanzânia, país que também tem estado na 

vanguarda da descoberta de importantes reservas de 

gás natural, refere uma fonte de um perito bancário 

especializado no mercado petrolífero.

Segundo a Reuters, a Exxon e a Qatar Petroleum já 

analisaram os dados geológicos e as reservas detidas 

pela Anadarko, como forma de recolher informa-

ções determinantes na decisão de comprar ou não 

as participações na Área 1.

A Anadarko já se tinha desfeito de uma parcela das 

suas participações na Área 1, quando vendeu 10% 

das suas acções à indiana ONGCC por 2,4 biliões 

de dólares, em 2013, um preço considerado por 

especialistas do sector como exagerado, tendo em 

conta a queda que os preços do gás e petróleo tem 

vindo a sofrer nos últimos tempos.

Caso se concretize a operação, a ideia de constru-

ção de um centro de processamento de Gás Natural 

Liquefeito (LNG) em Moçambique, para abastecer 

o mercado asiático, passará para a companhia que 

comprar as acções da firma norte-americana.

A Reuters comenta que o sucesso do projecto de gás 

da Exxon Mobil nas suas reservas na Papua Nova 

Guiné pode embalar a multinacional norte-ameri-

cana a apostar forte na Área 1.

Por seu turno, a Qatar Petroleum pode sentir-se 

seduzida por Moçambique, devido às similaridades 

do gás natural da Área 1 com o gás que explora no 

seu país, acrescidas da grande quantidade do recurso 

na Bacia do Rovuma.

Além das reservas descobertas pelo consórcio lide-

rado pela Anadarko na Bacia do Rovuma, reservas 

superiores a 70 TCF foram igualmente identifica-

das por um consórcio dirigido pela italiana ENI na 

mesma região.

Anadarko coloca acções à venda
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Os homens de negócios mos-
tram-se preocupados com 
as “escaladas” do Dólar e do 
Rand face à moeda nacio-

nal, o Metical, apesar do optimismo 

manifestado pelo Governador do 

Banco Central na palestra alusiva 

aos 40 anos da sua instituição e 35 do 

Metical.

O Banco Central veio reconhecer se-

mana passada que, no mês de Março, 

o Dólar teve uma forte ascendência 

em relação ao Metical de pouco mais 

de 7 por cento. Este é o dado oficial 

do Banco de Moçambique. Na reali-

dade é mais de 20 por cento. Estava a 

cerca de 30-31 Meticais e passou para 

37/38 e quase roçou os 41 Meticais. 

Uma coisa diferente é o câmbio ofi-

cial do Banco de Moçambique (BM) 

e outra é o que os bancos comerciais e 

o mercado secundário praticam. 

O último comunicado do Comité de 

Política Monetária do BM, datado de 

10 de Abril corrente, reconhece que 

no mês de Março o mercado cambial 

doméstico esteve sob forte pressão. 

No Mercado Cambial Interbancário 

(MCI), o Dólar foi cotado em 34,60 

Meticais no fecho do mês, correspon-

dente a uma depreciação mensal de 

7,51%, elevando assim a depreciação 
acumulada e anual do Metical para 
9,49% e 13,70%, respectivamente. 
No segmento dos bancos comerciais, 
segundo o Banco de Moçambique, a 
taxa de câmbio média no último dia 
do mês de Março foi de 38,80 MT 
por Dólar, traduzindo uma deprecia-
ção mensal do Metical de 12,43%.
O Banco Central explica que a de-
preciação do Metical reflecte, de en-
tre outros factores, o fortalecimento 
do Dólar no mercado internacional, 
a pressão sobre a procura de divisas 
para importação de bens e serviços 
no contexto da reconstrução do país 
pós-cheias e a redução das receitas de 
exportação em face da queda genera-
lizada no mercado internacional dos 
preços da grande maioria dos produ-
tos tradicionais de exportação.
Porém, o Banco Central afirma que 
dados mais recentes mostram um 
afrouxamento da pressão no mercado 
cambial doméstico em resultado das 
medidas concertadas adoptadas por si.
“Dados reportados ao fecho do dia 
08 de Abril de 2015 mostram que a 
taxa de câmbio média das transacções 
dos bancos com o público recuou para 
36.67 Meticais, nível que compara-
tivamente ao dia 31 de Março cor-
responde a uma apreciação de 5,8%, 
tendência que igualmente foi obser-
vada noutros segmentos de mercado”, 
sublinha.
Contudo, no período em análise, 
segundo ainda o Banco Central, o 
Rand foi cotado em 2,84 Meticais, 
representando perdas nominais acu-
muladas do Metical em 4,41% e uma 

variação anual de 1,39% no sentido de 

ganhos da moeda nacional.

Importadores apreensivos  

No entanto, contrariamente aos co-

mentários optimistas do Banco Cen-

tral, a situação forçou os importadores 

a aplicar mais unidades de Meticais 

para adquirir a mesma quantidade de 

Dólares ou Rand com os quais im-

portam a mesma quantidade de mer-

cadoria que no passado quer seja em 

equipamentos quer seja em bens. 

A semana passada algumas casas de 

câmbio trocavam uma unidade do 

dólar a 40 Meticais, outras a 40,6 

Meticais. Quase 41 Meticais uma 

unidade do Dólar. Na segunda-feira, 

dia 6 de Abril de 2015, as casas de 

câmbios trocavam o Dólar a 41,3 

Meticais a unidade.

Nesta terça-feira, o Dólar era trocado 

em algumas casas de câmbio a 37,7 

Meticais e noutras a 38,2 Meticais.  

Os importadores dizem estar a fazer 

um esforço financeiro gigantesco, 

o que vem a reflectir-se num ligeiro 

agravamento dos preços dos produtos 

de primeira necessidade.

Sudekar Novela, presidente da As-

sociação dos Vendedores e Importa-

dores de Moçambique (Mukhero), 

mostra-se apreensivo com a situação 

do Metical em relação ao Dólar e ao 

Rand. 

“Estamos a registar uma subida dos 

preços dos produtos de primeira ne-
cessidade por causa da subida do Dó-

lar e do Rand; a dúzia de ovos que es-

tava a 50 já está a 55 ou 60 Meticais”, 

diz.

“Estamos preocupados com esta si-

tuação, para nós seria bom que as 

duas moedas se mantivessem está-

veis; quando o Dólar e o Rand estão 

estáveis isso é bom para nós porque 

teremos uma rotação rápida na venda 

dos produtos, mas quando os preços 

dos produtos são altos, no lugar de se 

despachar a mercadoria em dois dias 

leva-se uma semana”. 

Em resultado do encarecimento dos 

produtos, os mercados grossistas re-

gistam fraca procura o que tem efei-

tos lesivos aos vendedores dos dois 

mercados grossistas de Zimpeto e 

Malanga, na cidade de Maputo, ca-

racterizados pela putrefacção de al-

guma mercadoria mormente repolho, 

couve, cebola, batata, entre outros.

Um importador descreve a situação 

como sendo “crítica” e prevê dias di-

fíceis se a tendência do Dólar e do 

Rand se mantiver. “Se isto continuar 

como está agora é de prever proble-

mas no futuro”, sublinha. 

“Não há negócio, não estamos a fazer 

nada, a economia está literalmente 

parada”, disse.

Entretanto, o Governador do Ban-

co de Moçambique, Ernesto Gove, 

mostra-se optimista apesar do quadro 

sombrio por ele traçado semana pas-

sada, numa palestra por ocasião dos 

40 anos do Banco de Moçambique e 

dos 35 anos do Metical. 

Gove referia-se às chuvas que afecta-

ram o país no princípio do ano, tendo 

até originado o corte da Estrada Na-

cional Número 1 que permite a liga-

ção das regiões Sul-Centro-Norte. 

Para além disso, o governador do 

Banco Central fez questão de se refe-

rir ao fortalecimento do Dólar face à 

generalidade das moedas, incluindo a 

Libra, o Yene e o Euro. 

“Todos esses factores conjugados fa-

zem com que sintamos no nosso mer-

cado cambial alguma perturbação”, 

disse Ernesto Gove, que exortou ao 

“laborioso povo moçambicano e as 

empresas para continuarem a fazer, 

cada um, o que pode, para proteger a 

nossa moeda”. 

Mesmo assim, Gove sublinha que não 

há razão para qualquer tipo de pânico, 

tanto mais que, segundo suas palavras, 

Moçambique tem reservas para ultra-

passar as adversidades que possam 

surgir. Isto não deixa de ser um dis-

curso político de Ernesto Gove.   

Mas o paradoxal é que Ernesto Gove 

refere-se à queda de preços no mer-

cado internacional de alguns produtos 

de exportação de Moçambique como 

o tabaco, o açúcar e o carvão, os quais 

garantem parte significativa de divisas 

para o país.   

Na sua intervenção, Ernesto Gove 

não se referiu ao impacto que a pres-

são política exercida pelo líder da Re-

namo, Afonso Dhlakama, está a ter na 

economia. Mas certos analistas apon-

tam que o impacto das declarações de 

Dhlakama é nocivo para o país em 

termos de atracção de investimentos.  

Sabe-se, porém, que o Estado está 

sem dinheiro para a prossecução de 

uma série de actividades, estando a 

funcionar com duodécimos. 

Por outro lado, Parceiros de Apoio 

Programático (PAPs), vulgo G-19, 

ainda não libertaram fundos para o 

Orçamento Geral de Estado (OGE).

Desembolsos 
O Banco Mundial anunciou em prin-

cípios do mês de Março a sua contri-

buição com 200 milhões de dólares 

americanos para o OGE para 2015, 

verba esta a ser transferida só a partir 

do final de Junho próximo.     

Num texto inserido na página web do 

Banco de Moçambique, este anun-

ciou que dispunha em termos líqui-

dos, contados a partir do dia 1 de 

Janeiro do presente ano, de reservas 

para importações que cobriam quatro 

meses, mas se incluir as importações 

de outros actores económicos, as re-

servas só podem cobrir dois meses de 

importações. 

O ano passado, a média de reservas 

podia cobrir seis meses de impor-

tações de bens e equipamentos, mas 

mesmo assim o Governador do Ban-

O 
Banco Mundial (BM) 
advogou que África deve 
converter a previsão de 
queda que a sua econo-

mia vai sofrer este ano como uma 
oportunidade para aprofundar as 
reformas estruturais e alargar a 
diversificação do sector produtivo, 
apostando em domínios como as 
manufacturas.

O imperativo de o continente afri-

cano ampliar o seu tecido económi-

co foi enfatizado, semana passada 

em Maputo, pelo economista chefe 

para África do BM, Francisco Pe-

reira, e por Punam Chuhan Pole, 

um dos economistas principais da 

instituição, durante uma videocon-

ferência com jornalistas de vários 

países africanos, para uma partilha 

das principais conclusões da aná-

lise bianual “Pulso de África”, que 

mostra as tendências que a econo-

mia continental irá seguir em cada 

ano.

“Este ano é de grandes desafios 

para África, porque a sua econo-

mia sofrerá uma queda de 4,5% em 

2014 para 4% este ano, mas tam-

bém é uma grande oportunidade 

para aprofundar a transformação 

estrutural que o continente preci-

sa”, afirmou o brasileiro Francisco 

Pereira, a partir de Washington.

Segundo Pereira, os governos afri-

canos devem usar o arrefecimento 

da economia como uma ocasião 

para alargar o tecido produtivo, 

apostando em áreas como manu-

facturas, sector energético, remoção 

de barreiras ao comércio e infra-

-estruturas e melhorar a rede de 

transportes

“A transformação estrutural que 

deve ser propiciada pela queda da 

economia implicará que os países 

saiam de uma economia profun-

damente baseada nos recursos na-

turais e matérias-primas para uma 

base produtiva mais alargada”, afir-

mou o economista-chefe do BM 

para África.

Francisco Pereira sublinhou que o 

abrandamento da economia africa-

na será mais sentida pelos princi-

pais países exportadores de petró-

leo, incluindo a maior economia da 

região, Nigéria e Angola, alertando 

para o imperativo de os ajustamen-

tos orçamentais serem cautelosos, 

para não afectarem os mais pobres.

Por seu turno, Punam-Chuhan 

Pole adiantou que os países africa-

nos com uma economia mais diver-

sificada estarão melhor preparados 

para conter os efeitos da queda, ti-

rando proveito da baixa de preços 

de petróleo.

“África vive tempos desafiantes, 

uma vez que parece estar a acabar 

a tradição de algumas economias 

continentais dependerem de ma-

térias-primas para se financiarem, 

por causa da pronunciada queda 

dos preços desses recursos”, afir-

mou a economista.

Moçambique continua em alta
 Apesar de não ter entrado em 

pormenores, Punam Chuhan Pole 

afirmou que países como Moçam-

bique, Ruanda, Quénia e Senegal 

poderão crescer acima da média do 

continente, atingindo níveis supe-

riores a 5%, considerando essa cifra 

“robusta”.      (Ricardo Mudaukana)

África deve aproveitar queda 
económica para aprofundar reformas

Banco Mundial

Momento da moeda nacional preocupa homens de negócios

Metical em derrapagem
co Central diz que tem reservas “para 

as adversidades”, mesmo sem dizer 

para quanto tempo.

Um economista disse-nos que o pe-

ríodo de seis meses é considerado a 

reserva mínima confortável em países 

como Moçambique. 

Os momentos de incerteza sobre a 

economia e a consequente subida do 

Dólar começaram a fazer sentir-se 

antes da campanha eleitoral que cul-

minou com as eleições de Outubro de 

2014. Mas antes disso o ambiente de 

tensão político-militar entre o Gover-

no e a Renamo já estava a condicionar 

o cenário económico.

Ainda assim, outro factor tem a ver 

com o facto de os parceiros progra-

máticos de Moçambique não terem 

feito quaisquer desembolsos para a 

Fazenda Nacional, decorrente do fac-

to da ainda não aprovação do Orça-

mento Geral do Estado (OGE). 

Só este mês de Abril, dia 22, é que a 

Assembleia da República vai reunir 

para discutir o OGE. 

Os Países de Apoio Programático 

deverão iniciar os desembolsos para o 

Tesouro Nacional assim que o Parla-

mento tiver aprovado o OGE e de-

pois serem citados pelas respectivas 

representações diplomáticas em Ma-

puto, mas tal não significará que as 

“adversidades” reconhecidas pelo Go-

vernador do Banco irão desvanecer. 

Os factores “instabilidade”, “incerte-

za”, “insegurança” provocados pelas 

romarias do líder da Renamo, Afon-

so Dhlakama, a vários cantos do país 

continuam a ser uma parte da equa-

ção económica na mesa de qualquer 

investidor. 

(RB)

Ernesto Gove
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Há anos, uma proeminente 
figura foi detida numa barri-
cada montada pela polícia em 
Durban, acusada de conduzir 

sob efeito de álcool.

Na tentativa de mitigar as suas circuns-

tâncias, o homem disse à polícia que ti-

nha estado a beber com o Rei  Goodwill 

Zwelithini. Explicou que o protocolo e 

a etiqueta zulus determinavam que ele 

não podia recusar a oferta de álcool por 

parte do Rei, e que não poderia aban-

donar o local antes do Rei se retirar. A 

polícia não anuiu ao pedido de clemên-

cia, dizendo que o que o homem estava 

ali a dizer não tinha qualquer interesse.

Contudo, o que o pobre homem estava 

ali a tentar fazer era demonstrar o quão 

fácil se pode evocar o nome do Rei em 

vão.

Demonstrou o quanto desprezível é 

o homem que hoje ocupa o trono de 

Shaka, Cetshwayo e Dingane.

Em zulu, o Rei é conhecido por umlom’ 
ongathethi manga — a boca de onde não 

saem mentiras. Tal é a reverência pelo 

monarca e pelas palavras que saem da 

sua boca. Pelo menos foi assim antes 

do Rei Zwelithini assumir o trono. Nos 

últimos 33 anos desde então, a estima 

e o respeito pelo trono sofreram gran-

des revezes, e o actual rei só é saudado 

por uma questão de decoro e não ne-

cessariamente por respeito. As suas pa-

lavras são geralmente ignoradas, sendo 

apenas levadas a sério para justificar o 

inadmissível.

Nas últimas três semanas, o Rei Zwe-

lithini voltou a provar mais uma vez 

porque é que é tratado com tamanho 

desprezo. As suas declarações populis-

tas sobre estrangeiros como parasitas e 

sanguessugas que deveriam arrumar as 

Rei Zwelithini: Uma vez um instrumento político...
Por Mondli Makhanya*

malas e abandonarem o país não eram 

marcas de liderança. Ele estava a fazer 

um jogo político, da mesma forma que 

o faria um novato nas lides da políti-

ca. A sua recusa em usar o seu estatuto 

para debelar as chamas da xenofobia, e 

a simpatia que demonstrou em relação 

a um ministro que lançou um apelo a 

favor da responsabilidade na liderança, 

são evidências claras da sua falta de vi-

são. 

Para entender melhor esta ausência de 

liderança, é preciso recordar o papel 

de fantoche que ele tem estado a de-

sempenhar desde que assumiu o trono 

em 1971. Na altura, com a idade de 21 

anos, o rei encarava-se como pupilo do 

seu tio Mangosuthu Buthelezi, que ha-

via criado para ele próprio a posição de 

primeiro-ministro para a monarquia. O 

ambicioso Buthelezi via no inexperien-

te rei o caminho para a construção do 

seu prestígio político.

Nos primeiros anos de Zwelithini, 

Buthelezi moldou-o para servir de seu 

instrumento. Depois da formação do 

Inkatha em 1975, Buthelezi usou o rei 

como instrumento para legitimar este 

“movimento cultural” como veículo para 

a mobilização política dos zulus. O jo-

vem monarca aceitou fazer parte deste 

esquema e, em compensação, Buthelezi 

usou os recursos do seu bantustão de 

KwaZulu para manter o rei bem ali-

mentado.

A relação tornou-se de certo modo abu-

siva nos anos 1980, à medida que Bu-

thelezi procurava posicionar-se como 

um líder nacional, ao mesmo nível que 

Oliver Tambo e Nelson Mandela. 

Com a conivência do rei, estruturas 

tradicionais de liderança tornaram-se 

sinónimo do Inkatha. Cerimónias tais 

como a comemoração da Batalha de 

Isandlwana se tornaram essencialmente 

em comícios do Inkatha. No auge das 

revoltas contra o apartheid, o rei ata-

cava o ANC e a Frente Democrática 

Unida (UDF) nas suas mensagens de 

ano novo através das antenas da Rádio 

Zulu. Quando na região do Natal eclo-

diu a guerra entre a UDF e o Inkatha, 
com o patrocínio do governo do apar-ínio do governo do apar-nio do governo do apar-

theid, Zwelithini manteve-se sempre 

fiel ao tio.

É revelador que tenha sido durante 

este período que a estrela de Buthelezi 

começou a apagar-se. As suas 

mensagens de mobilização caíram em 

ouvidos de mercador. A população ur-r. A população ur-

bana virou-se em massa contra o Inka-

tha e a maior parte da população rural 

passou a seguir esse caminho.

Quanto mais Buthelezi se apercebia de 

que o poder lhe estava a fugir das mãos, 

mais abusivo se tornava do rei. Hou-

ve rumores de que quando Zwelithini 

começou a desenvolver uma personali-

dade própria, rebelando-se contra o seu 

tio, o fornecimento de água e energia 

para os seus palácios foi misteriosa-

mente interrompido.

Zwelithini continuou a ser usado como 

um instrumento político durante as 

negociações de Kempton Park. Uma 

das principais motivações para que a 

delegação do Inkatha defendesse com 

tenacidade o sistema de uma África do 

Sul federal era para que o território que 

se chama hoje de KwaZulu-Natal fos-

se um reinado que deveria ser tratado 

como uma entidade política própria, e 

com amplos poderes para o rei. Estes 

poderes seriam, de facto, exercidos pelo 

próprio primeiro ministro Buthelezi.

Foi só depois de 1994, com a influên-

cia de Buthelezi seriamente beliscada, 

que o ANC viria a usar o seu novo po-

der e acesso ao fisco para afastar o rei 

de Buthelezi. Com o tradicionalista e 

altamente entusiasmado Jacob Zuma 

no centro do poder, o ANC conseguiu 

mostrar a Zwelithini que havia um fu-

turo depois de Buthelezi. Zwelithini e 

Zuma tornaram-se muito próximos, ao 

ponto do rei juntar-se à caravana e pas-
sar a defender ostensivamente o vice-
-presidente do ANC (Zuma) quando 
este foi acusado de corrupção.
E quando o ANC finalmente assumiu 
o controlo do governo do KwaZulu 
Natal, isso tornou a vida do rei mui-
to mais confortável do que havia sido 
durante o governo do bantustão. O rei 
passou a ser mais visto na companhia 
de líderes do ANC do que com Buthe-
lezi, dando ao partido maior credibili-
dade aos olhos dos líderes tradicionais 
e da população rural mais conservadora.
Foi por estas alturas que Zwelithini 
reconheceu o seu capital político. As-
sumiu uma plataforma e começou a 
fazer pronunciamentos reais, alguns ao 
nível do seu estatuto, mas outros sim-
plesmente ridículos. Passou a gastar 
mais do que aquilo que o seu orçamen-
to permitia, sabendo que era intocável. 
Teve uma rapariga a ser raptada em seu 
nome a partir da Swazilândia, para que 
fosse preparada para ser a sua sexta rai-
nha, sendo capaz de ignorar os protes-
tos que se seguiram a esse acto porque 
tinha alguma cobertura política.
Quando Zwelithini foi alvo de cen-
sura pelas suas declarações xenófobas, 
ele sabia que tinha uma boa cobertura 
política. O seu amigo — o presidente 
tradicionalista — não iria dizer ou fa-
zer alguma coisa. A liderança provincial 
não iria dizer nada contra o umlom’ on-
gathethi manga.
Portanto, como nos anos 1980 e 1990, 

quando multidões do Inkatha usaram 

o seu nome como pretexto para matar 

inocentes, os xenófobos podem usar o 

seu nome para assassinar estrangeiros. 

*City press, Joanesburgo

Goodwill Zwelithini
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São 20:00h no bairro de Ex-
pansão, em Pemba, capital 
de Cabo Delgado. Numa 
sala iluminada apenas por 

uma vela e onde a temperatura é des-

confortável, Hélder Figueiredo, de 

32 anos, vindo da cidade de Mapu-

to, reclama do alto custo de vida da 

cidade e os seus frequentes apagões. 

Mecânico industrial, Hélder foi 

atraído pelas oportunidades criadas 

com a exploração de gás e conseguiu 

um emprego, mas agora enfrenta a 

realidade dos preços locais e dos ser-

viços públicos que não aumentaram 

no mesmo ritmo dos investimentos 

no gás natural.

A província de Cabo Delgado co-

nheceu nos últimos cinco anos uma 

explosão económica. Devido à des-

coberta de reservas de gás natural, as 

petrolíferas multinacionais Anadarko 

e ENI, juntamente com os parceiros 

“É claro que a exploração de gás en-

careceu ainda mais a vida em Pemba, 

os serviços de rent-a-car, táxi, arren-

damento por exemplo subiram sem 

dúvidas,” afirmou para depois propor 

uma solução: “Se o governo usasse a 

cabotagem como um meio de esco-

amento de mercadorias seria mais 

viável. Um navio ou dois por mês são 

insuficientes para abastecer uma pro-

víncia”.   

Comércio sob pressão
O diagnóstico de alguns comercian-

tes locais é desanimador. “Agora há 

mais consumo e menos lucro, dois 

anos atrás o cenário era inverso – ha-

via mais lucro e menos consumo, nes-

te momento verifica-se mais concor-

rência num círculo fechado,” afirmou 

Keval Marchant, gestor do grupo 

COGEFE, que se dedica à venda a 

grosso de produtos de primeira ne-

cessidade.  

400 metros quadrados. Mas agora o 

espaço custa o dobro. O aluguer da 

loja também subiu de 30.000 meti-

cais para 50.000 no mesmo período, 

bem como o transporte de mercado-

rias, cujo custo agora é de 160.000 

contra 120.000.

“Os transportadores fizeram contra-

tos milionários com as multinacio-

nais e ficou difícil negociar com elas,” 

disse Keval. “O governo deve aumen-

tar o poder de compra das pessoas in-

crementando o salário mínimo”, diz.

A cidade de Pemba regista constru-

ções em todo o lado, todavia, as vias 

de acesso estão degradadas e algumas 

estão em constante reabilitação. “A 

estrada que vai dar ao Hotel Wim-

bi Sun está em reabilitação há pelo 

menos um ano e nunca fica pronta,”  

garante Arsélio Miambo, motorista 

da Europ Car.

Os únicos semáforos da cidade loca-

lizam-se no cruzamento da Avenida 

Eduardo Mondlane e 25 de Setem-

bro. O prédio mais alto possui sete 

andares e localiza-se na primeira ave-

nida em referência.

No coração da cidade de Pemba lo-

caliza-se o Mercado Central. Nele, 

tanto vendedores quanto consumi-

dores queixam-se do alto custo de 

vida. Os preços dos produtos subiram 

nos últimos dois anos e uns culpam o 

transporte, enquanto outros apontam 

para a indústria extractiva.  

“Os produtos que vendo são prove-

nientes de Maputo, isso implica altos 

custos devido ao transporte e as taxas 

de impostos são elevadas, pago 2.500 

meticais por ano e 600 meticais de 

taxa diária, o que me obriga a vender 

os produtos a preços mais caros,” re-

feriu João Changunga, de 38 anos, pai 

de três filhos, vendedor há 15 anos.

Helton Vicente, jovem de 21 anos 

que abandonou sua terra natal, Nam-

pula, para trabalhar no Mercado 

Central, diz que “há mais oportu-

nidade de emprego mas os preços 

constituem um entrave ao desenvol-

Atraídos pelo sonho 

de prosperida-

de, muitos foram 

buscar trabalho 

em Pemba. Agora enfren-

tam as distorções causadas 

pelos fortes investimentos 

e as dificuldades de infraes-

trutura e abastecimento. Há 

também aqueles que ficaram 

de fora da febre do gás.

“Há dois anos alugava um 

quarto e sala a 800 meticais 

e actualmente pago 3.000 

meticais, o corte de cabelo 

era 15 e agora é 70 metic-

ais,” queixou-se o mecânico 

industrial Hélder Figue-

iredo. “Os serviços básicos 

prestados aqui, como a cor-

rente eléctrica e água, são 

péssimos e caros”.

Ao fundo do quintal da 

casa onde Hélder arrenda 

vislumbra-se uma torneira 

que não jorra água há uma 

semana. “A água aqui sai 

raras vezes e a factura é ex-

orbitante, custa 400 metic-

ais, há dois anos pagávamos 

150 meticais, também es-

tamos sempre sem energia, 

os cortes são frequentes, 

por isso gastamos dinheiro 

comprando vela”, explica 

Arsénio Miambo, de 27 

anos de idade e que divide 

a casa com Hélder. O Presi-

dente do Conselho Mu-

nicipal de Pemba, Tagir Ca-

rimo, admitiu os problemas 

de fornecimento de água 

O 
fim da fase de prospec-

ção do gás e do petró-

leo em Cabo Delgado 

também encerra o em-

prego de muitas pessoas contra-

tadas para suprir essa demanda. 

No momento, o quadro é de in-

certeza devido à queda nos pre-

ços do petróleo e os comunicados 

de multinacionais relacionados à 

redução de investimentos.

Segundo um empregado da 

Anadarko que pediu anonima-

to, muitos trabalhadores estão 

sendo despedidos, com o fim 

da prospecção e perfuração do 

gás. Agora vivem-se momentos 

de incerteza sobre a decisão da 

derradeira fase – a de produção 

e venda do gás.  

A Anadarko já teria assinado, 

como é apanágio nos projectos 

desta envergadura, um memo-

rando de entendimento com 

uma multinacional para vender 

o gás por 11 dólares o mmBTU  

(1 milhão de British Thermal 

Units) durante os próximos 10 

anos se cumprir com os prazos 

acordados, e de sete dólares caso 

não cumpra com os prazos, disse 

o funcionário.

O ambiente no centro decisório 

da Anadarko é de cortar à faca, 

porque, por um lado, os prazos estão 

seguramente atrasados e, por outro, o 

preço de sete dólares ė insustentável 

para o negócio, disse a mesma fonte. 

“O gás baixou no mercado inter-

nacional, vender a sete dólares um 

metro cúbico seria decretar falência,” 

assegurou, para em seguida falar em 

voz mais baixa que “a decisão final 

será em Maio próximo, sendo que a 

perspectiva dos gestores é de começar 

a vender em 2019”.

A Anadarko não respondeu aos pe-

didos para confirmar as informações.

Alguns empresários que apostaram 

na demanda gerada pela indústria do 

gás já vivem na incerteza. O cidadão 

italiano de 62 anos Mauricio Marti-

nelli, residente na cidade de Pemba 

há 15 anos e pai de dois filhos de mãe 

moçambicana, é um deles.

Ele é representante da Multicatering 

Moçambique em Pemba – filial de 

uma empresa fundada em 1993 na 

Itália, vocacionada em serviços de 

buffet personalizados principalmen-

te para empresas e grupos interna-

cionais líderes no campo de grandes 

projectos, com um facturamento anu-

al de mais de 60 milhões de euros. A 

empresa está presente no país desde 

2013 em Maputo e Pemba.

“Receamos o futuro, estamos 

em Pemba porque a Anadarko 

garantiu que traria 15000 pes-

soas, mas servimos as refeições 

a menos da metade do número 

planeado, temos pouca adesão,” 

lamenta Martinelli.

Rubem Ataide, 19 anos e natu-

ral de Pemba, conseguiu há dois 

meses o primeiro emprego como 

estagiário na empresa alemã DB 

Schenker, que presta serviços à 

Anadarko. “Estou feliz pelo em-

prego, penso que a indústria ex-

tractiva trouxe oportunidades de 

emprego. Infelizmente os preços 

das coisas dispararam,” refere 

Ataíde,  que entende que a vida 

continua difícil mesmo empre-

gado, por causa do alto custo de 

vida. “Há dois anos um molho 

de repolho custava 15 agora 80 

meticais, um imóvel tipo quatro 

custava 20000 meticais e dispa-

rou para 80000”.

O pior para Ataíde é que os tra-

balhadores das multinacionais 

em regra não reclamam os pre-

ços. Agora o jovem experimenta 

momentos de incerteza, pois “as 

empresas que prestam serviços às 

multinacionais estão a despedir 

o pessoal, temo que seja um dos 

afectados”.

Fim da fase de prospecção elimina empregos

e electricidade e afirmou que está a 

discutir com a EDM e o FIPAG para 

solucionar os problemas.

Enquanto isso, Hélder vive aquilo 

que ele chama de um drama. Entende 

que largar a esposa e seus dois filhos 

em Maputo para ganhar 25.000 

meticais em Pemba não compensa. 

“Está insustentável para mim, gasto 

quase a metade do que ganho só de 

alimentação, qual é o benefício?,” 

questionou, para em seguida senten-

ciar: “Vou regressar a Maputo, prefiro 

ganhar menos que continuar aqui, já 

pedi a transferência para Abril”.

Mais capacitado, Hélder ao menos 

conseguiu um emprego razoável. 

Outros não têm a mesma sorte. Es-

tima-se que 54.7% dos 25 milhões 

de moçambicanos estejam abaixo 

da linha da pobreza, ou seja, vivem 

com menos de 1.25 dólar por dia. A 

mãe de Hussed Vasco é uma dessas 

pessoas. De 15 anos e vivendo com 

a mãe, Hussed alega nunca ter tido 

condições para estudar porque cedo 

teve de trabalhar.

Com o vaivém dos visitantes atraídos 

pela indústria extractiva, seu tio viu 

uma oportunidade de vender bolsas 

femininas que custam entre 150 a 

350 meticais. “Em média vendo por 

dia bolsas de 1.500 meticais,” disse 

Hussed, que aufere 1.000 meticais 

por mês.

Para Momed Chitará, também de 15 

anos de idade e analfabeto, vender 

ovos cozidos que rendem 300 met-

icais diários não compensa no fim 

do mês nenhum tostão. “Nunca fui à 

escola, meu irmão manda-me vender 

ovos há cinco anos, vendo para ajudar 

na alimentação”.

Oportunidade e desilusão

O paradoxo da riqueza
Por Reginaldo Mangue (Texto e fotos)

nos blocos 1 e 4 da Bacia do Rovuma,  

calculam até ao momento ter desco-

berto 200 triliões de pés cúbicos de 

gás.   

Os investimentos nacionais e es-

trangeiros, contudo, aumentaram a 

pressão sobre os já altos preços da 

cidade e também sobre seus servi-

ços públicos. Os dados económicos 

de Moçambique são escassos e não 

há índice de inflação específico para 

Pemba, mas depoimentos de mora-

dores e comerciantes locais relatam 

uma subida significativa nos últimos 

dois anos.

Eduardo Sengo, assessor económico 

da CTA – Confederação das Asso-

ciações Económicas, entende que a 

inflação em Pemba prende-se com 

os altos custos de transporte. Os pro-

dutos consumidos em Pemba são ad-

quiridos principalmente em Maputo, 

com todas as consequências imaginá-

veis devido ao longo percurso que se-

para Maputo e Cabo Delgado. Mais 

recentemente, as últimas enchentes 

no centro do País também causaram 

problemas à agricultura, elevando os 

preços.

Keval entende que “se plantou” muita 

expectativa no seio da população. Su-

bitamente instalou-se a crença de que 

a indústria do gás vinha melhorar a 

vida das pessoas, mas diante do ele-

vado custo de vida o futuro revela-se 

sombrio.   

Há dois anos, o COGEFE pagava 

70,000 meticais por um armazém de 

vimento”. Formado em fotojornalis-

mo, ele aufere 3000 meticais como 

vendedor, embora tenha uma renda 

de 2000 meticais por pagar.

Os preços das verduras e legumes 

constituem o cúmulo da insatisfação 

dos consumidores: “120 meticais por 

um kg de tomate é um roubo, extra-

vasa o limite do admissível,” grita Vâ-

nia Janela, 21 anos de idade, residente 

no bairro de Expansão e natural da 

Beira, província de Sofala.

Ela vive maritalmente em Pemba 

desde 2013 com um jovem que tra-

balha na Vendap, uma empresa que 

presta serviços à Anadarko. Desdo-

bra-se em fazer comparações da sua 

cidade natal com Pemba: “Na Beira, 

arrendar uma casa tipo um com casa 

de banho pode custar no máximo 

1.500 meticais, [mas] o meu marido 

Keval Marchant

Eduardo Sengo

Helton Vicente

paga 3500 meticais no bairro de Ex-

pansão. Veja este molho de couve que 

dizem custar 30 meticais, não chega 

nem para uma pessoa, a este preço na 

Beira posso comprar couve para uma 

família de sete pessoas”.

Mauricio Martinelli

Hélder Figueiredo
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Uma propriedade de 1.5 hectar à beira da estrada, ve-

dada, em Boane, ao lado da Rádio Marconi, com todos 

os documentos, incluindo o DUAT.

Números de contacto 84 2074185 ou 821234987

Trespassa-se

Momed Assif Abdul 
Satar, vulgo Nini, 
condenado a pena de 
prisão maior pelo seu 

envolvimento nos casos “Carlos 

Cardoso e BCM”, actualmente a 

gozar de liberdade condicional, 

encontra-se fora do país há mais 

de dois meses, alegadamente para 

tratamentos médicos. 

De acordo com um despacho do 

Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo (TJCM) na posse do SA-

VANA, Satar deveria ter-se apre-

sentado no passado dia 15 de Abril, 

o que não aconteceu. 

Porém, nas últimas semanas trans-

formou-se no assunto do dia nas 

redes sociais por conta das suas 

grandes compras. Nini, como é 

conhecido, exibe-se em lojas de 

grandes marcas em Paris, Dubai 

e Londres graças à benevolência 

do juiz Adérito Malhope, afecto 

ao Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo que, lhe prorrogou a au-

torização de viagem para Índia por 

mais dois meses para efeitos de 

uma cirurgia.

Numa das suas últimas postagens, 

tal como Mia Couto escreveu a Ja-

cob Zuma, Nini escreve uma carta 

aberta ao presidente Filipe Nyusi 

sobre a onda xenófoba que afecta 

os moçambicanos na África do Sul, 

pedindo a criminalização de Ed-

ward Zuma (o filho de Jacob) e o 

rei Goodwill Zwelithini, uma au-

toridade tradicional do Kwazulu-

Natal.

As nossas fontes, afectas à 10a 

secção criminal, afirmam que esta 

é a terceira vez que a autorização 

de Momed Assif Abdul Satar é 

prorrogada sem nenhuma evidên-

cia do seu estado de saúde. A cópia 

do despacho, que deixa incrédu-

los os funcionários daquela secção 

criminal e a que o SAVANA teve 

acesso, refere que “tendo em conta 

os documentos de fls 230 a 233 

dos autos, os quais confirmam a 

necessidade de submissão do réu 

Momed Assif Abdul Satar a uma 

intervenção cirúrgica, prorrogo a 

sua autorização de viagem para a 

Índia por mais dois meses, conta-

dos da data da submissão de pedido 

de dilatação do período de sua aus-

ência do País (dia 10 de Fevereiro 

de 2015)”. 

Contudo, no dia 13 de Fevereiro 

(três dias depois da autorização 

para sair do país) Nini fez um 

“check in” em Streatham, Bromley, 

na Inglaterra. E no dia 19 de Fever-

eiro deu entrada no London Bridge 

Hospital. 

  Uma investigação do SAVANA 

feita na página do facebook de 

Nini Satar, que é pouco modesto 

no que diz respeito aos seus meios, 

constata que ele vive a grande entre 

Londres, Paris e o Dubai. 

Numa publicação com o título 

“personalidade não se compra”, 

Nini exibe fatos da Bottega Ven-

etta, Salvatore Ferragamo e dá 

conselhos sobre os ternos da Er-

menegildo Zegna feitos por me-

dida e adquiridos por cerca de 20 

mil dólares cada. O antigo recluso 

das celas da BO e do Comando 

da PRM da Cidade que se desta-

cou, nos últimos tempos, por indi-

car “raptores” que depois a polícia 

executou, também se gaba de ter 

uma colecção de relógios avaliada 

“em pelo menos 1.350.000 dólares 

norte-americanos”. Nini fala tam-

bém de chocolates de USD250 por 

tablete e de carteiras de 75 mil ver-

dinhas americanas. Tudo isso acon-

tece num período onde era suposto 

estar em convalescença na Índia.

“Ontem ainda fiz umas compras 

para mandar de lembrança para 

alguém e desembolsei 73.000USD 

para apenas duas bolsas”, refere. 

As postagens de Nini têm milhares 

de “gosto” (likes) e vários pedi-

dos de apoio financeiro. O antigo 

cambista anunciou na sua conta 

que vai lançar em Moçambique 

uma Fundação para ajudar os po-

bres e até ao fim do ano vai oferecer 

cinco viaturas a sortear entre os 

seus amigos do facebook.

Nini encontrava-se a cumprir uma 

pena de prisão de 24 anos na Cadeia 
de Alta Segurança da Machava, 

vulgo BO, pelo seu envolvimento 

no assassínio de Carlos Cardoso, 

morto a tiro na capital moçambica-

na, em 2000, mas está em liberdade 

condicional por despacho judicial, 

depois de ter cumprido mais de 

metade da sua pena. 

Em 2014, Nini Satar dirigiu ao en-

tão Procurador Geral da República, 

Augusto Paulino, uma carta que 

teria escrito a altas figuras da polí-

cia e da procuradoria moçambica-

na, alegando estar a colaborar com 

as autoridades “com vista à deten-

ção dos malfeitores”, supostamente 

envolvidos na vaga de raptos. 

Agastado e acossado, o coman-

dante da polícia veio a público 

para  “esclarecer que Nini não está 

a ajudar a polícia na identificação 

dos raptores, como alguma imp-

rensa procura dar a entender. A 

única verdade é que Nini é o patrão 

dos raptos e a polícia vai continuar 

a exercer o seu   papel no combate 

a este fenómeno, que, felizmente, 

estamos a vencer aos poucos”.   

Quando esteve preso, Nini Satar 

demonstrou por diversas acções, 

como o uso de telemóveis, alguma 

facilidade em quebrar regras de se-

gurança, normalmente associadas 

às prisões, sobretudo as de alta se-

gurança. Nas cartas que dirigiu às 

autoridades moçambicanas aparen-

tava ter um amplo conhecimento 

sobre os casos de rapto, incluindo 

os autores  dos crimes, a identidade 

das vítimas, assim como os mont-

antes pagos pelos   seus familiares 

aos raptores para a sua libertação. 

“Foi graças a mim, repito: graças a 

mim, que existem raptores já con-

denados e alguns que aguardam 

julgamento e outros gangs que a 

polícia está no encalço. Tudo isso 

foi fruto da minha estreita colabo-

ração com as autoridades”, lê-se 

numa das mensagens que dirigiu ao 

Procurador-Geral de Moçambique 

- Augusto Paulino, e em que se de-

marca de estar envolvido nos casos 

de raptos. 

Voltando ao que motivou a sua au-

torização para sair do país, refira-se, 

que no perfil de facebook de Nini a 

única referência em relação a uma 

unidade hospitalar diz respeito ao 

hospital de Londres. As nossas 

fontes na 10a  sessão criminal ga-

rantem que Nini não se apresen-

tou ao Tribunal no dia 15 de Abril 

conforme atesta a sua prorrogação 

para passar por uma cirurgia na 

Índia. Os funcionários daquela 

sessão fizeram notar que em 2013, 

durante o julgamento de um grupo 

de raptores,  o Ministério Público 

procurou provar o envolvimento de 

Momed Satar no caso, mas a tese 

da acusação foi descartada por falta 

de “provas” pelo magistrado re-

sponsável, o juiz Adérito Malhote.

Entendem, as nossas fontes, que, 

mais uma vez, será prorrogada a 

autorização para Nini tratar da sua 

saúde. Curiosamente pelo juiz que 

impediu que este fosse julgado pe-

los raptos que assolam o país deste 

2011. 

Nini Satar está em “parte incerta”

Despacho do juiz autorizando uma viagem à Índia para uma intervenção cirúrgica.
Nini devia se apresentar no Tribunal no dia 15 de Abril do corrente ano
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CartoonEDITORIAL
Estado de segurança da 

agência  David Mahlobo

Em 2011, dois jornalistas moçambicanos foram selvaticamente 

deportados de Angola logo após a sua chegada àquele país, 

onde iam participar em actividades relacionadas com uma ci-

meira da SADC que decorriam em simultâneo em Luanda.

O facto de que os jornalistas estavam munidos de passaportes e vistos 

de entrada válidos, obtidos a muito custo na Embaixada de Angola 

em Maputo, não foi suficiente para demover os funcionários dos ser- não foi suficiente para demover os funcionários dos ser-demover os funcionários dos ser-

viços de migração angolanos de devolver aquele par de jornalistas no 

mesmo avião que os havia transportado para Luanda. 

Eventualmente, o Ministro das Relações Exteriores de Angola deslo-

cou-se a Maputo supostamente para pedir desculpas formais ao então 

Presidente da República, Armando Guebuza.

Mas o pedido de desculpas não foi porque o governo angolano se 

sentisse genuinamente arrependido pelos danos causados aos dois 

jornalistas. Angola já era candidata a membro não permanente do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, e precisava do voto de 

Moçambique.

Do lado moçambicano, esforços oficiais até foram feitos para que os 

dois jornalistas não insistissem nas suas reivindicações para reparação 

pelos danos causados.

Já em 2008, no auge da onda de xenofobia na África do Sul, Ernesto 

Nhamuave, um cidadão moçambicano, foi queimado vivo, num acto 

cuja imagem chocou todo o mundo civilizado.

Sete anos depois, um outro moçambicano foi cruelmente assassina-

do no último sábado em Joanesburgo, com o único motivo de ser 

estrangeiro.

Moçambique não foi o único país que teve cidadãos seus atingidos 

na recente onda de ataques de xenofobia na África do Sul. Mas a 

proximidade geográfica dos dois países e os estreitos laços histórico-

-culturais entre os dois povos, aliados à intensidade das suas relações 

políticas e económicas, determinam que os dois países estão conde-

nados a viverem juntos e a cooperarem para o benefício dos seus res-

pectivos povos.

Nem o mais exaltado entusiasta da xenofobia, por mais que o queira, 

conseguirá separar os dois países e povos.

Pelo que as relações entre os dois países devem ser geridas com toda 

a delicadeza que os dois governos puderem imprimir. 

Mas o tacto diplomático necessário para gerir relações com outros 

países não nos pode colocar numa situação em que deixamos de ma-

nifestar publicamente o nosso desencanto quando acções em países 

com quem mantemos boas relações têm o efeito de pôr em causa os 

nossos interesses.

A dignidade (ou ausência desta) com que os nossos cidadãos são tra-

tados nos outros países deve fazer parte dos nossos interesses nas 

relações que mantemos com esses países.

Quando moçambicanos são mal tratados em outros países, não é su-

ficiente reiterar que a nossa diplomacia é discreta, que ela pauta pelo 

princípio de “fazer mais amigos e menos inimigos”. É preciso tomar 

atitudes públicas de firmeza, não para hostilizar os outros países, mas 

simplesmente para tornar claro que as nossas relações de amizade 

devem ter como base o respeito pelos nossos interesses mútuos, que 

incluem a necessidade de respeitar os nossos cidadãos como seres 

humanos que merecem ser tratados com dignidade.

No caso dos recentes ataques contra estrangeiros na África do Sul, 

incluindo moçambicanos, foram feitas declarações públicas de con-

denação ao mais alto nível, mas acreditamos que é preciso fazer mais. 

É preciso tornar claro, e de forma inequívoca, que há consequências 

que se tornam inevitáveis perante tais actos.

Enviar o Vice-Ministro do Interior para ir avaliar a situação não bas-

ta. É preciso alguém que vá dizer ao Presidente Zuma (não que ele 

não saiba) que o seu governo tem a obrigação de proteger os nossos 

cidadãos.  

Ao nível da opinião pública, o nosso governo precisa de mostrar que 

está profundamente preocupado com a segurança dos cidadãos mo-

çambicanos que vivem na África do Sul, incluindo aqueles que se 

encontram ilegalmente naquele país. Imigrantes ilegais devem ser 

detidos e deportados em conformidade com os protocolos existentes 

entre os dois países, e não mortos como animais bravios em época 

de caça.

Oferecer a outra bochecha 
para mais uma chapada

Na nação do arco iris,

Onde Allah concedeu Ouro, prata e platina

Agricultura, tecnologia que se imagina,

Onde contra o apartheid lutamos,

Nossos “irmãos” sul africanos,

Parte-nos como piris

Nós nos cortam como capim,

Com as facas  e catanas nos degolam,

Como cães que os boers dão-nos para nos 

comer,

Como policiais estúpidos que algemam,

E arrastaram nosso compatriota até morrer,

Como gente nas favelas a serem incendia-

dos,

Como qualquer um com cabeça rachada e 

estripado,

Os sul africanos, mazulus, shozas, basotho, 

Bapedi, Venda, Tswana, Ndebele

Irão pagar no além pelo sangue,

Que de nós fazem correr,

Ai de vocês políticos radicais, lideres agita-

dores

Ai de vós pelo que vossas mão ganha por 

isso

Ai da hipocrisia de vossas línguas,

Enquanto vossos corações estão cheios

De racismo, ódio, preconceito e vingança,

Essa pátria que defendemos,

E que vossos líderes abrigamos,

Onde muitos de vós refugiamos,

É hoje ingrata a nós,

 

A aqueles que deram suas vidas aos outros,

Vocês tiram vidas indevidamente,

Vidas de moçambicanos, nigerianos, mala-

wianos

Indianos, somalianos

Vidas de quem trabalha na vossa terra,

Pela vossa preguiça,

Pelo desenvolvimento emancipado

de uma África melhor,

Vocês boers e negros,

Montados em cada esquina da vossa terra,

Carregam sangue pelas costas,

Dos vossos vizinhos,

Que o quão não fizeram,

Para que vocês hoje,

Pudessem prosperar,

Vocês esquecem que tem por aqui,

Empreendimentos, hotéis, resortes

Bancos, edifícios,

Concidadãos...

Vocês esquecem que tem por aqui 

Carros estrangeiros,

Mercadoria para exportar.

Pensem bem, pensem bem mesmo...

Quando o povo sofredor dizes basta!!!!

 

Por: Nwana wa jumael 

(Filho de Ismael)

Xenofobia não, Basta!
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Um país que tem uma cos-

ta marítima como a nossa 

- 3000 quilómetros - não 

pode viver sem que se 

aproveite esta grande vantagem 

competitiva a nível das nações do 

Índico.

Tentando não cometer os mesmos 

erros que nos levaram esse sonho, e 

numa perspectiva realista, importa 

traçar-se um plano de acção com 

vista ao restabelecimento de uma 

Marinha Mercante moçambicana. 

Na elaboração desse plano, devem 

participar os mais diversos agentes 

económicos, quer a nível dos trans-

portes, quer a nível de empresários 

com interesses no comércio maríti-

mo, e evitar encomendarem-se es-

tudos a consultores que apresentam 

belos textos sem estarem assentes 

numa realidade concreta.

A título de exemplo, trazer-se em-

barcações que operavam nos cal-

mos rios europeus para enfrentar 

as turbulentas águas do Canal de 

Moçambique é uma clara demons-

tração de falta de conhecimento das 

realidades. Fale-se com experimen-

tados capitães que são unânimes 

em afirmar que uma das zonas mais 

difíceis de navegação é o Canal de 

Moçambique.

Um outro exemplo: trazer embar-

cações desprovidas de gruas ou paus 

de carga é por si uma limitante, na 

medida em que alguns dos portos 

secundários não têm meios de des-

carga. Na elaboração desse plano 

de acção devemos, logo à partida, 

excluir a ousadia de termos linhas 

de navegação de longo-curso, como 

era propósito nos anos oitenta. Isto 

Em defesa do relançamento da cabotagem moçambicana
Por Fernando Amado Couto*

porque a nível do tráfego marítimo 

internacional, três empresas de na-

vegação dominam 80% do tráfego 

mundial e é insusceptível competir 

com estas empresas.

Devemos sim, pensar em restabele-

cer a cabotagem e o tráfego regio-

nal. Para tal, importa reflectir por-

que é que a cabotagem desapareceu 

do país.

No tempo colonial existiam três 

empresas de navegação operando 

com cerca de dez navios. Depois 

da independência foi decidido 

proceder-se à nacionalização dessas 

empresas de navegação.

Com toda a coerência pelo meu 

passado, confesso que fiz parte dos 

decisores dessa mesma nacionaliza-

ção. O nosso objectivo não era ape-

nas a moçambicanização das em-

presas, mas também o crescimento 

da Marinha Mercante moçambica-

na. Tínhamos um plano que pas-

sou pela criação da NAVIQUE e, 

inclusivamente, foram adquiridos 

navios apropriados às condições de 

navegação de Moçambique.

Com manifesto orgulho fiz parte 

da equipa que recebeu quatro na-

vios em Espanha e com tripulações 

moçambicanas fizeram a viagem 

de Bilbao para Moçambique. Cri-

ámos uma empresa de longo-curso, 

a NAVINTER, que resultou num 

redondo fracasso. 

Se no longo curso falhámos, o mes-

mo não se pode dizer, pelo menos 

até aos anos 90, que a cabotagem 

tenha sido um fracasso. Bem pelo 

contrário. Foi fundamental como 

modo de transporte devido à guer-

ra civil que dilacerou o país, cortan-

do as vias terrestres. 

Com o fim da guerra e com a re-

abertura dos transportes terrestres 

assistimos a um ruir do transporte 

de cabotagem.

E porquê?

Primeiro porque a situação de 

guerra e a situação do monopólio 

desfasou as tarifas e, segundo, por-

que não se mostrou suficientemen-

te competitiva em relação à camio-

nagem.

Concreto é que o transporte de 

um contentor via rodoviária de 

Maputo a Pemba, na modalidade 

porta-a-porta, demorava 4 dias, 

enquanto que o transporte maríti-

mo a média ronda os 15 dias, sendo 

que o importador/exportador ainda 

tem que colocar a sua mercado-

ria no cais e retirá-la do porto de 

destino. Ou seja, perdeu-se algo de 

fundamental para o sucesso de um 

empreendimento empresarial: ser 

competitivo no preço e no tempo, 

porque não é sem razão que se diz 

que “tempo é dinheiro”.

Por outro lado, assistiu-se, e conti-

nua a verificar-se, que existe um vo-

lume de carga significativo no sen-

tido sul-norte, sendo praticamente 

inexistente no sentido norte-sul, o 

que provoca um desequilíbrio a ní-

vel das receitas da viagem de navio.

Nos últimos anos, as exportações 

da zona norte foram desviadas di-

rectamente para os mercados asiá-

ticos, ou indirectamente transpor-

tados para Durban pelas linhas de 

navegação.

Ora, resolver esta situação não é 

fácil e requer algumas medidas ad-

ministrativas de protecção aos ar-

madores nacionais.

As cargas transportadas via marí-

tima, para além de outros custos, 

ainda são sujeitas a taxas de scan-

ner e em alguns portos são também 

sujeitas a taxas de terminais espe-

ciais de exportação, que pese todos 

os protestos que têm sido feitos se 

mantêm inalteráveis.

E importa também olhar com co-

ragem política a estrutura de custos 

que está associada ao transporte 

marítimo. Temos custos com Saú-

de. No entanto, nunca ao longo de 

mais de 30 anos ligado ao sector vi 

qualquer elemento da Saúde dentro 

de qualquer porto do país a efectuar 

um serviço.

Temos a intervenção da Adminis-

tração Marítima que pouco ou nada 

controla no que toca aos certifica-

dos do navio e dos seus tripulantes, 

mas que cobra serviços inexistentes.

Temos ainda a Migração e as Al-

fândegas. Nenhuma destas entida-

des intervém no transporte rodo-

viário.

Tudo isto somado constitui um 

custo global que ultrapassa a es-

tadia do navio no porto e todos 

sabemos que os investimentos em 

infra-estruturas portuárias são de 

elevado valor, bem assim a sua ma-

nutenção.

No ano transacto, tive oportunida-

de de visitar uma escola náutica no 

Sri Lanka e fiquei manifestamente 

bem impressionado. Essa escola é 

frequentada por centenas de alunos 

vindos essencialmente de outros pa-

íses asiáticos, mas existem também 

estudantes de alguns países africa-

nos. Estes estudantes têm emprego 

praticamente garantido nas linhas 

de navegação internacionais, dada a 

qualidade de ensino que é ministra-

do quer a nível de oficiais de ponte, 

quer de oficiais de máquinas. A es-

cola é privada e reconhecida como 

instituição de ensino pelo Governo. 

No seu Conselho de Direcção par-

ticipam vários membros ligados à 

indústria de navegação. Não exis-

te, desta forma, um desfasamento 

curricular entre aquilo que as enti-

dades empregadoras requerem e o 

ensino que é ministrado com base 

nos standards definidos pela Orga-

nização Marítima Internacional, da 

qual Moçambique faz parte. 

Em conclusão:
A Escola Náutica de Moçambi-

que continua a ser um instrumento 

fundamental para a formação de 

oficiais e mestres para a navegação 

marítima.

A Escola Náutica deve rever, no 

meu entender, o seu modelo de 

funcionamento, abrindo-se ao sec-

tor privado, especialmente àquele 

ligado à área portuária.

A Escola Náutica deve possuir um 

conjunto de conselheiros actuan-

do de uma forma consultiva, que 

assistam a Direcção na sua actua-

ção. Isto sem perder o seu estatu-

to reconhecido pelo Ministério de 

Educação.

A Escola Náutica deve associar-se 

a outras escolas náuticas para for-

talecer a sua capacidade de ensino, 

recolher experiências de outros pa-

íses, porque o modelo em que foi 

criada, com a assistência do Reino 

da Noruega, pertence a tempos 

passados.

A Escola Náutica pode ainda for-

necer a todo o sector ligado aos 

portos, quadros capazes de atender 

os serviços portuários a nível das 

empresas e mesmo do Aparelho do 

Estado. 

*excertos da Oração de Sapiência 
proferida a 15 de Abril corrente na 
Escola Naútica. O autor é empresá-
rio na área dos transportes e docente 

universitário na área do Direito 
Marítimo. Edição, sublinhados e 

título da exclusiva responsabilidade 
do SAVANA

O nosso sistema de educação 

é um barco sacudido por 

ondas gigantes e por ventos 

violentos que teimam em 

tentar afundar a embarcação. O nos-

so barco navega em águas turbulentas 

de um mar encrespado que procura 

desenfreadamente por um porto se-

guro. Os passageiros, o capitão e os 

marinheiros, são nossos compatriotas 

que apesar das adversidades, ainda 

acreditam em chegar sãos e salvos 

à terra firme. Passam-se dias, sema-

nas, meses e anos, mas a tripulação 

não vislumbra terra firme. As nuvens 

tornam-se cada vez mais escuras, os 

trovões sacodem as nossas esperanças 

e os relâmpagos que antes clarea-

vam o horizonte, estão sem pilhas e 

já não produzem luz. O nosso susto 

é permanente pois o barco balança 

e a chuva é tão cerrada que não nos 

permite sequer vislumbrar uma ilha 

bem ao nosso lado! Porém, a incer-

teza não nos retira a determinação 

de perseguir o nosso objectivo, ainda 

que nublado. Pelo tempo de navega-

ção contra a corrente quente e con-

tra o vento forte que assobia pelos 

nossos ouvidos, já era tempo de pelo 

menos darmos à alguma costa, nem 

que seja uma qualquer! O combus-

tível e os alimentos escasseiam e os 

instrumentos de navegação começam 

A çituação da educasão em mossambique
Por Alberto da Barca

a falhar. A fúria da natureza reduz a 

quase nada as nossas forças. As velas 

da nossa embarcação rompem-se a 

cada minuto, deixando como tes-

temunho meros trapos esvoaçando. 

Estamos a desfalecer fisicamente mas 

a nossa inteligência continua firme, 

disponível para nos socorrer e nos 

levar a bom porto. Esta é a çituação 

da educasão no nosso mossambique.

Este texto não tem a ousadia e a arro-

gância de pretender propor soluções 

mágicas, apenas o atrevimento de 

pretender contribuir com humildade 

para uma reflexão mais abrangente e 

profunda, que se pretende colectiva 

sobre o nosso presente e futuro. Esse 

debate já começou e todo o cidadão 

moçambicano tem o direito de par-

ticipar e o dever de se auto-incluir 

neste processo, sem precisar de con-

vite formal. O seu papel é manter 

um questionamento cíclico sobre o 

sistema, na busca da sua renovação e 

aprimoramento permanente. 

Os moçambicanos sabem que o 

sistema está enfermo. Os moçam-

bicanos sabem que as boas decisões 

requerem estudos e pesquisas, audi-

ções aos agentes do sector e capitães 

com competência para navegar em 

águas revoltadas. Então o que falta 

para o barco sair desse mar revolta-

do que nos tem salgado a todos? O 

que falta para mossambique sair da 

actual çituação da educasão em que 

se encontra? Falta coragem e audá-

cia política. Falta espírito empreen-

dedor para romper com mesmismos. 
É preciso acabar com essas nuvens 
baixas carregadas de incompetência, 
que assustam como os trovões e quei-
mam como os relâmpagados as novas 
ideias e o espírito inovador e criativo. 
Idéias procuram espaço no sistema 
mas só encontraram rochedos gigan-
tes impedindo a progressão do barco 
para um porto seguro.
Mas o tempo começou a mudar. O 
céu está a abrir, está a azular. Mas 
ainda faltam apoios de dentro e de 
fora da embarcação. O capitão quer 
experimentar novas formas de nave-
gação, está ouvir os marinheiros e até 
os passageiros! O timoneiro já deu 
conta que o barco tem furos e a água 
que entrou pelas rachas, pela madeira 
carcomida, espalha-se pelo convés e 
pode perigar a embarcação. As prio-
ridades começam a ser identificadas e 
acções de correcção da rota estão em 

curso. Mas para que o barco chegue 

a bom porto, requere-se o envolvi-

mento do povo em terra firme, como 

faróis imprescindíveis, das ilhas quais 

salva-vidas e do continente, cais se-

guro. Todos, sob uma forte e lúcida 

liderança, melhoraremos a situação 

da educação em Moçambique.

Quando um médico 

manda fazer um raio 

x a um paciente que 

tem um problema 

num determinado órgão inter-

no, não tem por preocupação 

saber se esse órgão é bom ou 

mau, feio ou bonito, mas saber 

o que o afecta para, depois, 

iniciar a terapia.

A função dos estudantes do 

social é um pouco como a dos 

médicos: consiste em analisar 

fenómenos, encontrar causas 

e consequências, etc. A sua 

função não consiste, portanto, 

em saber se os fenómenos são 

bons ou mais, feios ou bonitos.

Os estudantes do social são 

obviamente cidadãos e os ci-

dadãos são regidos por prin-

cípios e regras morais. Mas 

quando estudam fenómenos 

sociais fazem-no (ou devem 

fazê-lo) como estudantes e 

não como cidadãos. Nenhuma 

ciência é possível quando se 

confunde estudo e moral e se 

pede àquele que seja esta. Ou 

vice-versa. 

Entre analisar e moralizar
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

O 
mar Mediterrâneo está-

-se a tornar num enor-

me cemitério. Só num 

recente naufrágio mor-

reram entre 700 e 900 pessoas. 

Uma enormidade, a acrescentar a 

muitas outras que sucedem todos 

os dias.

Mas quem são os mortos? Gen-

te rica que viaja em navios de 

cruzeiro? Tripulantes de navios 

de carga? Militares de navios de 

guerra? 

Não. São gente extremamente 

pobre que tenta atingir o “sonho 

Europa” como os africanos ten-

tam chegar ao “sonho África do 

Sul” para tentarem melhorar as 

suas vidas.

Serão inconscientes do risco que 

correm, metendo-se, às centenas, 

em barcos de nenhuma seguran-

ça? 

Não. Todos eles sabem que aqui-

lo são chamados os “barcos da 

morte” e apenas escolheram entre 

uma morte no mar e uma morte 

de miséria, guerra, fanatismo e 

fome nos seus países de origem.

Vão-me dizer: então a culpa é, 

também, dos seus países, onde 

as condições de vida são tais que 

é preferível o risco da morte no 

mar.

E eu respondo que sim, nuns ca-

sos, e não em outros.

Ao que parece, o país africano 

que mais gente embarca nos bar-

cos da morte é a Líbia. E a Líbia 

era, até ao derrube do coronel 

Kadafi, o país africano com me-

lhor nível de vida generalizado. 

Que atraía outros povos, não en-

xotava o seu. 

Kadafi não era um democrata. 

Muito pelo contrário, mas era um 

ditador que estava a desenvolver 

o seu país como nunca antes nin-

guém tinha feito. Quem ficou a 

dirigir a Líbia, depois de Kadafi, é 

muitíssimo menos democrata do 

que ele foi e o país está num caos 

total, levando a tragédias diárias.

Mas não é só na Líbia que isto 

está a acontecer. O mesmo acon-

teceu no Iraque de Sadam Hus-

sein. Também um país essencial-

mente laico e próspero, destruído 

pelo fanatismo religioso, aceso e 

alimentado pelo chamado Oci-

dente.

Há dias estive a ver imagens da 

Síria actual. Um país moderno, 

do século 21, que pouco se distin-

gue de qualquer cidade europeia. 

Tal como a Líbia e o Iraque, é di-

rigida por um ditador. Mas será 

preferível derrubar esse ditador 

deixando espalhar-se essa total 

abominação que é o dito estado 

islâmico? Será que a forma de 

lutar contra ditaduras actuais é 

mergulhar os povos, de novo, nos 

horrores da Idade Média?

O mesmo se passou no Afeganis-

tão. Fotos do tempo da ocupação 

soviética e de hoje arrepiam-nos 

pelo gigantesco recuo histórico.

Antes disso tivemos a Pérsia, que 

tinha um imperador detestável, o 

Chá. Foi derrubado, mas será que 

a generalidade dos persas, hoje 

iranianos, prefere o actual regime 

dos aiatollahs?

E custa-me a acreditar que os lí-

deres do tal Ocidente não vejam 

estas coisas. Parece-me claro que 

vão vendo, a curto prazo, sem 

avaliarem as consequências fu-

turas. E, de repente, estão a ver, 

nos seus televisores, americanos, 

ingleses ou franceses a ser dego-

lados em directo.

E aí já é tarde...

Massacre no Mediterrâneo

No presente ano, a xenofobia na África 

do Sul evidenciou-se nos princípios 

da segunda quinzena de Abril, con-

firmando-se como algo recorrente. 

Este fenómeno, em si, já nos alerta para a 

possibilidade de voltar a eclodir, a não ser que 

se minimizem ou se eliminem (?) as comple-

xas causas do mesmo.  

A forma como a prática xenófoba é desen-

volvida dá a entender que um considerável 

segmento da população sul-africana não 

valoriza ou simplesmente desconhece que a 

luta contra o apartheid e a ascensão do ANC 

ao poder deveu-se, em certa medida, à aju-

da dos países da região austral de África e de 

outros cantos do mundo. Porém, esta possi-

bilidade não os obriga a aceitar passivamen-

te o convívio com os impactos da imigração 

que julgarem nefastos. Obriga-os a conviver 

com outros povos (imigrantes) dentro do que 

a lei preconiza. O problema está no tipo de 

Xenofobia e outros
manifestação xenófoba que foi exibido ao Mundo. 

Simplesmente repugnante!

Enganaram-se os que assumiram com convicção 

que a xenofobia era a forma mais rápida de resolver 

os seus problemas socio-económicos. Pôr os estran-

geiros, sobretudo os negros africanos, em debanda-

da, por via de execuções ou ameaças de morte, pode 

ter sido fortemente apelativo mas não é suficiente 

nem eficaz para fazer com que a África do Sul seja 

habitada somente por sul-africanos. Enganaram-se 

porque a xenofobia, ainda que recorrente, terá que 

se render às evidências de uma economia que, no 

seu conjunto, está a crescer e a manter-se como re-

ferência incontornável em África. A África do Sul 

continuará a exercer um forte poder de atracção re-

lativamente a outros povos da região e do mundo. 

Provavelmente, nesse processo, a xenofobia cresça 

na mesma proporção dessa atractividade.

Ninguém nasce xenófobo, racista, tribalista ou 

egoísta; ninguém nasce intolerante em termos re-

ligiosos, políticos ou territoriais. Tornamo-nos, por 

exemplo, xenófobos porque para o meio em nos 

encontramos é o que está certo, é o que devemos 

fazer para defender a nossa integridade económica, 

social, política, religiosa, etc. Admitindo que, em 

última instância, temos todos, na nossa composi-

ção cerebral, a xenofobia, o racismo, a intolerância, 

o egoísmo…, então, resta-nos educar essa parte 

bruta que abunda dentro de nós para que não nos 

tornemos descontroladamente xenófobos, racistas, 

tribalistas,… 

A xenofobia, o racismo, o tribalismo e outros, des-

pertam em nós quando não conseguimos o em-

prego pretendido, o salário almejado, ou outros 

desejos vitais. Se se ergue mais uma universidade, 

mais uma grande indústria no maior parque indus-

trial do nosso país, mais isto e aquilo em Maputo, 

logo o sentimento tribal e regionalista torna-se 

acutilante. Se se encaixam governadores e minis-

tros não negros mas moçambicanos, logo a neura 

racial começa a subjugar-nos. Quando nigerianos, 

ruandeses, libaneses, portugueses, indianos e indi-

víduos de outras nacionalidades tomam conta 

do mercado interno moçambicano de forma 

visível, logo o sentimento xenófobo rasga-nos 

as entranhas condicionando nervosamente a 

nossa respiração. 

Ainda hoje é possível ouvir, ainda que raramen-

te, expressões bárbaras do tipo “o colonialismo 

já acabou, volta para a tua terra”, “Aqui não é 

Índia”,… Xenofobia de gema! Uma xenofobia 

que passa por uma educação para que não se 

transforme em onda apetitosa para a prática 

de “surf ” antissocial e que deve ser monitorada 

tanto política como religiosamente. É preciso 

ler a tendência do “social” e até do “económico” 

para não sermos apanhados de surpresa pelo 

espreguiçar da xenofobia ou do regionalismo. 

É preciso, sobretudo, reequacionar abertamen-

te a “unidade nacional” em ambiente multipar-

tidário. Ao que parece, temos de forma mais 

latente o tribalismo ou mesmo o regionalismo 

do que a xenofobia.

Quinta-feira bem cedo, pouco antes de sair para Nels-

pruit com uma equipa da empresa, recebo de Joanes-

burgo a mensagem que transcrevo:

“Última hora. Amanhã (quinta, dia 16) é o Dia D para todos 

os estrangeiros. Os sul-africanos estão a planear um ataque 

massivo nunca visto antes! Eles vão parar  taxis e agredir to-

dos os estrangeiros que encontrarem.  Ajuda no combate e 

envia esta mensagem a todos os teus contactos”. Actua já e 

rápido. A vida dos nossos companheiros africanos está em 

risco. A Liga da Juventude do ANC”.

Para nós, quinta-feira é o dia de irmos à gráfica buscar o 

jornal que é impresso em Mpumalanga. Comentámos sem 

grande apreensão a mensagem, que tinha também uma nota 

dizendo que a embaixada de Moçambique aconselhava a evi-

tar viagens para a África do Sul. Que fazer?

Chegámos às 10:30h. a Ressano Garcia. O movimento de 

fronteira pareceu-nos normal. Do outro lado, em Komati-

port, um lugarejo feio e buliçoso, o comércio funcionava em 

pleno, abastecendo sobretudo os “mukheristas” vindos de 

Maputo. Na rua principal, por sinal aquela onde está concen-

trada toda a actividade comercial, camiões frigoríficos descar-

regavam carcaças de vaca e porco, depois vendidas a retalho 

para os “coleman” dos moçambicanos. Os carros e carrinhas 

com matrícula de Maputo sobrepunham-se às viaturas locais. 

Junto à rua, onde muitas lojas têm nomes em português (por 

sinal com muitos erros ortográficos), apinham-se os sacos de 

batata e cebola. Antes mesmo de se entrar na localidade, há 

agora enormes armazéns de produtos agrícolas por atacado, 

claramente para abastecerem os camiões e carrinhas vindos 

do outro lado da fronteira.

Na loja pouco iluminada do mecânico junto à esquadra da 

polícia – com muita clientela moçambicana porque fala por-

tuguês – o dono está com cara de poucos amigos. “Isto é a 

nova África do Sul. Desde as 9:00h estou sem electricidade e 
vai ser assim até às 12:00h”. Não há sinal de qualquer distúr-

bio, não se sente tensão no ar. 

Uma hora mais e estamos em Nelspruit. Os semáforos não 

funcionam por causa das restrições impostas pela Eskom (o 

equivalente da EDM). Na gráfica, o jornal está atrasado e 

trabalha-se com um gerador de emergência. Saímos da cida-

de pouco depois das 17:00h para chegar à zona da frontei-

ra pelas 18:30h. O panorama na estrada está bem diferente. 

Muitos controles policiais, muitos carros com pirilampos 

acesos patrulham a via.

Às 18:30h. começa o nosso martírio com o desembaraço 

fronteiriço. Primeiro, junto à antiga pista de aviação de Ko-

matiport para o despacho aduaneiro do lado sul-africano. 

Numa enorme e permanente nuvem de poeira convivem as 

pequenas carrinhas dos “mukheristas” e os “monstros” articu-

lados que transportam ferro-crómio para o porto de Maputo, 

Apesar das palavras e promessas, os camiões e não os com-

boios continuam a transportar o minério, mantendo ociosa 

a linha férrea.

Às 19:00h estamos à boca da fronteira. A polícia inspecciona 

um a um os carros comerciais. Depois de ver todos os papéis, 

falta o livro de manifesto. Em 20 meses de operação nunca 

tal papel tinha sido pedido. A mulher-polícia, lobolada em 

cerimónia tradicional por um moçambicano, é inflexível. Mil 

randes de multa, paga em “cash” na esquadra de Komatiport. 

Meia hora depois passamos a alfândega sul-africana com um 

maço de papéis passados pela despachante.

Em Ressano, na fronteira moçambicana, faz-se praticamen-

te apenas o movimento de passaportes. A segunda parte do 

martírio é no que é designado como o “KM4”.

As instalações cheiram a fresco mas estão muito sujas. O 

vento que é particularmente agressivo aqui, mistura papéis, 

garrafas plásticas vazias e invólucros de comida. Mais uma vi-

sita ao despachante com o mencionado maço de papéis, mais 

um desembolso e depois dois gichets de Alfândega. Apesar 

da simpatia de todos os funcionários que querem que “o jor-

nal chegue rápido a Maputo”, estamos há praticamente duas 

horas e meia na fronteira. 

Mas não é tudo. 

É preciso dar o “dízimo” ao partido Frelimo via Kudumba, a 

empresa de “inspecção não intrusiva” que determina se os jor-

nais têm outras matérias susceptíveis de imposto ou alguma 

ameaça à segurança nacional. O “suis generis” da operação é 

que obriga os inspeccionados a pagar pela sua própria ins-

pecção, por intermédio de uma empresa privada. Quase duas 

dezenas de camiões de cinco toneladas, cheios de cromados 

luzidios “made in China”, disputam a paciência dos funcio-

nários da inspecção. Grande parte das mercadorias – batata, 

cebola, maça, repolho, couve, tomate – é acompanhada por 

senhoras. Bem vestidas, cabelos e unhas arranjadas. Por cima 

das colants e das blusas de malha decotadas, uma capulana e 

às vezes um lenço na cabeça. Para dar um toque mais popular.

Pouco depois das 21:30h estamos a sair do KM4. Noves fora 

a multa pelo “excesso de zelo” policial, foram quase três horas 

nas operações de fronteira. O que são más notícias para o 

meu amigo Rosário Fernandes. Gastamos tanto de fronteira 

como nos cerca de 200 km. Entre Maputo e Nelspruit. Numa 

mercadoria que não paga direitos aduaneiros.  Mas mesmo 

assim, são semanalmente mais quatro mil meticais aos custos 

de produção do jornal.

Em Maputo, conto as folhas no maço de papel que me é re-

metido pelo chefe da distribuição do jornal. 18 folhas, quase 

todas dizendo a mesma coisa em português e inglês. Para 

esta semana haverá mais papel. O manifesto em triplicado 

que nos foi fornecido pelo Ministério dos Transportes e que 

acompanha a licença (permit) de transporte comercial.

A xenofobia acompanhámos pela televisão já em Maputo.

*gestor da mediacoop SA em viagem profissional a Mpumalanga. 

Texto dedicado à equipa do SAVANA que todas as semanas trabalha 

mais de 24 horas ininterruptas (certamente à revelia do MITRAB) 

para colocar o jornal à disposição dos nossos leais leitores e anunciantes.

Crónica rápida de uma viagem a Nelpruit

Entre a xenofobia e a 
burocracia que nos mata
Por Fernando B de Lima*
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O 
andebol é uma modali-
dade colectiva, aparente-
mente excluída do cená-
rio desportivo nacional, 

depois de, na década de oitenta, 
ter sido uma referência a nível na-
cional e não só. Na verdade, quem 
não se recorda da qualidade dos jo-
gadores que corporizaram o Costa 
do Sol e o Desportivo da Matola, 
em masculinos, ou o Matchedje 
e o Maxaquene, em femininos? 
Quem não se recorda de jogado-
res de grande valia técnica, como 
Dua, Ramira Langa, Domingas de 
Sousa, entre outros? Hoje a reali-
dade é bem diferente, sendo que o 
andebol só vive de nostalgia, na se-
quência da redução de clubes e do 
número de atletas. Grosso modo, 
existem núcleos e equipas de bair-
ro. Triste sina a nossa!

Para perceber os problemas que 

enfermam esta modalidade, o SA-

VANA saiu à rua, esta semana, para 

ouvir os fazedores da mesma. Os 

treinadores mostram-se divididos 

em torno do momento que esta mo-

dalidade atravessa e contradizem-se 

quanto ao número de praticantes. 

Para uns, o andebol está numa fase 

“crítica”, porque regista-se uma re-

dução de números de praticantes e 

para outros “está em crescimento”, 

porque há maior número de equipas 

praticantes, embora os clubes não 

apostem nele.

“O andebol está a resistir a 
vários factores”, diz Zaca-
rias  Simbine
Para o treinador da equipa sénior 

masculina do Costa do Sol, Za-

carias Simbine, o andebol resiste a 

vários factores, onde se destacam 

dois. Primeiro, a política do despor-

to que define algumas modalidades 

como prioritárias (caso do futebol) 

e, segundo, os dirigentes desportivos 

que “não conhecem a importância 

do desporto”, pois, segundo diz, de-

finiram o futebol como o desporto 

e esqueceram-se das outras discipli-

nas.  

“Estamos a resistir à queda. Antiga-

mente, o andebol era praticado em 

quase todos os clubes, mas hoje são 

quase cinco clubes que praticam a 

modalidade”, constata. 

O treinador da Malhangalene, Edu-

ardo Fumo, considera que o actual 

estágio do andebol não pode ser 

dissociado das outras modalidades 

e nem das práticas da sociedade, no 

geral. O facto é que se trata de uma 

modalidade que tanto nos bairros, 

núcleos ou mesmo clubes é relegada 

para o segundo plano. 

Mais conhecido por Dua, o técnico 

da Malhangalene afirma que o an-

debol “não está bem” e o exemplo 

ilustrativo é a redução, a cada ano, 

do número de praticantes e de ins-

talações.

“Não podemos dissociar o andebol 

da sociedade, pois esta já perdeu os 

seus valores”. Explica ainda “que 

em 2013 adiámos o campeonato 

nacional, devido à tensão político-

-militar”.

Entre as dificuldades que a modali-

A morte lenta de uma modalidade
-Entretanto, os treinadores estão divididos em relação ao estágio do andebol 

Por Abílio Maolela (texto) e Ilec Vilanculos (fotos)

dade enfrenta, o técnico “canarinho” 

cita a falta de infra-estruturas, a re-

dução do número de clubes que mo-

vimentam a modalidade, a falta de 

apoios tanto por parte do Governo, 

como dos clubes, seja em termos de 

material de trabalho ou financeiros.

Devido à falta de infra-estruturas, a 

equipa canarinha treina no pavilhão 

do Instituto Comercial de Maputo, 

com quatro candeeiros de baixa po-

tência e sem linhas bem demarca-

das. O mesmo espaço é pago, porém 

não reúne condições para a prática 

da modalidade.

“Nós somos jogadores, treinadores 

e, em alguns momentos, patrocina-

dores da equipa”, diz a fonte, para 

quem o clube sempre reconhece as 

dificuldades, mas “acho que há falta 

de vontade para  resolvê-los”. 

A mesma situação é vivida pela 

Malhangalene, que se vê obrigado 

a treinar no Pavilhão da Escola In-

dustrial da Matola, onde também 

divide o espaço com uma equipa 

feminina de basquetebol.

Em 2011, a Cidade de Maputo 

acolheu os X Jogos Africanos ( JA), 

que permitiram a reabilitação dos 

pavilhões desportivos, com destaque 

para os da Académica, Maxaquene, 

Desportivo e Estrela Vermelha.

Questionado sobre a redução do 

número de instalações, tendo em 

conta este factor, Dua explicou que, 

contrariamente ao período que an-

tecedeu o evento, em que os recintos 

eram abertos para qualquer equipa, 

após os JA começou a ser difícil ace-

der aos mesmos, devido aos eventos 

sociais que são realizados.

“Antes dos JA fazíamos jogos em 

qualquer pavilhão, incluindo o do 

Maxaquene, mas após este evento 

não conseguimos mais aceder a es-

tes espaços, por causa dos eventos 

sociais (festas de casamentos, bap-

tismo, graduação, entre outros). Es-

sas actividades rendem mais que o 

desporto, fazendo com que os donos 

aluguem para os mesmos”, salienta. 

“O andebol está num bom 
momento”, diz Michaque 
Fumo
Contrariamente aos seus colegas, 

Michaque Fumo, treinador da equi-

pa sénior masculina do Maxaquene, 

diz que o andebol “está num bom 

momento”, devido ao seu cresci-

mento anual, onde se testemunha o 

facto, com o aumento de número de 

praticantes e de equipas. 

“Estamos a crescer, pois regista-se 

maior número de praticantes so-

bretudo nas camadas de formação, 

nas quais devemos apostar. Temos 

vários praticantes, desde as escolas, 

bairros e núcleos. A modalidade está 

a ganhar outra dinâmica e temos de 

acompanhá-la”, referiu.

A fonte afirma que, para a capita-

lização desta modalidade, é preciso 

melhorar a calendarização das com-

petições de modo a conquistar mais 

patrocinadores e amantes. 

“Temos de voltar a incum-
bir a tarefa aos profes-
sores”, adianta Eduardo 
Fumo
Para o resgate desta modalidade, o 

treinador do Costa do Sol considera 

que tudo passa pelos dirigentes (go-

vernantes e presidentes dos clubes) 

que devem olhar as modalidades 

de igual forma, “dando um pouco 

a todas” por forma a que cada uma 

possa mostrar o seu valor. Conta que 

“dá-se valor às modalidades que não 

dão o devido retorno”. 

“O andebol não é a única modalida-

de desvalorizada. Há tantas moda-

lidades que dão o seu máximo, mas 

que não são dadas o seu real valor”, 

acrescentou.

Outra solução que pode tirar o an-

debol deste marasmo é a mudança 

de mentalidade por parte dos diri-

gentes dos clubes que, geralmente, 

“não sabem da existência desta mo-

dalidade”. 

“Os dirigentes dos clubes nunca se 

dão ao tempo de saber o que se faz 

na referida modalidade, como é que 

se pratica, o que é preciso para ser 

praticado”, constata Simbine.

No Costa do Sol, por exemplo, o 

técnico afirma que todos os dirigen-

tes, quando chegam à direcção do 

clube, mostram-se disponíveis para 

desenvolver a modalidade, mas du-

rante o tempo “o que é dito não se 

faz sentir no terreno”.

Este facto faz com que Simbine 

não entenda o “vírus” que os infecta, 

porque toda a gente quando come-

ça tem sempre uma visão diferente, 

mas durante o tempo, isso não acon-

tece.

“No Costa do Sol o andebol é a mo-

dalidade com mais títulos que o fu-

tebol (10 contra nove, conquistados 

em 10 anos consecutivos), mas não 

temos infra-estruturas para treinar”, 

sublinhou.

O técnico de Malhangalene tam-

bém realça que é preciso uma “mu-

dança de mentalidade”, entretanto, 

não só nos dirigentes, mas em toda  

a sociedade.

“Temos de voltar aos anos 80, onde 

a tarefa número um era incumbida 

aos professores de educação física. 

Actualmente, as tarefas atribuí-

das a um são transferidas ao outro 

professor e assim sucessivamente. 

Preocupamo-nos com os benefícios 

que  podem vir com o trabalho”, dis-

se a fonte que também é professor 

na Faculdade de Educação Física e 

Desportos, na Universidade Peda-

gógica (UP).

“Antigamente as aulas de educação 

física eram feitas de competição, 

mas hoje as equipas das escolas são 

treinadas por qualquer um e os pro-

fessores não fazem parte”, acrescen-

tou.

Segundo este técnico, a escola deve 

ser o centro de formação e captação 

de talentos, pelo facto deste ser o vi-

veiro das crianças. 

“Esta modalidade é feita, geralmen-

te, nas escolas e não nos bairros, e 

o professor de educação física deve 

estar envolvido na modalidade”, 

salienta. Enquanto uns apontam o 

Governo como sendo o responsável 

pelo estágio da modalidade, Eduar-

do Fumo tem outra opinião, real-

çando que as pessoas é que devem 

mudar de mentalidade, em particu-

lar os clubes.

Entretanto, o treinador do Maxa-

quene tem uma opinião diferente.  

Michaque considera que a moda-

lidade atravessa problemas seme-

lhantes aos das outras, mas para 

ultrapassá-los há que traçar projec-

tos de venda. 

“Esses projectos devem ser traçados 

ao nível das associações, de modo a 

termos financiadores das competi-

ções”, adianta.

Questionado sobre o papel do Go-

verno neste processo, a nossa fonte 

afirma que cabe a cada modalidade 

desenhar as suas políticas e pedir ao 

Governo para ajudar a implementá-

-los. 
“O Governo desenha as políticas 
gerais, o que temos de fazer é os fa-
zedores da modalidade desenharem 
a sua política e pedirem apoio às au-
toridades, porque estas não podem 
fazer nada sem nos movimentar-
mos”, salientou.
Se Dua aponta o facto dos pavilhões 
existentes serem utilizados para 
eventos sociais, em detrimento do 
desporto, Michaque Fumo constata 
o facto de, após os Jogos Africanos, 
não se ter construído novas infra 
-estruturas para acolher modaalida-
des de salão.
“Aquando dos JA, deixando o Com-
plexo do Zimpeto, o Governo limi-
tou-se a reabilitar as infra-estruturas 
existentes e não construiu novas. O 
facto é que os pavilhões existentes 
são de clubes e não temos nenhum 
destinado às selecções nacionais ou 
pertencente às associações”, afian-
çou.Entretanto, diferentemente do 
Costa do Sol, onde a direcção não 
presta atenção a esta modalidade, 
no Maxaquene o cenário é contr-
rio. Segundo Fumo, apesar das di-
ficuldades financeiras, o clube “dá 
atenção a todas modalidades”, pelo 
que, “o andebol está de boa saúde”, 

concluiu.

Pormenor do campo anexo do Maxaquene 

Zacarias SimbineEduardo Fumo Michaque Fumo
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Disputa-se, este fim-de-sema-
na, a sétima jornada do cam-
peonato nacional de futebol, 
o Moçambola, sendo que no 

centro das atenções estão o clássico 

entre os vizinhos, Maxaquene e Des-

portivo, ambos de Maputo, e o derby 

entre o Ferroviário da Beira e o Cos-

ta do Sol. O jogo entre os tricolores e 

alvi-negros realiza-se, sábado, no Es-

tádio da Machava, numa altura em que 

as duas equipas atravessam momentos 

diferentes.

Os comandados de Antero Camba-

co ocupam a última posição da tabela 

classificativa com cinco pontos, fruto 

de uma vitória e dois empates, sendo 

que o único triunfo foi alcançado na 

primeira jornada diante da ENH de 

Vilankulo. 

Na última jornada, o Desportivo de 

Maputo empatou, em casa, frente ao 

Ferroviário de Quelimane, resultado 

que levantou a ira dos adeptos da equi-

pa, exigindo a demissão do técnico.  

Por sua vez, os “tricolores” atravessam 

um bom momento e partilham a li-

derança do campeonato com a Liga 

Desportiva de Maputo, com 12 pontos, 

fruto de quatro vitórias e duas derro-

tas, a última das quais frente à HCB de 

Songo, no fim-de-semana. 

Candidatos ao título, as duas colectivi-

dades vão ao jogo focalizadas na vitó-

ria, única forma de manter intactas as 

suas aspirações.

Enquanto isso, na Beira, o Ferroviário 

local recebe o Costa do Sol, numa par-

tida de “aflitos”. Os “locomotivas” de 

Chiveve tiveram um início em falso tal 

como os canarinhos. Convenhamos são 

acidentes de percurso que devem ser 

rapidamente ultrapassados.

Os canarinhos não ganham há cin-

co jornadas (última e única vitória foi 

contra o Ferroviário de Nampula, por 

1-0, na segunda jornada) e os “locomo-

tivas” da Beira somam uma vitória, em 

casa (frente ao Ferroviário de Queli-

mane), em quatro jogos.

Ainda a contar para a mesma jornada, 

o Ferroviário de Nampula recebe o 

Clube de Chibuto, num despique que 

se prevê bastante emotivo.

No mesmo dia, os “locomotivas” da 

capital do país recebem o 1º de Maio 

de Quelimane, que no fim-de-semana 

venceu o Ferroviário de Nacala, por 

1-0. Entretanto, a HCB regressa a Na-

cala, desta vez para defrontar o Ferrovi-

VII jornada do Moçambola

Tira-teimas!
Por Abílio Maolela

ário daquela parcela do país, enquanto 

que o Desportivo daquela cidade des-

loca-se a Quelimane para bater-se com 

o Ferroviário.

Na abertura da jornada, além do clás-

sico dos vizinhos, a ENH medirá 

forças com a Liga Desportiva de Ma-

puto, num jogo a ter lugar na vila de 

Vilankulo.

De referir que, à entrada desta jornada, 

o Moçambola produziu 59 golos, onde 

o Ferroviário e a Liga Desportiva, am-

bos de Maputo, contribuíram com oito 

tentos. A  equipa da HCB tem a defesa 

mais batida, com nove golos sofridos e 

o pior ataque pertence ao Costa do Sol 

e ao Desportivo de Maputo, com dois 

golos.

Isac, do Maxaquene e Zé, do Despor-

tivo de Nacala, são os melhores marca-

dores com três golos a cada. 

O Desportivo de Maputo passa por uma  grande crise

-

- -

João Francisco Mbanze
Faleceu

Necrologia-Necrologia-Necrologia 

João Francisco Mbanze
Faleceu
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Por Luís Carlos Patraquim

“Pois a Lua e o Sol fornecem as máscaras resignadas, mas nesta hora de crepús-

culo civil todos devem usar as próprias caras.”  W. H. Auden, O Massacre dos 

Inocentes, tradução de José Alberto Oliveira.

Parece a tua Fuga da Morte, Paul Celan. Os teus cabelos de oiro, Sulamina, ainda 

dizias o tu; ainda não te tinhas enclausurado numa dialogia tão opressiva dentro de ti 

próprio, aquela que te levou à mais absoluta rarefação do poema, à mudez, ao silêncio. 

Não sei se encheste os bolsos com pedras naquele dia de 1970 em que mergulhaste no 

rio Sena. Um Mestre percorre a Alemanha, escrevias. 

Pois, estamos em 2015, há a mudança das estações e a empresa está criada. Chama-se 

Migrações & Xenofobias, Lda. O rating é bom. E está cotada na Bolsa, embora não 

perceba nada, nem queira, de Direito Comercial.

Cito estas coias de memória pois caminho no deserto e os livros já arderam. Um 

amigo chegou e disse-me que se morria nas duas extremidades do continente. Muito? 

A pergunta era estúpida mas eu estava com medo. Se o número fosse muito grande 

haveria mais probabilidades de ser incluído nele. E, como saberia ele disso tudo, ali, no 

meio das pedras, tão despojado como eu? Pelo vento, pelo eco das vozes, pela cadeia 

humana que faz a peregrinação do desespero e da esperança e caminha sempre, cami-

nhará sempre, em todas as direcções.

Disse-me: “Vi as imagens do comício do Rei Zulu a negar que tivesse apelado à ex-

pulsão dos estrangeiros da África do Sul. Negros. O Goodwill Zwelithini apelando 

à hospitalidade. Mas observei-lhe o rosto e atentei numa frase, se tivesse incitado à 

expulsão já nenhum desses darkers – digo eu, agora – estaria aqui”. Que poder, pensei! 

Que tolerância! 

“E Sua Majestade tinha muita gente a ouvir?”

“Tinha – retorquiu - mas não parecia muito convencida. Gritava: Os Kwerekwere 

estão a roubar-nos os empregos”. Pôs-me a mão no ombro: “Parece que o governo vai 

mobilizar o exército para a zona de Alexandra”.

“Alexandria?”

“Não, Alexandra, perto de Jonanesburgo”.

Estávamos os dois sentados. A água do cantil era salobra e quente.

“E para onde vais? - Outra pergunta sem sentido, pensei. 

“Para Norte”.

Que tinha contactos… melhor, que, mais à frente, se chegasse lá, haveria de ter con-

tactos.

Estávamos extenuados. Até o sopro da conversa tinha de ser rigorosamente controla-

do. Ele sabia e eu queria indagar-lhe sobre o que tinha lido e ouvido. No meio daquela 

terra estéril, conforme uma espécie de acaso, o seu smartphone, único bem para além 

da vontade indómita, ou da esperança, ou do medo, dava-lhe o acesso a notícias, análi-

ses, declarações políticas, decisões das chamadas autoridades, a sul e a norte. 

“O Mediterrâneo é como a baleia de Jonas. Engole tudo. Mas é pior do que o que 

se narra no texto bíblico”. Ele riu-se. E começou a falar em Mare Nostrum, Frontex, 

Operação Tritão, declarações da União Europeia. “Uma grande hipocrisia”, desabafou.

“O Zwethelini podia ser a Marine le Pen?” Mais uma observação estúpida, pensei. 

Mas a resposta dele foi veemente: “Claro!” .Só com a nuance de que disfarçava melhor.

“E o que somos: emigrantes, migrantes, o quê?”

“Migrantes, refugiados, os deserdados da terra. Mas, lá no Norte só nos querem ver 

como emigrantes ilegais… à procura de uma vida melhor”.

“E quem nos estragou a vida?”, foi a minha última pergunta estúpida.

“Todos! Nós e eles”.

Não quis entrar em políticas. Não por medo mas por cansaço. Disse-me que muita 

gente se tinha indignado com o que se estava a passar e a ver bem o problema. 

“Dá-me nomes.”

“O Mia Couto, lá na tua terra. O Achille Mbembe, na África do Sul, por exemplo”. 

Hei de ler, se puder. Deixo as análises para quando chegar, se tiver sorte.

Ele levantou-se e continuou a caminhada. A imagem a desaparecer na reverberação 

da luz, como no final dos filmes do Charlot. Eu fiquei a pensar na Rosa de Ninguém.

Migrações & 
Xenofobias, Lda.

O 
editor Zeferino Coelho foi recente-
mente homenageado na capital do 
país pelo seu papel preponderante 
no desenvolvimento da literatura e 

outras vertentes culturais nacionais. A ho-
menagem foi feita aquando da apresentação 
pública da Fundação Fernando Leite Couto. 
Na ocasião, o Ministro da Cultura e Turismo, 
Silva Dunduro, disse que Zeferino Coelho é, 
“o pai dos escritores africanos e amigo espe-
cial da literatura moçambicana. Neste ano, o 
histórico editor Zeferino Coelho celebra 46 
anos de actividade como editor. É sem dú-
vidas uma presença incontornável quando 
se trata de autores africanos publicados em 
Portugal. Essa publicação em Portugal aju-
dou a abrir portas ao mundo para os nossos 
escritores”. 

O seu trabalho revela-se também no facto de 

ser o editor do único escritor Prémio Nobel 

de Literatura em língua portuguesa, José Sara-

mago. “No caso de autores moçambicanos en-

contramos uma vasta gama, desde a literatura 

a artes plásticas como José Craveirinha, Rui 

Knopfli, Luís Carlos Patraquim, Mia Couto, 

Paulina Chiziane, Ungulani Ba Ka Khosa, 

Suleiman Cassamo, Heliodoro Baptista, Edu-

ardo White, Guita Jr., e João Paulo Borges 

Coelho. Publicou ainda estudos de Francisco 

Noa, Marcelo Mosse e Paul Fauvet, Fernando  

Amado Couto e Ana Mafalda Leite. A acção 

em relação a Moçambique não se restringiu 

à literatura. Ele fez publicar com álbuns de 

artistas plásticos como Malangatana Valente 

Ngwenha, Roberto Chichorro, Naguib Elias,  

Dana Michaelles, José Pádua e Luís Cardoso”, 

realçou Silva Dunduro. 

Aquando da passagem dos 45 de carreira foi 

homenageado na feira do livro de Lisboa. Do 

alto da sua humildade revelou: “eu apenas es-

tive lá, a rever as provas, a ver se as capas saíam 

bem impressas. A história é feita pelos autores, 

eu apenas tive o privilégio de estar presente 

enquanto a história acontecia”, recorda Zefe-

rino Coelho.

Já na década de 70, Zeferino Coelho fez pu-

blicar vários autores africanos em Portugal. 

Era uma decisão contra as tendências de Mer-

cado que “desaconselhavam” a publicação de 

autores que, à partida, eram pouco conheci-

Editor preponderante 
na literatura africana

dos, numa colecção denominada “Uma Terra 

Sem Amos”, com autores de todos os cantos 

do globo, com particular destaque para os afri-

canos.

Foram publicados autores africanos como o 

escritor nigeriano Chinua Achebe, o egíp-

cio Naguib Mahafuz, o senegalês Sembene 

Ousmane, o queniano Ngugi Wa Thiongo, o 

sul-africano Alex La Guma, o argelino Tahar 

Ouettar, camaronês Mongo Beti.

Zeferino Coelho apostou depois nos autores 

de países africanos de língua portuguesa. Ele 

foi o editor pioneiro na divulgação dos nossos 

autores  fora dos espaços nacionais. Foram pu-

blicados os angolanos Luandino Vieira, Maria 

Alexandre Dáskalos, José Eduardo Agualusa, 

Ana Paula Tavares, Manuel Rui, Ondjaki, os 

cabo-verdianos Germano Almeida, Concei-

ção Lima, Joaquim Arena, a são-tomense Ino-

cência Mata entre muitos outros.

Zeferino Coelho, editor de elevado mérito 

pela sua enorme dedicação à causa literária,  

estabeleceu forte laços de amizade com diver-

sos escritores moçambicanos, estando sempre 

presente, motivando os autores a melhorarem 

a técnica e diversificando temática de grande 

interesse universal. A.S

Zeferino Coelho exibindo a escultura aquando da 
sua homenagem em Maputo

O 
Projecto “Nação Solidária”, consti-
tuído pelos artistas Roberto Isaías, 
Chude Mondlane, Yolanda Chica-
ne, Kaliza, Lorena Nhate, Matilde 

Conjo, Nelton Miranda, Valdemiro José e 
Atuno Monteiro, recebeu no passado dia 11 
de Abril uma distinção pelo seu desempenho 
na Campanha de Educação Fiscal atribuída 
pela Autoridade Tributária de Moçambique, 

“Nação Solidária” distinguida
aquando da realização do conselho coorde-

nador desta instituição. “A campanha inicial-

mente estava direccionada para as vítimas 

das cheias e Chitima. Pela sua determinação 

na mudança de comportamento no seio da 

sociedade, a Autoridade Tributária abraçou 

a nossa iniciativa para outra vertente”, disse 

Roberto Isaías.  

“Nação Solidária”, em parceria com a Auto-

ridade Tributária, tem como objectivo mobi-

lizar apoios para as vítimas das cheias e de 

Chitima, campanhas de educação cívica de 

saúde publica, boa governação e educação 

fiscal. “Actualmente temos mais desafios em 

termos de sensibilização. A sociedade precisa 

de ser constantemente sensibilizada sobre os 

assuntos que lhes anfligem com vista ao en-

contro de uma solução saudável. Sempre te-

mos de estar atentos ao que preocupa a socie-

dade e intervir rapidamente para evitarmos 

males maiores. Esse é o verdadeiro papel dos 

artistas na sociedade”, reitera. 

De salientar que este movimento foi lançado 

a 27 de Fevereiro do corrente ano e teve o 

início das actividades aos 17 de Março com a 

caravana de artistas que escalou cinco provín-

cias do sul e centro de país, nomeadamente, 

Zambézia, Manica, Sofala, Tete, Gaza e Ma-

puto. 

Recentemente a caravana escalou a província 

denominada terra de boa gente onde partici-

pou no festival da mulher municipal. “No pas-

sado fim-de-semana o movimento escalou a 

província de Inhambane onde vai participou, 

na sexta feira, dia 18 de Abril, no festival da 

mulher municipal na cidade de Inhambane e 

no dia 21 no Distrito de Massinga. Na sua di-

gressão, a caravana teve o apoio do INATUR, 

ENH e a EMOSE, esta última assegurou os 

músicos e equipa técnica”, finalizou. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Novamente este cenário de Xenofobia, perpetrado por alguns sul-africanos 

contra moçambicanos, zimbabueanos e malawianos. Voltam aquelas ima-

gens de atrocidades cometidas contra seres humanos. Imagens que procura-

mos apagar das nossas mentes. Agora voltaram a dominar as nossas mentes. 

Como o ser humano é capaz de cometer tamanha atrocidade ao seu semelhante?

Outra situação é esta da imigração. As últimas notícias deram conta que cerca de 

novecentas pessoas morreram ao tentar chegar a Europa via mar mediterrâneo. São 

outras imagens que nos vêm à mente. Até quando o africano vai arriscar desta for-

ma a sua vida na procura de melhores condições de vida? A precariedade com que 

os africanos migram alguns diziam que não se podiam sujeitar daquela forma para 

chegar ao lugar onde procuram encontrar melhores condições de vida. Quantos 

relatos de sofrimento ouvíamos de moçambicanos quando migravam clandestina-

mente para África do Sul?

Não que outros povos não migram. Somos a maioria. Alguém perguntou porque os 

africanos arriscam tanto a vida assim? A escassez de oportunidades faz com que o 

ser humano enfrente certas adversidades. Neste naufrágio morreram cerca de nove-

centas pessoas. Uma vida não tem preço. E novecentas? 

Agora quando os moçambicanos ouvem que já existe garantia de que as situações 

xenófobas já cessaram na África do Sul a desconfiança continua. Não é uma situação 

automática. As coisas ainda estão frescas. Não existem garantias. Assusta porque é 

a segunda vez que acontece. Por isso vemos os olhares do artista plástico Naguib 

Elias, puxando do seu cigarro, e o José Luís Cabaço carregados desconfiança.

É de ficar indignado com que aconteceu. Deixam um ambiente carregado na nossa 

sociedade. Não somos de estar com um semblante triste. Agora a situação passada 

pelos nossos compatriotas recentemente faz com olhemos as coisas com tamanha 

desconfiança. Fazem isso também Luís Bernardo Honwana e Deodato Hunguana.

Os moçambicanos gostam de estar a vontade. Acolhem outros povos com uma das 

maiores hospitalidades existentes no mundo. A forma de estar dos moçambicanos 

é muito a vontade. Mesmo com várias adversidades enfrentamos a vida com sorriso. 

Exemplo disso é a imagem do Historiador Issufo Adamo, com seu visual caracterís-

tico, partindo o coco na companhia de Fernando Amado Couto.

Gostamos de estar nas ruas, em qualquer lugar que desejamos estar a vontade. Por 

isso que nesta outra imagem vimos Celso Muianga, carregando uma escultura, a 

escritora Paulina Chiziane e o Editor Zeferino Coelho caminhando e conversando 

livremente pelas ruas da cidade.

Quem preferiu caminhar sozinho foi o escritor Mia Couto. Estiveram todos juntos 

aquando da homenagem do editor Zeferino Coelho. A outra malta ficou para trás 

numa despedida momentânea. Mas parece que Mia Couto quer fazer essa cami-

nhada sozinho, roendo as unhas. Nós os moçambicanos gostamos de estar num a 

vontade. Não é nada estranho para quem prese a liberdade. 

Situações estranhas?
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Diz-se.
.. Diz-seFoto de James Oatway

O 
autoproclamado “pai da de-
mocracia”, Afonso Dhlaka-
ma, reconheceu que o défice 
de democracia em Moçam-

bique, gerado por sua paciência e ali-

mentado insistentemente por fraudes 

eleitorais, está a retardar a governação 

da Renamo, maior partido da oposição, 

que vê nas províncias autónomas, que 

pretende criar com um projecto-lei já 

na Assembleia da República (AP), a al-

ternativa para as fraquezas. Já nas pro-

víncias autónomas, Dhlakama prevê 

reformas agrárias profundas e triplicar 

o salário mínimo pago pelo Governo.

À semelhança de Moçambique, Afon-

so Dhlakama afiançou que as “falsas 

democracias” em África, com maior 

precariedade, disse, em Angola, Zim-

babué e Malawi, estão a gerar milhões 

de pobres, que convivem com uma desi-

gualdade social inaceitável, impedindo 

o desenvolvimento dos povos, e alertou 

para o perigo da situação em tempos 

futuros.

-

gonha, e continuamos a culpar o colo-

nialismo 40 ou 50 anos depois da sua 

expulsão”, declarou Dhlakama, durante 

uma palestra com o Parlamento Juvenil 

em Chimoio, na província de Manica, 

sobre a integração de jovens nas provín-

cias autónomas.

que a juventude seja determinada, para 

forçar que África ande depressa e atinja 

a maturidade e democracia real, que ao 

mínimo, realçou, aproxime ao patamar 

da Europa, que só conseguiu desen-

volvimento com a implantação de uma 

cultura democrática real.

porque a Frelimo está a retardar com 
roubos sistemáticos de votos”, preci-
sou Dhlakama, defendendo que como 
alternativa pretende criar províncias 
autónomas, para ensinar a democracia 
no país e, sobretudo, na região da África 
Austral.
Afonso Dhlakama, que por várias ve-

democracia em Moçambique, garan-
tiu que vai continuar a resistir na luta 
pacífica pela democracia, sustentando 
que a instabilidade política que o país 
atravessou foi em “defesa própria, das 
provocações do regime da Frelimo”.

de gestão, exemplificando com o suces-
so nas cinco autarquias governadas pelo 
movimento entre 2003-2008, nas se-
gundas eleições municipais, asseguran-
do que a pacificação da gestão paralela 
será seguida nas províncias autónomas. 
Adiantou ainda que pretende governar 
com justiça e integridade, para evitar 
um julgamento eleitoral nos próximos 
pleitos.
Entretanto, os membros do Parlamen-
to Juvenil em Manica pediram que nas 

províncias autónomas sejam criadas 

-

cultura, para atender as condições agro-

ecologias favoráveis, com financiamen-

tos acessíveis.

-

ciais, além da agricultura, para imple-

mentar as políticas monetárias nas au-

tarquias provinciais por se criarem, para 
que não fiquem sujeitas às políticas do 

-
do sufocos financeiros criadas para de-

Reformas agrárias

-
lhadas nas províncias autónomas, como 
aconteceu com o Zimbabué, com a 

brancos para entregá-las aos antigos 
combatentes negros.
Afiançou ser infalível um plano para o 
sector agrário nas províncias autóno-
mas, que consiste em subsidiar agricul-
tores para incentivar a importação de 

vai matar a fome, criar postos de tra-
balho e, com o processamento e expor-
tação dos cereais, reforçar a economia 
do país.
Afonso Dhlakama, que respondia aos 
académicos e líderes religiosos sobre a 
estratégia de governação e as políticas 
agrárias nas províncias autónomas, dis-
se que a rica fertilidade dos solos será 
muito aproveitado para desenvolvi-
mento económico, para a justiça social.
Portanto, prometeu implementar a po-
lítica de habitação para funcionários 
públicos e triplicar o actual salário mí-
nimo de 3000 meticais, e garantiu não 

trocar a Polícia, mas que esta será neu-

tra e obrigada a respeitar as normas das 

províncias autónomas, para assegurar 

justiça igual a todos.

Défice de democracia retarda 
governação da Renamo 
Por André Catueira, em Manica

-Dhlakama assegura que províncias autónomas vêm responder fraquezas

a resvalar para o antigamente da vida. Já vai na segunda 

Estado, que ficaram algo apreensivos com a menção a 

que eu faço”.

-

dencial, parece que o discurso caduco da Comissão Polí-

-

-

ce que é um dos sectores bem promissores da economia 

em par com a banca dos juros gananciosos, os irmãos 

Lewis, que por cá andaram há uns anos lançando duas 

robustas seguradoras, estão de volta com uma batelada 

precisamos de seguro ...

depois de prestações duvidosas na preparação do PQG e 

do “domingo sangrento” enfrentam agora pressões para 

a sua rápida remodelação. Quem será o primeiro da lis-

propósito de xenofobia e da incompetência criminosa da 

clique governamental do país dos cunhados, confessava 

que até tinha gostado de ouvir o que disse Julius Ma-

pouca segurança ...  

-

parte das suas acções para outro gigante ainda maior, a 

Exxon Mobil. Quem deve esfregar as mãos de contente 

mano Fernandes, sempre pronto e agressivo na cobrança 

jovem das quantias irrisórias. Ele agora é conselheiro de 

moda e bom gosto nas páginas do facebook. Hoje vamos 

falar de ... fatos, isqueiros, relógios, sapatos, carteiras e 

“quantias irrisórias” e a um conselheiro presidencial lá 

foi à vida a senhora das cartas de condução. A julgar pelo 

clamor popular, se fosse ao facebook  seria um caso de 

Em voz baixa

impotentes aos afogamentos massivos de africanos ten-

  

A morte brutal de Emmanuel Sithole
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O 
BCI lançou, na última 
semana, uma nova Cam-
panha de dinamização 
comercial, sob lema “Vem 

para aqui”. O seu objectivo prin-
cipal é apoiar a Rede Comercial 
do Banco na Captação de novos 
Clientes Particulares e na Fideli-
zação dos actuais, reforçando o po-
sicionamento do BCI como Banco 
activo na bancarização da popula-
ção e da maior parte da economia 
moçambicana.

A campanha que decorrerá até ao 

dia 31 de Dezembro de 2015 as-

senta na premiação de nove Clien-

tes, por via de sorteios trimestrais 

(1 sorteio por trimestre, a partir do 

2º trimestre de 2015), com maior 

destaque ao 1º prémio de cada 

um dos sorteios, que receberá um 

automóvel“zero Km”. Os sorteios 

terão lugar no fim da primeira 

quinzena de Julho, Outubro deste 

ano, e de Janeiro de 2016.

BCI estreia campanha  
“Vem para aqui”

Os novos e actuais Clientes Par-

ticulares elegíveis habilitar-se-ão 

ao sorteio tantas vezes quanto as 

famílias de produtos subscritos. 

Para além do acesso ao Sorteio, 

os Clientes poderão beneficiar de 

condições especiais e atractivas na 

adesão aos diversos produtos e ser-

viços disponibilizados pelo BCI.

Os objectivos definidos para esta 

Campanha coincidem com os de 

Captação de Clientes definidos 

para 2015, e serão repartidos por 

Região, Área Comercial, Centros 

BCI Exclusivo e Agências, de acor-

do com a especificidade de cada 

órgão de estrutura. Recorde-se que 

na precedente Campanha de fideli-

zação que teve lugar em 2014 e de-

nominada “O melhor vem daqui”, o 

BCI atribuiu uma casa no valor de 

4 milhões de meticais. Esta Cam-

panha permitiu ao Banco atingir a 

meta de 1.000.000 de Clientes Par-

ticulares. (Elisa Comé)

Thiago Fonseca publi-

ca, no próximo mês de 

Maio, o seu novo livro 

intitulado “Think Lo-

cal”.

Uma obra cheia de ‘lugares in-

comuns’, que tem como base a 

filosofia por ele criada: o pen-

samento local no marketing 

e na publicidade. Trata-se de 

uma pertinente antítese da 

globalização na comunicação 

que nos fala, sobretudo, do po-

der da comunicação publici-

tária na construção de valores 

que ajudam a engrandecer a 

sociedade, propagando a ideia 

do respeito pelas pessoas e cul-

tura local, em qualquer local 

do mundo.

Nascido em Moçambique e 

Publicitário moçambicano 
lança novo livro

com a experiência de uma carreira 

publicitária que começou há mais 

de 20 anos, Thiago Fonseca é o au-

tor de “Bazarketing”, lançado em 

2003, sendo também o autor de 

muitas das campanhas com maior 

impacto em Moçambique e tendo 

ajudado a construir algumas das 

marcas mais fortes do País.

Mais do que Director de Cria-

ção da principal Agência de Pu-

blicidade moçambicana e CEO 

fundador do Grupo Local, a nova 

holding que detém a Agência 

GOLO e várias empresas ligadas 

à comunicação, este grande publi-

citário é um apaixonado pelo seu 

país e um observador atento do 

seu povo e da sua cultura, possuin-

do a arte de buscar ideias na vida 

quotidiana.

 “Think Local”, editado pela Chia-

do Editora, conta com os prefácios 

do renomado publicitário brasilei-

ro Edson Athay de Luís Leitão, 

editor da Revista EXAME e do 

escritor moçambicano Mia Cou-

to. A obra estará disponível numa 

versão bilingue (portuguêsês/in-

glês) em Moçambique, Angola, 

Brasil, Portugal e Cabo-Verde e 

também em formato digital no 

site da Chiado Editora e na Ap-

ple iBookstore, Barnes & Noble, 

Sony, Kobo, Diesel ebook Store e 

Baker & Taylor.

Esta é, sem dúvida, uma leitura 

imperdível para quem pretende 

‘pensar fora da caixa’e não receia 

fazer a curva, quando a maioria 

ainda permanece em linha recta. 

(Elisa Comé)
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Numa parceria entre a Mul-
tichoice e Turner, a DStv 
anunciou o lançamento 
do canal Boomerang em 

língua portuguesa, um novo canal 
de televisão infantil que estará dis-
ponível em Moçambique.

A programação do Boomerang em 

português combinará conteúdos e 

personagens clássicos da animação, 

como Bugs Bunny ou Tom & Jerry, 

e séries que são já uma referência na 

actualidade, como Lazy Town ou 

Mr Bean. Um canal pensado para 

que as crianças possam partilhar a 

televisão em família e numa língua 

de seu domínio.

O novo canal estará na posição 

583 da grelha da DStv nos pacotes 

DStv Bué e DStv Premium.

A decisão de começar a operar este 

novo canal em Moçambique inte-

DStv anuncia lançamento do 
Boomerang em língua portuguesa           

gra-se numa visão partilhada entre 

a Multichoice e Turner, orientada 

para desenvolver serviços de entre-

tenimento e conteúdos de qualida-

de para o público africano.

O lançamento do Boomerang em 

português sucede ao grande sucesso 

que a Turner conseguiu com o Car-

toon Network em português, canal 

criado em 2013 e que se converteu 

em poucos meses num canal líder 

entre o público infantil de Portugal, 

Angola e Moçambique.

De acordo com Eduardo Continen-

tino, Director Geral da Multichoi-

ce Moçambique, “O Boomerang 

vem reforçar a oferta no segmento 

infantil em que já somos muito for-

tes mas em que queremos ser dife-

rentes e melhores. O Boomerang é 

uma grande marca que traz de volta 

a animação clássica e ao mesmo 

tempo alguns heróis mais moder-

nos. É por isso um canal para toda 
a família e a nossa missão é oferecer 
cada vez melhores conteúdos às fa-
mílias moçambicanas.”
Criada no ano 2000 numa versão 
inglesa, Boomerang é uma marca 
de referência no entretenimento 
infantil. Nos últimos anos desen-
volveu um ambicioso plano de 
produção própria em colaboração 
com a Warner Bros Studios, o que 
permitiu que personagens clássicos 
se adaptem aos novos tempos sem 
renunciar às suas origens, em sé-
ries como O Show de Tom & Jer-
ry, Scooby-Doo Mistérios S.A. ou 
Wabbit, com Bugs Bunny.
Adicionalmente, o Boomerang le-
vou a cabo aquisições globais como 
Mr Bean ou Inspector Gadget. O 
resultado é um canal e uma mar-
ca modernos e diversificados, com 
conteúdos que crianças e pais po-

dem partilhar. (Elisa Come)

A 
obra infantil da autoria 
de Nuno Negrões, ‘’Per-
dido no Museu”, foi re-
centemente distribuída 

para alunos de diferentes estabe-
lecimentos de ensino de Maputo, 
numa acção de responsabilidade 
social do Banco Comercial de In-
vestimento, BCI. A cerimónia de 
entrega de 250 exemplares da obra 
teve lugar no Museu de História 
Natural e contou com a presença 
de representantes do BCI, da Mi-
nerva, para além de alunos e pro-

fessores.

“Perdido no Museu” incentiva 
leitura nas crianças

“Perdido no Museu” é um livro in-

fantil cuja acção se passa durante a 

noite no Museu de História Natu-

ral. No silêncio nocturno, quando 

tudo está escuro, os animais movi-

mentam-se e estabelecem diálogo 

entre eles. Com prefácio de Mia 

Couto, a edição contou com o pa-

trocínio do BCI. A obra de Nuno 

Negrões leva a ilustração de Carla 

Mourisca e a coordenação de An-

Foi lançada na semana 
finda em Maputo a 4ª 
edição da revista Psique, 
psicologia, psiquiatria e 

saúde mental, criada pelo de-
partamento de Saúde Mental 
através do Centro de psicolo-
gia aplicada e exames psicotéc-
nicos (CEPAP) do Ministério 
da Saúde.

Esta revista publica artigos de 

carácter didáctico e científico 

que possam contribuir para o 

desenvolvimento da ciência.

Falando no discurso de abertu-

ra, o Director Nacional adjun-

to de Saúde Pública, Quinhas 

Fernandes, afirmou: “a Revista 

PSIQUE, cuja quarta edição 

testemunhamos hoje o seu 

lançamento, surge como ne-

cessidade e um imperativo para 

estimular e desenvolver nos 

Lançada 4ª edição 
da Revista Psique

científico e na sociedade em ge-

ral.

“Esta revista veio para preen-

cher um vazio que existia em 

Moçambique sobre pesquisa e 

evidências para alimentar a po-

lítica, a organização dos nossos 

serviços, quer dos nossos pa-

cientes, quer ao nível de preven-

ção de doenças mentais e pro-

blemas de saúde”, disse.

Esta revista é lançada semes-

tralmente. E desta vez contém 

como coping, suicídio, pertur-

bações afectivas emocionais e 

tantos outros temas sobre saúde 

mental e esperamos que os con-

sumidores possam ver os estu-

dos feitos, trabalhos teóricos 

quer de ponto de vista académi-

co e para pessoas comuns e, pos-

sivelmente, esta revista poderá 

ajudar as pessoas a melhorarem 

questões sobre a sua saúde men-

tal. (Elisa Comé)
profissionais de Psiquia-

tria, Psicologia e Saúde 

Mental o espírito de inves-

tigação, levando assim ao 

conhecimento do público 

o que de mais importante 

e actual acontece nas áreas 

de Psicologia, Psiquiatria 

e Saúde Mental de modo 

a enriquecer o reportório 

científico e técnico-profis-

sional desta área e permitir 

a troca de experiências a 

nível nacional e interna-

cional”.

Por sua vez, o editor da Re-

vista, Rómulo Muthemba, 

falou do grande contributo 

que a obra terá no campo 

tónio Batel Anjo. 

Segundo os organizadores, esta 

iniciativa tem como objectivo in-

centivar a leitura nas crianças, valo-

rizando o património museológico 

do país. Prevê-se que brevemente o 

Museu da Ilha de Moçambique e o 

Museu Nacional de Etnografia de 

Nampulabeneficiem de iniciativas 

do género.
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O Fundo das Nações Unidas Para a Infância - UNICEF em Moçambique procu-
ra cidad os moçambicanos a amen e mo i ados e qua i cados para con ribuir 
para a promoção dos direitos das crianças em Moçambique. 

Procuramos candidatos que se am a tamente pro cientes nas suas reas t cnicas 
e que estejam interessados em contribuir para o desenvolvimento do seu país, 
numa equipa com diferentes ori ontes e culturas. e  uma pessoa competente 
no trabal o em equipa, sensível ao nero e culturas, dedicada e persuasiva e 
capaz de demonstrar liderança e compromisso pelos direitos da criança, então 
candidate-se à seguinte vaga. 

OFICI  E COMUNIC O, O cial Nacional de Nível , sediado em M PU-
O, ref. MO N

O candidato seleccionado ser  respons vel pela formulação, planeamento, im-
plementação, monitoramento e avaliação de uma estrat gia de advocacia e co-
municação para fazer chegar ao dominio publico os problemas das crianças e 
das mulheres, fortalecer a vontade política para apoiar a missão e os objetivos da 
UNICEF no país, e reforçar a credibilidade da organização.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
 Educação: Grau de licenciatura em Comunicação, Jornalismo, Relações Públi-

cas ou outra rea relevante.

  Dois anos de experiência em comunicação, mídia 
(imprensa e de radiodifusão), ou meios digitais interativos.  Experiência pro-

ssional  trabalho de campo e  ou  na rea de Emergências ser  uma vanta-
gem.

O objectivo desta consultoria  de prestar assistência t cnica e apoiar o desenvol-
vimento de capacidades na rea da plani cação baseada em evidências, monito-
ria e orçamentação (incluindo a qualidade da recolha de dados, an lise, dissemi-

nação e utilização dos dados), nas províncias de amb zia e ete.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
 Educação: Grau de Licenciatura em administração pública , economia de desen-

volvimento ou em outras reas relevantes.

  anos de experiência na rea.
 Experiência em plani cação estrat gica e orçamento e sobre a recolha e an lise de 

dados, em particular no contexto Moçambicano.
 Experiência no desenvolvimento da capacidade formação e a capacidade de pla-

near e gerir um grupo de pessoas, formações em serviço e planos.
 abilidades excelente de comunicação e de net or ing  
 Fluente em português e em inglês (escrito e falado)

Os candidatos deverão ser uentes em Inglês e Português. Os Termos de Referência 
completos estão disponíveis no portal , sob a referência 
especí ca acima mencionada.

Os sal rios são competitivos em conformidade com a escala salarial da ONU e com 
base na sua experiência. Se seleccionado, o candidato ter  um contracto de dois anos, 
renov vel mediante o desempenho e disponibilidade de nanciamento. 

Os Candidatos deverão submeter o formul rio P- , devidamente preenchido, Cur-
riculum Vitae e cópias das credenciais endereçadas ao seguinte correio electrónico: 

, at  ao m do dia  de Maio de  (o formul rio poder  ser 
encontrado na seguinte p gina da internet http://vacancies.unicef.org.mz). 

Os funcion rios das Nações Unidas, deverão submeter as últimas duas Avaliações de 
Desempenho. 

Só serão aceites candidaturas recebidas por correio electrónico e com indicacão clara 
da vaga a que se refere a candidatura. So serão contactados somente candidatos que 
satisfaçam aos requisitos.


