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Encontro Nyusi-Dhlakama

Refém de propostas e contra-propostas
Por Argunaldo Nhampossa

A

defendido, pois, na presente proposta,
a segunda maior força parlamentar
mostra que ainda enferma de uma
certa deﬁciência em pensar no bem
comum e no desenvolvimento do
país, pensando, em resolver os próprios problemas com o escudo do
povo.
Avançou também que esta proposta não se deve limitar aos cargos de
direcção, deve avançar para outras
questões que permitam uma verdadeira criação de oportunidades de
mudança de vida para todos os segmentos desfavorecidos em todo país
sem nenhuma discriminação.
Filipe Couto disse esperar ainda
que, depois do debate no Centro de
Conferências Joaquim Chissano, o
documento siga ao Parlamento, onde
espera o envolvimento da Sociedade
Civil.

crise política que se vive no
país conheceu esta semana um novo capítulo. Um
evento que era para ter sido
de cariz meramente político converteu-se num acontecimento secular, e,
mais concretamente político, quando o chefe de Estado moçambicano,
Filipe Nyusi, afirmou, num encontro no “Cenáculo da Fé” da IURD,
no domingo, que iria endereçar um
convite ao líder da Renamo, o principal partido da oposição, Afonso
Dhlakama.
O convite chegou à Renamo, na
segunda-feira, mas não era para um
chá, como Filipe Nyusi tinha proposto semanas antes. Visava uma reﬂexão sobre a paz.
“Vago”, considerou a Renamo, pela
voz do seu porta-voz, António Muchanga, e, por isso, insuﬁciente para
Afonso Dhlakama o aceitar.
Confrontado com a recusa de Afonso Dhlakama para aceitar um convite
sem uma agenda concreta, a Presidência da República avançou mais:
“É para uma discussão mais ampla
sobre a paz”, podendo, o líder da
Renamo, querendo, introduzir temas
que o interessarem, no ponto que o
convite de Filipe Nyusi reservou expressamente para “diversos”. Até ao
fecho desta edição, a Renamo ainda
não havia respondido a segunda carta
do Governo.

Negociações do CCJC
suspensas
O convite de Filipe Nyusi a Afonso
Dhlakama acontece após o líder da
Renamo ter ordenado a suspensão
da participação da delegação do seu
partido nas negociações que vinham
decorrendo no Centro de Conferências Joaquim Chissano, sobre a crise
política no país, devido ao que o movimento considera “falta de seriedade” por parte do Governo.
A suspensão aconteceu após a Renamo ter, ﬁnalmente, apresentado na
semana passada a sua proposta sobre
os assuntos económicos, o quarto e
último ponto da agenda do diálogo
político com o Governo.
Pronunciando-se sobre a proposta, os
mediadores consideram-na oportuna
e é, como princípio, uma resposta aos
anseios da sociedade civil com vista a
inverter o actual cenário, em que as
nomeações para cargos de cheﬁas são
feitas entre os detentores do “cartão
vermelho”.
Trata-se de um documento de três
páginas, com a respectiva fundamentação e seis pontos.
Na sua fundamentação, a Renamo
lamenta o facto de Moçambique estar a registar um crescimento económico, mas, em contrapartida, não há
uma igual distribuição da riqueza e
inclusão no acesso a oportunidades
económicas.
Aponta os últimos 10 anos de governação como tendo sido de autêntica
marginalização dos membros dos
partidos de oposição na gestão de entidades públicas, independentemente
da competência técnica.
Para a Renamo, olha-se para a cor
partidária, como o critério mais relevante em detrimento da inclusão

Retrocesso

Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama separados por detalhes

económica, pondo em causa a manutenção da paz.
Nos seis pontos, o maior partido da
oposição fala da necessidade de inclusão de cidadãos provenientes da
oposição parlamentar (Renamo e
MDM) nos conselhos de administração ou órgãos de gestão de topo
das empresas públicas ou privadas
participadas pelo Estado, fundos e
institutos públicos.
Deseja ainda a inclusão dos membros
da oposição nos comités de gestão e
decisão do fundo de desenvolvimento distrital (7 milhões), que se abra
espaço para a entrada de empresas
e empresários ligados à oposição
parlamentar em empreendimentos
participados pelo braço económico
do partido no poder ou detidos pelos
seus membros, sendo de destacar empresas de telefonia móvel, exploração
energética, mineiras, ﬂorestais, hoteleiros entre outros.
Argumenta que a materialização
deste desiderato vai contribuir para a
promoção da transparência e controlo da corrupção.
No último ponto, a “perdiz” pede
criação de uma comissão para monitorar todo o processo.

Proposta oportuna
Os mediadores do diálogo político entre o Governo e a Renamo, no
Centro de Conferências Joaquim
Chissano, dizem não existir nenhuma
sombra de dúvidas de que os pressupostos levantados pelo maior partido
da oposição nacional estão correctos.
Justiﬁcam esta tese aﬁrmando que os
mesmos arrolam a exclusão económica que se foi veriﬁcando ao longo dos
40 anos da independência nacional,
sendo que, tanto a nível da academia
bem como da sociedade civil, tem
sido levantada a questão da injustiça
na distribuição de riqueza de forma
correcta.
Segundo Lourenço do Rosário, chefe
da equipa de mediação, os pressupostos mostram que o país tem vivido ao
longo da sua história com assimetrias
e irregularidades sistemáticas no que

diz respeito à distribuição da riqueza.
“O Presidente da República tem falado de competência e meritocracia
como base para as nomeações, mas
se visitarmos os 40 anos da história
do país, naturalmente que não estamos a inventar absolutamente nada e
sabemos que as coisas não correram
muito bem do ponto de vista de distribuição de riqueza”, explicou.
No entanto, o académico diz estar
preocupado com a segunda parte do
documento que aborda os mecanismos para sua materialização.
Lourenço do Rosário diz-se preocupado com o pensamento que a Renamo tem por detrás da proposta e faz a
seguinte interpretação da mesma:
“Já que não participamos (Renamo)
na mesa de distribuição da riqueza
com a Frelimo desde a independência, agora que estamos a chegar ao
poder, quer pela força das armas, quer
pela força do diálogo, com o facto de
já termos conseguido a paridade nos
órgãos eleitorais, estamos a discutir
paridade nas Forças de Defesa e Segurança, assim queremos paridade na
economia”, referiu, para, de seguida,
aﬁrmar que isto não é correcto.
Para Lourenço do Rosário, no fundo,
a tese da Renamo vai no sentido do
que a gíria diz “chegou a nossa vez”.
Isto signiﬁca que é preciso distribuir
a riqueza entre os protagonistas dos
partidos políticos.
No entender do académico, em democracia, as questões económicas
devem ser transversais e debatidas de
forma genérica e com abstracção.
É preciso, assinala, analisar os pontos
fracos na política de distribuição da
riqueza e procurar as respectivas soluções, sem, com isso, impor que os
dirigentes dos conselhos de administração das empresas devem ser nomeados com base na ﬁliação partidária.
Para Filipe Couto, também integrante da equipa de mediadores, esta
proposta tem razão de ser, porque
há muita gente competente que está
sendo deixada de fora dos círculos
de gestão pública por não militar na
Frelimo.

Couto é de opinião de que o projecto seja levado a sério, porque, apesar
das incongruências que apresenta,
há aspectos positivos que merecem
consideração. Ou seja, é preciso sanar
os cívicos que a proposta apresenta e
adequá-la à realidade e necessidades
do país.
“Não há nenhum projecto que entrou no parlamento e foi aprovado tal
como estava. Todos foram analisados
em função do seu mérito e corrigidos
para o bem do povo. É o que espero”,
disse.
Filipe Couto, um membro assumido
da Frelimo, defende que cabe à Renamo e Governo a implementação
dos preceitos democráticos que tem

A delegação governamental, liderada
pelo Ministro de Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, classiﬁcou a proposta da Renamo como
um retrocesso em relação a assuntos
já discutidos e que constituíram pontos de discórdia entre as partes.
Entende Pacheco que a Renamo
quer partidarizar a esfera económica, limitando as posições de gestão
aos partidos políticos com assento na
Assembleia da República e excluindo
a maioria dos moçambicanos.

Diálogo político se
esvaziou
O reitor da Universidade Politécnica
e chefe da equipa dos observadores
nacionais no diálogo político, Lourenço do Rosário, diz que já estava
mais do que na hora para as lideranças (Dhlkama e Nyusi) se encontrarem e concertarem sobre a paz.

Primeiro convite da Presidência da República enviado à Renamo
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Defende, no entanto, que Dhlakama
tem toda a legitimidade em suspender o diálogo da Joaquim Chissano,
porque não estava a produzir efeitos
desejados e desde há muito solicitavam aquele encontro para deliberar
ao mais alto nível.
“O modelo de diálogo no Centro de
Conferências não deveria continuar
daquela maneira e tinha de surgir
uma plataforma de diálogo válida,
que possa trazer soluções,” aponta.
De seguida fez uma resenha dos encontros do diálogo político e disse
que, desde que se aprovou o pacote
eleitoral, a assinatura do acordo de
cessação das hostilidades militares,
que permitiu a realização das eleições, surgiu a EMOCHM, nunca
mais houve resultados satisfatórios
nos restantes pontos de agenda como
a despartidarização da Administração Pública e as questões económicas, que não podem ser debatidos por
dois partidos.
Entende que aqueles encontros ﬁcaram esvaziados, pelo que tinha de
surgir um novo modelo de diálogo
para a solução dos problemas do país
e destacou que os dirigentes devem se

Lourenço do Rosário

preocupar com a permanente procura
de soluções rumo à estabilidade do
país.
Lourenço do Rosário diz ter muita
expectativa face ao encontro entre o
Presidente da República e o líder da
Renamo, mas alerta que em “negociações há que saber dar para receber”.
Para o académico, a agenda do encontro está clara e é pertinente, e não
se pode inventar mais nada. O resto
cabe às duas lideranças se o encontro será para tomar decisões ou para
aprofundar mais as coisas e aponta
que a Renamo procura elevar a voz
com o argumento de armas, sendo
que não faz sentido que o país continue tendo um partido armado.
Avança que há um conﬂito pós-eleitoral que precisa ser resolvido e adverte ao chefe de Estado para mostrar
o seu comprometimento com a paz.

3

O académico e director executivo da
Fundação MASC, João Pereira, diz
ter sérias dúvidas que este encontro
traga soluções concretas, mas acredita
que é importante para desanuviar a

tensão político-militar que se veriﬁca
no país.
“Herdamos um problema histórico
que faz com que o nosso sistema político reaja somente com extremismo.
Foi assim com os portugueses para
alcançarmos a independência, sucedeu o mesmo com o governo para
se ter o multipartidarismo, tivemos
mesma situação para reformar o pacote eleitoral e veriﬁcou se o mesmo
agora para Nyusi marcar o encontro
com Dhlakama”, recordou.
O politólogo aponta que a génese
disto é o facto de a Frelimo não honrar com as promessas que faz.
“Isto repete-se com o actual presidente que no seu discurso inaugural
fez muitas promessas, principalmente no que toca à paz, mas parece que
desde aquele dia nunca se deu tempo
para interiorizar a sua comunicação”,
frisou Pereira.
Precisou que a Assembleia da República cometeu um erro infantil de
chumbar a proposta da Renamo sobre as Autarquias Provinciais, acto
que teria sido evitado e aberto um
canal rumo à reforma pontual da
proposta, mesmo que fosse necessá-

rio levar mais tempo porque tinha de
se alargar o debate para a sociedade
civil.
“A arrogância não resolve os problemas do país. A reforma do sistema
política é urgente e não há outra alternativa. Pode se adiar este assunto
por um mandato, mas não será por
mais de 20 anos”, disse.
Prosseguiu, aﬁrmando que o presidente Nyusi está a trazer soluções paliativas, simplesmente para atenuar os
focos de extremismo que estão à vista,
mas é preciso avançar para soluções
duradouras, mesmo que levem o seu
devido tempo e caso isso se veriﬁque
espera abertura da Renamo porque
nem tudo pode ser implementado
imediatamente.
De acordo com o académico, Nyusi
deve preocupar-se com a estabilização do país, facto que está a preocupar a todos os sectores nacionais, com
destaque para o empresarial, que tem
investimentos em carteira, mas em
contrapartida depara-se com a falta
de dinheiro. Diz ser imprescindível
que se reﬂicta sobre o modelo de inclusão que o país deseja porque aqui
há um jogo de conﬂitos ideológicos e

Padre Filipe Couto

João Pereira

Luís de Brito

Arrogância não resolve
problemas

benefícios económicos que estão em
jogo.
Aponta que é neste jogo em que uma
ala Frelimista mostra resistência para
não perder benefícios económicos e
daí faz de tudo para não abordar o
assunto da inclusão.

Nunca houve diálogo
O director do Instituto dos Estudos
Sociais e Económicos (IESE), Luís
de Brito, aﬁrma que nunca houve um
verdadeiro diálogo político no país.
Isto porque, acrescenta, o diálogo
deve trazer soluções concretas para o
bem-estar do país, situação que não
se veriﬁca. O académico não vê nenhuma surpresa no rompimento do
diálogo no Centro de Conferências e
também não espera muito de novo no
encontro entre as lideranças.
Segundo Luís de Brito, se houvesse
um verdadeiro diálogo comprometido com o bem-estar, as lideranças teriam dado indicações aos chefes das
delegações para acelerarem o passo,
mas nota-se que cada um procura
mostrar que tem capacidade de vencer o outro.
Deste modo, opina o director do
IESE, que o encontro entre Nyusi
e Dhlakama não trará nada de novo
caso não haja mudança de atitude
entre as partes, bastando para tal veriﬁcar os resultados do primeiro encontro.
“O governo não ouve a Renamo e o
maior partido da oposição não ouve o
Executivo. Não há grandes perspectivas sobre o encontro, as partes dão indicações de que estão numa conversa
de surdos e ninguém ouve o outro”,
disse, lamentando, igualmente a fraca
actuação das organizações da sociedade civil para pressionar as partes
rumo à consolidação deste objectivo.
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Académico e editor do mediaFAX no Tribunal

Liberdade de expressão no banco dos réus

M

ais de uma centena de
pessoas participaram na
manhã desta terça-feira,
em Maputo, num debate sobre ”Liberdade de Expressão
no banco dos réus: Que implicações
para a democracia?”. Em causa está
o julgamento do economista Carlos
Nuno Castel-Branco e Fernando
Mbanze, editor do jornal mediaFAX.
Castel-Branco é acusado de crime
contra a segurança do Estado, por
alegada difamação e calúnia. Fernando Mbanze é acusado de crime de
abuso de liberdade de imprensa. A
mesma acusação coube ao jornalista
Fernando Veloso, director do Canal
de Moçambique, que depois de ser
ouvido na instrução preparatória na
Procuradoria do Distrito Kampfumu,
não estará no banco dos réus na próxima segunda-feira. Veloso continua
em Portugal em tratamentos médicos.
Recorde-se que Castel-Branco,
destacado académico, escreveu em
2013 no Facebook um post crítico
da governação do então Presidente,
Armando Guebuza, artigo que foi
reproduzido nos jornais mediaFAX e
Canal de Moçambique.

Julgamento inconstitucional
No entanto, no debate promovido nesta terça-feira em Maputo, os
participantes repudiaram a acção da
justiça e consideram inconstitucional
o julgamento, previsto para o último
dia do em curso.
Para os participantes, as acusações
que pesam sobre os três colocam em
causa o direito de liberdade de expressão e princípios democráticos.
“A nossa única inquietação é que há
aqui uma questão das pessoas estarem dentro do exercício do seu direito à liberdade de expressão e estarem a ser julgadas por isso. Daí que

Fernando Mbaze, editor do Mediafax

consideramos que este julgamento
é inconstitucional; ele é incoerente,
trivial e ridículo”, considerou Fernando Gonçalves, editor do semanário
SAVANA e presidente do MISA-Moçambique.
Quem também entende que este julgamento põe em causa os princípios
democráticos plasmados na Constituição da República é Tomás Vieira
Mário, jornalista e jurista.
“A nossa Constituição da República
dá o direito de participação política
dos cidadãos, no seu artigo 73, e esta
participação implica necessariamente
a emissão de opinião e crítica política. Como é que ao exercer um direito
se possa estar a cometer um crime”,
questionou Tomás Vieira Mário.
“Não há qualquer reﬂexão racional
que possa acomodar um tal bloqueio
à liberdade de expressão, quando coloca como intocáveis todas as pessoas

com funções públicas, de outro modo
é um crime contra o Estado”, repisou
Tomás Vieira Mário.
Por seu turno, Paul Fauvet, jornalista do serviço em inglês da AIM,
uma agência governamental, também
aﬁrma que estas acusações retiram o
direito dos moçambicanas criticarem
os titulares dos órgãos públicos.
Fernando Mbanze, editor do mediaFAX, disse que o texto por si publicado era de interesse público e a ideia
era ampliar um debate perdido no
Facebook.
“Não estou arrependido. Sinto-me
tranquilo”, disse Mbanze. De acordo
com o jornalista, dois factores pesaram para que o mediaFAX publicasse
a carta de Castel-Branco. Primeiro,
o facto de abordar o conﬂito militar entre a Renamo e o Governo,
que decorria em Satunjira, província
de Sofala. Segundo, o de a carta ter

Carlos Nuno Castel-Branco

abordado o fenómeno dos raptos que
decorriam sem explicação do Governo.
“Abrimos espaço para debatermos
as opiniões. Não vimos nenhuma
situação de abuso da liberdade de
imprensa. E esperamos que seja feita
a justiça”, aﬁrmou Mbanze. A única
preocupação de Mbanze reside no
facto de não se saber o que realmente
vai acontecer no tribunal.
Durante os debates, Rute Branco, ﬁlha de Castel-Branco, leu uma carta
na qual o seu pai reaﬁrma o direito
de Liberdade de Expressão dos moçambicanas.
“Embora a liberdade de expressão
seja crucial, neste caso de facto é fundamental lutar por ela, existem outras
questões que estavam dentro do artigo, como as questões económicas,
acerca da captura do estado, ligadas
à instabilidade política, ou seja, é im-

portante usar o direito de expressão
para discutir as opções de desenvolvimento de Moçambique”, lê-se na
mensagem escrita por Castel-Branco.
Esta causa junta organizações como
SEKELEKANI, Ordem dos Advogados de Moçambique, Associação
da Mulher na Comunicação Social
(AMCS), IBIS, Centro de Estudos
Interdisciplinares e de Comunicação
– CEC, Instituto de Apoio à Governação e Desenvolvimento – GDI e
SAVANA.
Por outro lado, na petição pública
lançada pela Amnistia Internacional
já haviam sido recolhidas perto de
400 assinaturas.
“Os casos apresentados contra os dois
deveriam ter sido arquivados segundo a Lei de Amnistia, aprovada pelo
parlamento moçambicano em Agosto de 2014. Esta lei amnistia a todas
as ofensas relacionadas com segurança cometidas entre Março de 2012 e
Agosto de 2014”, diz a organização
num comunicado publicado no site
oﬁcial.
“Se forem detidos a AI irá considerá-los como prisioneiros de consciência
já que os seus julgamentos têm uma
motivação política com o objectivo
de enviar uma mensagem de intimidação a outros críticos do governo”,
continua a organização. Ao que o
SAVANA apurou, a petição pública
com 400 assinaturas foi enviada à
Procuradoria Geral da República.
Num comunicado distribuído nesta
terça-feira, o Sindicato Nacional de
Jornalistas (SNJ) manifestou “a sua
total solidariedade aos jornalistas
Fernando Nbanze e Fernando Veloso e apela, a quem de direito, ao arquivamento do processo, por ser um
atentado à liberdade de imprensa e de
expressão”. Entretanto, reitera o apelo
à observância da ética e deontologia
no exercício da proﬁssão.

Banco Mundial ataca salários no Estado

O

Estado moçambicano deve
reduzir o montante da
folha salarial da Função
Pública, defende o Banco
Mundial no relatório “Despesa Pública de Moçambique: abordando
os desafios de hoje e aproveitando as
oportunidades do amanhã”, lançado
há dias em Maputo.
Segundo a instituição, a despesa com
salários na Função Pública aumentou
para 11% do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2014, uma cifra relativamente alta em comparação com outros países da África Austral.
“O relatório sugere a necessidade de
reduzir a despesa em salários da Função Pública, ao mesmo tempo que
reconhece a necessidade de recrutamento e retenção de mão-de-obra
qualiﬁcada em áreas prioritárias tais
como a educação e saúde”, lê-se no
sumário executivo do documento.
De acordo com o Banco Mundial, o
Governo moçambicano terá de conciliar a necessidade de uma política

governamental clara de recrutamento
de novos quadros em áreas prioritárias e o imperativo do controlo do
crescimento da massa salarial nos
sectores não prioritários.
No geral, assinala o estudo, a despesa
pública aumentou, rapidamente, nos
últimos anos em Moçambique, fazendo disparar os gastos para níveis
consideravelmente maiores do que
dos outros países da região.
Para o Banco Mundial, o incremento
do montante dos encargos do Estado
gera preocupações sobre a estabilidade ﬁscal e a eﬁcácia da despesa pública.
Moçambique tem aumentado de
maneira signiﬁcativa os investimentos públicos em infra-estruturas nos
últimos anos e tem um nível de investimento público relativamente alto
quando comparado com outros estados da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
salienta o documento.
“Esses investimentos estão sendo ﬁnanciados em grade medida através

de empréstimos em condições não
preferenciais e recursos internos,
especialmente, com a decrescente
dependência do apoio de doadores”,
observa o relatório “Despesa Pública
de Moçambique: abordando os desaﬁos de hoje e aproveitando as oportunidades do amanhã”.
Estes investimentos, prossegue a
análise, poderão resultar em níveis
de crescimento económico mais alto,
caso consigam gerar os retornos esperados.
Para o Banco Mundial, será importante que o Governo reforce os seus
sistemas de gestão do investimento
público e de controlo da dimensão e
composição da dívida pública, visando assegurar um impacto positivo do
investimento no crescimento e sustentabilidade da dívida pública.
Ao nível sectorial, embora a despesa
em saúde e educação tenha aumentado, em comparação com a região, ela
mantém-se relativamente baixa em
termos ´per capita`, considera ainda
o estudo.

Despesa para os ricos
“A despesa pública também tem aumentado noutras áreas prioritárias
nos últimos anos, tais como infra-estruturas e assistência social, no entanto, ela não tem conhecido o mesmo aumento em certas áreas cruciais
como a agricultura (por problemas de
execução) e água e saneamento”, enfatiza a avaliação do Banco Mundial
sobre a política de despesa pública
que tem sido seguida por Moçambique.
Aquele organismo ﬁnanceiro internacional diz que o aumento da despesa pública tem beneﬁciado mais os
ricos, uma vez que o acesso aos serviços tem melhorado em função do
aumento dos rendimentos
“Isto sugere a necessidade de aumentar o acesso aos serviços básicos para
todos os grupos de rendimentos, em
particular os mais pobres, ao mesmo
tempo que continuam os esforços de
manutenção da qualidade, dado que
os investimentos para expandir o
acesso aos serviços públicos básicos

irão levantar desaﬁos relativos à qualidade destes serviços”, aponta ainda
o documento.
Nessa perspectiva, defende o Banco
Mundial, impõe-se o imperativo de
melhorar a eﬁcácia da despesa pública, atendendo à actual fase de consolidação ﬁscal, como o que Moçambique está a conhecer hoje.
O aumento do investimento em infra-estruturas poderia ser facilitado
através de parcerias com o sector privado na construção e operação dessas
infra-estruturas, destaca o relatório.
Contudo, essa cooperação entre o
sector público e privado deve ser
acompanhado de medidas de reforço
da capacidade do Governo na gestão
de parcerias público-privadas.
“Embora estas medidas possam envolver compromissos difíceis, a reorientação dos recursos ﬁscais existentes para sectores prioritários dará
espaço para que o Governo avance
os seus objectivos de políticas essenciais ao mesmo tempo que reforça a
sua estabilidade orçamental”, lê-se no
relatório.
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Embaixada dos Estados Unidos

LEILÃO – Sistema de Hasta Pública
Local: Terreno Baldio a norte do Casino Polana, entrada pelo lado oposto à Av. da Marginal.
Data e horário do leilão: Dia 29 de Agosto 2015 (Sábado) e inicia às 11:00 da manhã.
Dias de exposição ao Público e Registro de participação: 27 e 28 de Agosto 2015 (entre as 8:30 – 17:00),
e 29 de Agosto 2015 (entre as 8:30-10:30)
Artigos a serem leiloados: Geradores, ar condicionados, electrodomésticos, bombas de àgua, mobilias de
quarto e sala, colchões, computadores, printers, materiais de construção e de escritorio, e muito muito
mais!!!
Para mais informação consulte o nosso site: http://
maputo.usembassy.gov/about-us/auction.html
http://portuguese.maputo.usembassy.gov/leilao.
html
Aproveite esta grande oportunidade e Participe!

unite for
children

Trabalhe para o UNICEF – Unidos pelas crianças
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique procura cidadãos moçambicanos altamente motivados e quaOLÀFDGRVSDUDFRQWULEXLUSDUDDSURPRomRGRVGLUHLWRVGDVFULDQoDV
QR SDtV 3URFXUDPRV FDQGLGDWRV DOWDPHQWH SURÀFLHQWHV QDV VXDV
áreas técnicas e que estejam interessados em contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, numa equipa constituída de proÀVVLRQDLVGHGLIHUHQWHVKRUL]RQWHVHFXOWXUDV
Se é uma pessoa competente no trabalho em equipa, que respeita a
diferença de género, aprecia a integração cultural, é dedicada e gostaria de contribuir para a implementação dos direitos das crianças
em Moçambique, candidate-se à vaga de:
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO, Serviço Geral de Nível 5, sediado em MAPUTO, ref. MOZ/VN/2015/020
O/a candidato/a seleccionado/a prestará apoio administrativo
ao sector de Comunicação, Advocacia, Participação e Parcerias do
UNICEF. Irá apoiar para que as questões relacionadas com às crianoDVWHQKDPDYLVLELOLGDGHQHFHVViULDSDUDDVHQVLELOL]DomRGRVGHcisores, doadores, sociedade civil, entre outros, com a participação
das próprias crianças.
QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
Educação: Ensino Secundário Completo. Conhecimento básico de
comunicação, incluindo das redes sociais, bem como das regras proWRFRODUHV'HYHSRVVXLUJUDQGHFDSDFLGDGHRUJDQL]DWLYDHGHJHVWmR
ÀQDQFHLUD

PROCESSO DE CANDIDATURA
7RGRVRVFDQGLGDWRVGHYHUmRVHUÁXHQWHVHPSRUWXJXrVFRPERP
conhecimento de inglês. O Termo de Referência completo do posto
está disponíveis no portal www.unicef.org/mozambique, na secção
“Work with us”, sob a referência acima mencionada.
2VHXWUDEDOKRVHUiJUDWLÀFDGRRXUHPXQHUDGRDWUDYpVGHVDOiULRV
competitivos e benefícios, em conformidade com a escala salarial
da ONU e com base na sua experiência. Se seleccionado/a, terá um
contracto de um ano, renovável com base no seu desempenho e disSRQLELOLGDGHGHÀQDQFLDPHQWR
Os Candidatos deverão submeter um Formulário, devidamente
preenchido e assinado e/ou um Curriculum Vitae e cópias das credenciais endereçadas ao seguinte correio electrónico: hrmaputo@
unicef.org DWp DR ÀP GR GLD 31 de Agosto de 2015 (o formulário
poderá ser encontrado no portal www.unicef.org/mozambique, na
secção “Work with us”). Adicionalmente, os membros do pessoal
da ONU, deverão submeter as últimas duas Avaliações de Desempenho. Queiram por favor observar que os candidatos internos quaOLÀFDGRVWHUmRSULRULGDGH
Só serão aceites candidaturas recebidas por correio electrónico e só
serão contactados candidatos que satisfaçam todos os requisitos.
08/+(5(6TXDOLÀFDGDVVmRSDUWLFXODUPHQWHHQFRUDMDGDVDFDQdidatar-se!
O UNICEF é um ambiente não fumador.

([SHULrQFLDSURÀVVLRQDO&LQFRDQRVGHH[SHULrQFLDSURJUHVVLYDQD
iUHDGHDSRLRjFRPXQLFDomRHiUHDVDÀQV([SHULrQFLDQDJHVWmRGH O UNICEF não cobra quaisquer taxas em qualquer fase do procesEDVHGHGDGRVGHFRQWDFWRVHRUJDQL]DomRGHHYHQWRVVHUiFRQVLGH- so de recrutamento (aplicação , testes, entrevistas, etc) e ou solicita
quais queres informações relacionadas com contas bancárias .
rada uma vantagem.
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Campanha Jubileu da Dívida avisa:

Moçambique próximo de uma crise de dívida
Por Ricardo Mudaukane

A

s campainhas de alarme sobre a dívida pública de Moçambique
não param de tocar. O
último alerta soou esta semana
através da Campanha Jubileu da
Dívida, uma ONG britânica que
pugna pela decência do sistema
financeiro internacional e eliminação de dívidas consideradas
injustas.
Numa análise intitulada “The
New Debt Trap”, ou “A Nova Armadilha da Dívida”, na tradução
em português, a Campanha Jubileu da Dívida aponta Moçambique como um “Caso de estudo”,
de um conjunto de nove países altamente dependentes de empréstimos, com níveis de crescimento
robustos, mas resultados modestos no combate à pobreza.
Assinalando que a dívida pública
de Moçambique situava-se em
6.8 biliões de dólares em 2013, o
equivalente a 44% do Produto Interno Bruto (PIB), a análise destaca que Moçambique enfrenta
a ameaça de uma nova crise de
dívida.
“Quedas de preços das matérias-primas no mercado internacional no ano passado já reduziram
as receitas de exportações e desvalorizam a moeda, aumentando
o volume do serviço da dívida. O
risco de uma nova crise de dívida
foi criado e nenhum progresso foi
alcançado no sentido de redução
da pobreza”, lê-se no capítulo sobre Moçambique.
A Campanha Jubileu da Dívida
considera que os encargos com
a dívida de Moçambique poderão consumir 20% das receitas do
Estado moçambicano em 2015,
caso o crescimento da economia
do país abrande, sublinhando que
a previsão do Fundo Monetário Internacional (FM) é de um
serviço de dívida de 15% sobre as
receitas, na eventualidade de um
choque económico.
“Em 2015, o pagamento da dívida externa vai corresponder a 8%
das receitas públicas e está previsto pelo FMI para se manter no
mesmo nível na próxima década,
assumindo que a economia continuará a crescer a 8% por ano e que
a proporção da colecta de receitas
continuará a crescer. Claramente,
se isso não ocorrer, a situação será
potencialmente mais difícil. O
FMI considera que mais um choque externo vai agravar o serviço
da dívida para cerca de 15% das

receitas, enquanto a Campanha
Jubileu da dívida estimou inicialmente que, caso o crescimento
seja baixo, o pagamento da dívida
poderá chegar a 20% das receitas”, lê-se no texto.
Aquela ONG qualifica como
arriscada a visão das autoridades moçambicanas de que conseguirão financiar-se confiando
nos actuais níveis de crescimento
económico e numa perspectiva de
ausência de choques externos.
Com efeito, salienta a Campanha
Jubileu da Dívida, o preço da quase maioria das matérias-primas
que Moçambique exporta, à excepção do alumínio e do tabaco,
está significativamente em baixa
desde Janeiro de 2014.

EMATUM, pois claro!
A organização observa que a espiral da dívida de Moçambique
começou em 2012, tendo em
2013 os empréstimos atingido
dois biliões de dólares, agravados
pelos 850 milhões de dólares contraídos para o financiamento da
Empresa Moçambicana de Atum
(EMATUM) e a compra de uma
frota de patrulheiros, a uma taxa
de juro de 8,5%.
Por outro lado, a experiência com
a Mozal demonstra que poucas
receitas resultantes do alumínio
exportado pela companhia reverteram a favor de Moçambique,
diz ainda o estudo “A Nova Armadilha da Dívida”.
“À parte todos estes factores, com
base na descida de preços de outras matérias-primas, as receitas
das exportações que poderão ser
arrecadadas pelo país estarão agora 25% mais baixas que o esperado no início de 2014. Ao longo
dos últimos tempos, o Metical
desvalorizou-se em 15% face ao
dólar, aumentando o montante da
dívida de Moçambique em moeda externa, que, no fundo, corresponde a toda a dívida externa de
Moçambique”, refere o estudo.
A Campanha Jubileu da Dívida
entende que os mega projectos
que têm sido implementados em
Moçambique não têm gerado
benefícios para o país, apesar de
criarem a ilusão de contribuírem
para o crescimento económico.
“Em 2013, foi estimado que por
cada um dólar recebido pelo Governo moçambicano da fundição
alumínio da Mozal, 21 dólares
deixaram o país em receitas ou
taxas de juro para governos e investidores estrangeiros. Da média
total de 1,2 biliões de dólares de
receitas anuais produzidos pela

fundição, apenas 80 milhões de
dólares entraram na economia

moçambicana, ainda assim, todos
os 1,2 biliões de dólares contaram

como crescimento económico”,
realça o documento.
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Julgamento da fraude de 33 milhões no MINED

Réus culpam o foragido José Sende
Por Argunaldo Nhampossa

A

Sétima secção do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo (TJCM) acolhe,
desde esta terça-feira, o
julgamento dos treze indivíduos
acusados de terem desviado do Ministério de Educação 33 milhões
de meticais, num esquema altamente montado, através da criação de folhas de salários paralelas
e pagamentos de pessoas alheias à
instituição. O Ministério Público
pede uma condenação exemplar
aos réus e que os mesmos indemnizem o Estado pelos danos financeiros causados.
Trata-se do processo 22/2013/7ªB
remetido ao TJCM pelo Gabinete
Central de Combate à Corrupção
(GCCC), com vista ao esclarecimento do caso e produção de
provas para condenação dos treze
implicados. Deste total, quatro são
funcionários daquele Ministério,
nomeadamente: Abílio Mathe, na
altura director do departamento de
Finanças; Suade Mahando, técnico
da repartição de vencimentos; Epifânio Alberto Chitsungo, foi chefe
de departamento de inspecção interna e finanças; e Ilda Maria Acácio, técnica auxiliar administrativa.
Os restantes não possuem nenhum
vínculo contratual com o Ministério e são amigos e familiares de
Suade Mahando e do foragido José
Sende, então chefe da repartição de
vencimentos. São eles: Iva Nelsa
Gret Pedro; Tute Augusto Chicra;
Rashid Halal; Carlos Salia Acácio;
Admira Jorge Machaieie; Alfano
Ibrahimo; Lerito Álvaro; Chongue
Vidigal e Muahi Jamisse.
Segundo a acusação, valendo-se dos
cargos que exerciam, os integrantes
do primeiro grupo, que são funcionários do MINED, engendraram a
inscrição de nomes de funcionários
que recebiam via sistema electrónico “e-folha” como se estivessem
a receber os respectivos salários via
Sistema Nacional de Vencimento
(SNV).
Ou seja, visto que o sistema e-folha

Parte dos treze réus em julgamento por desvio de fundos no MINED

não contemplava certas categorias,
e enquanto aguardava-se a actualização do mesmo, os pagamentos de
salários eram feitos com recurso ao
SNV, cujos fundos são transferidos
para a conta salário de cada instituição pelo Ministério das Finanças, depois de uma requisição.
Deste modo, colocaram na lista,
que enviavam para a contabilidade
pública, nomes de 14 colegas seus
para serem pagos alegadamente
porque não havia transitado para o
e-folha. Após a aprovação da lista
no Ministério das Finanças seguia
para o da Educação, onde a mesma era aprovada pelos perpetradores do esquema e seguia ao banco
onde entregavam uma lista de pagamentos diferente da apresentada
ao Ministério das Finanças e, desta
forma, os valores eram depositados
nas contas dos “fantasmas”.
Assim, transferiram valores que
variavam de mil meticais a 105
mil meticais, numa operação que
envolveu 19 contas bancárias do
Millennium Bim, das quais 12
eram movimentadas a partir da cidade de Maputo, duas na cidade de
Nampula, 3 em Nacala-Porto, uma

Kenya Airways esclarece

N

uma nota enviada ao jornal, a companhia aérea queniana,
a Kenya Airways, negou que, em Julho passado, uma aeronave sua tenha deixado passageiros em terra, por mais
de 24 horas, depois de estar impossibilitado de voar por
ter estoirado a roda de trem quando realizava manobras.
Num artigo intitulado “Qatar confirma anomalias da pista do Aeroporto de Maputo”, publicado na edição do SAVANA de 14 de
Agosto, referia-se, numa das passagens, que uma das companhias
que sofreu com os problemas da pista do Aeroporto de Maputo
foi a Kenya Airways, o que, entretanto, veio a ser negado por uma
fonte autorizada da companhia.
“A Kenya Airways nunca cancelou um voo por mais de 24 horas e
nos últimos cinco anos não tivemos nenhum pneu estourado em
Maputo”, esclarece a companhia queniana através de uma nota assinada por Célia Castanheira, gestora da Kenya Airways no Aeroporto de Maputo.
(Redacção)

na cidade de Pemba e a última em
Montepuez.
Animados com o dinheiro fácil, em
2012 o trio Abílio Mathe, Suade
Mahando e o foragido José Sande
elaboraram uma lista para pagamento de salários a 77 professores de nacionalidade Cubana, que
estavam em missão de serviço no
país. Nesta nova lista incluíram 44
docentes com contratos expirados
e regressados a Cuba e empolaram
salários de 13 docentes de 500 para
mil dólares.
Para tal, elaboravam uma lista viciada para a contabilidade pública.
Uma outra correcta era enviada
para a embaixada de Cuba, com o
número certo de docentes e valor
certo de pagamentos. Daí ficavam
com o remanescente uma vez que o
réu Abílio Mathe era um dos assinantes da conta e tinha poderes de
movimentá-la.
De acordo com o despacho de acusação do Ministério Público, os arguidos tudo fizeram para convencer
a contabilidade pública que aqueles
docentes continuavam em exercício
em Moçambique.
“Com estas artimanhas todas, os
réus sacaram, durante o período
2008/12, nos cofres do Estado,
33.100.810, 25 MT”, sublinha a
acusação.
Deste modo, o Ministério Público acusa Abílio Mathe, Epifânio
Chintsugo, Suade Mahando e Ilda
Maria de prática de crimes de peculato, pagamentos indevidos, abuso de cargo e falsificação de dados,
enquanto aos restantes membros
do grupo pesam acusações de encobridores, por terem fornecido os
respectivos números de conta para
recebimentos indevidos, mesmo sabendo que não possuíam nenhum
vínculo contratual com o MINED.

Nunca solicitei extracto
bancário
Abílio Mathe foi o primeiro réu a
ser ouvido pelo juiz de causa Alexandre Samuel, por ser considerado
um dos cabecilhas do grupo, uma

vez que desempenhava as funções
de chefe de departamento das finanças, onde tinha a missão de fazer correcta aplicação das fases de
cabimentação desde a requisição,
pagamento de despesa de funcionamento, vencimento e outras remunerações e dar conformidade às
folhas de salário e requisições de
fundos.
Na ocasião, Mathé refutou todas as
acusações que pesam sobre si, tendo remetido a responsabilidade dos
mesmos ao foragido José Sande,
que exercia as funções de chefe de
repartição de vencimentos.
Para o réu, a fraude foi engendrada por José Sande, em conluio com
técnicos do Ministério das Finanças, concretamente no CEDSIF
(Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças). O acusado justifica que é
esta instituição que envia as listas
para os pagamentos às instituições.
Mesmo sem avançar com nomes
dos eventuais implicados, ao nível
do CEDSIF diz que este sector é
responsável pela activação de funcionários no sistema, o que acabou
resultando no surgimento de pessoas sem vínculo com o MINED.
Acusou ainda o sistema informático de pagamento do banco Millenium Bim de ser permeável à fraude. “O nome pode não bater com
o número da conta, mas o sistema
permite creditar o valor. Permite ainda a duplicação de salários”,
apontou.
Mais ainda, referiu que soube que
na sua conta eram creditados valores extras quando foi notificado pelo
banco, pois, segundo explicou, nunca se preocupou em ver o extracto
da sua conta bancária, alegando que
tinha formas alternativas para obter dinheiro, visto que era docente
universitário no Instituto Superior
de Contabilidade de Auditoria de
Moçambique (ISCAM), no Instituto Superior de Tecnologias e
Gestão (ISTEG) que actualmente
se denomina UNI-UTIVE.
Esta quarta-feira foram ouvidos

mais 11 réus com excepção de Lérito Álvaro, por não ter sido notificado, sendo que na quinta-feira
iniciou o processo de audição dos
inspectores do banco Millennium
Bim e do Ministério da Educação.
Alfano Ibrahimo foi um dos réus
ouvidos e conta que fora enganado pelo foragido José Sande que
solicitou o número da sua conta
bancária para transferir dinheiro
para movimentar os seus negócios
em Nampula. Durante quatro anos
foram transferidos para a conta de
Alfano Ibrahimo, domiciliada no
Millennium Bim, cerca de dois milhões de meticais.
Para este, José Sande era um homem de negócios bem sucedido
que se deparava com limitações no
levantamento de dinheiro (três mil
meticais dias) daí que teve de ajudá-lo disponibilizando a sua conta
e a conta da sua esposa, Admira
Machaieie, e apresentou as suas irmãs Hamina Amad, Muahi Jamisse e Queirate Adamo com a finalidade de concederem as respectivas
contas para transferir dinheiro.
Diz ainda que não desconfiava da
ilicitude do dinheiro visto que José
Sande era presidente de uma mesquita na cidade de Maputo e havia
lhe prometido emprego.
Contrariamente ao que se dizia, o
réu Carlos Salia clarificou ao tribunal que durante três anos foi funcionário do Ministério, mas preferiu desvincular-se para prosseguir
com os estudos, visto que tinha
muitas deslocações e era incompatível com a função que desempenhava. Entrou no esquema das
transferências via José Sande que se
conheceram na mesquita, tendo lhe
pedido para arranjar-lhe emprego.
Confirma que na sua conta foram
depositados cerca de um milhão
de meticais de 2008 a 2012, mas
aponta que nunca se beneficiou dos
mesmos porque pertenciam ao foragido, que maior partes das vezes
ficava com o seu cartão de débito.
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DIVULGAÇÃO

A Anadarko Moçambique Área 1, Limitada (Anadarko), co-proponente do Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique (o Projecto), está empenhada em partilhar, de forma transparente, informações precisas sobre o processo de reassentamento, associado ao desenvolvimento do parque de Gás Natural Liquefeito (GNL) na península de Afungi, no Distrito de Palma.
Este é o quinto de uma série de nove artigos que facultam uma actualização e informação sobre
os progressos alcançados com as actividades de planeamento do reassentamento, durante os
últimos 24 meses. O objectivo deste artigo é facultar a motivação associada a informação reunida
durante várias pesquisas e estudos realizados pelo Projecto junto das comunidades afectadas,
como parte do processo de planeamento do reassentamento.
Determinação das condições de base das comunidades
A intenção do Projecto, com o processo de reassentamento, é restaurar e, em muitos casos, melhorar a qualidade de vida dos agregados familiares afectados. Para conceber e implementar
medidas adequadas e apropriadas que visam restaurar os meios de subsistência e da qualidade
de vida das comunidades afectadas, é necessário compreender as condições de base nas comunidades antes dos impactos do reassentamento físico ou económico, relacionados ao Projecto.
Várias pesquisas, avaliações e estudos têm sido realizados desde Setembro de 2013, para deWHUPLQDUD´FRQGLomRGHEDVHµGDVIDPtOLDVDIHFWDGDVQDiUHDGHLQÁXrQFLDGLUHFWDGRSURMHFWR
As informações e os resultados dos estudos foram integrados no Plano de Reassentamento. As
fontes utilizadas para determinar a condição de base das comunidades afectadas enquadram-se
em duas categorias principais:
a) Levantamentos de campo e recolha de dados socioeconómicos, e
b) Estudos realizados como parte das actividades do Plano de Restabelecimento dos Meios de
Subsistência Agrícolas e Pesqueiros.
A apresentação das condições de base no Plano de Reassentamento proporciona parâmetros claURVHPIXQomRGRVTXDLVDHÀFiFLDHRVUHVXOWDGRVGDLPSOHPHQWDomRGRUHDVVHQWDPHQWRSRGHP
ser avaliados e monitorados.
Levantamentos de campo e recolha de dados socioeconómicos
Uma série de levantamentos de campo, incluindo um censo, um inventário patrimonial e um levantamento socioeconómico, foram realizados para determinar a linha de base socioeconómica
e para compreender os potenciais impactos das actividades do Projecto nos vários grupos. Todos
os agregados familiares que possam enfrentar impactos do reassentamento físico ou económico
foram incluídos no censo e no inventário patrimonial. Estes incluem:
a) Os agregados familiares que residem dentro da Zona Industrial do Projecto susceptíveis de
serem afectados pelo deslocamento físico;
b) Os agregados familiares que residem fora da Zona Industrial do Projecto, mas que possuem
bens dentro da Zona Industrial do Projecto, susceptíveis de serem afectados pelo deslocamento económico; e
c) Os agregados familiares fora da área do DUAT com bens dentro da área do DUAT, mas fora
da Zona Industrial do Projecto.
$VDXWRULGDGHVORFDLVHRVUHSUHVHQWDQWHVGDVFRPXQLGDGHVIRUDPHQYROYLGRVQDLGHQWLÀFDomR
GRVDJUHJDGRVIDPLOLDUHVSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGRVHFHUWLÀFDUDPVHTXHDVSHVVRDVUHOHYDQWHV
foram incluídas nos levantamentos.
Censo
Foi realizado um censo para registar o número de agregados familiares que pode ser afectado
pelo projecto. A informação recolhida durante o censo incluem:
 ,QIRUPDo}HVVREUHFDGDDJUHJDGRIDPLOLDUSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGR
 'DGRVJHUDLVVREUHDVLQIUDHVWUXWXUDVDX[LOLDUHVH
 ,QIRUPDo}HVVREUHRVQHJyFLRV
A localização dos agregados familiares registados durante o censo foi sobreposta à Zona Industrial do Projecto para determinar que agregados familiares precisariam potencialmente de ser
UHDVVHQWDGRV2Q~PHURWRWDOGHDJUHJDGRVIDPLOLDUHVTXHWHUiGHVHUUHDVVHQWDGRIRLÀ[DGRHP
456 agregados familiares.
Inventário patrimonial
Foi realizado um inventário patrimonial em simultâneo com as actividades de censo, e foi criado
um inventário de todos os bens pertencentes aos agregados familiares susceptíveis de serem
afectados pelo Projecto. A informação recolhida durante o inventário patrimonial inclui:
 3DUFHODUHVLGHQFLDOGLPHQV}HVORFDOL]DomRHYHGDomR
 $VFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGDVUHVLGrQFLDV HRXWUDVHVWUXWXUDV DVXDSURSULHGDGHGLPHQV}HV
e localização;
 /RFDOL]DomRHQ~PHURGHVHSXOWXUDVLQGLYLGXDLVHFHPLWpULRVIDPLOLDUHV
 'LPHQV}HVHORFDOL]DomRGDVPDFKDPEDVHFXOWXUDVDFWXDLVFXOWLYDGDV
 /RFDOL]DomRGLPHQV}HVPHOKRULDVHFXOWXUDVFXOWLYDGDVQDVPDFKDPEDV
 /RFDOL]DomRHQ~PHURGHiUYRUHVGHIUXWD
 )RWRJUDÀDVGHWRGRVRVEHQVÀ[RV
A localização dos bens dos agregados familiares foi sobreposta à Zona Industrial do Projecto
para determinar quais as famílias susceptíveis de serem afectadas por impactos económicos.
Levantamento de dados socioeconómico e grupos focais
O levantamento socioeconómico complementou a informação recolhida durante o censo e o
LQYHQWiULRSDWULPRQLDO)RUDPUHFROKLGRVH[WHQVRVGDGRVVRFLRHFRQyPLFRVWDLVFRPR
 %HQVPyYHLVGRVDJUHJDGRVIDPLOLDUHV
 )RQWHVGHHQHUJLDiJXDHVDQHDPHQWR
 5HQGDIDPLOLDUGRDJUHJDGRIDPLOLDUHRDFHVVRDRFUpGLWR
 $FHVVRjWHUUDIRUDGDiUHDGR3URMHFWR
 8VRGDVFXOWXUDVHGDIUXWDSDUWLOKDHFRPHUFLDOL]DomR
 )UHTXrQFLDGDSHVFDHGDFDSWXUDHQWUHPDUpVWUDQVIRUPDomRHFRPHUFLDOL]DomR
 &RPHUFLDOL]DomR
 &RPSHWrQFLDV
 6D~GHVHJXUDQoDDOLPHQWDUHQXWULomR
 $FHVVRDVHUYLoRV
 3DUWLFLSDomRHPDFWLYLGDGHVFRPXQLWiULDVH
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 3HUFHSo}HVGR3URMHFWRHGRUHDVVHQWDPHQWR
Foram realizadas reuniões de grupos focais para sustentar e validar a recolha de dados socioeconómicos. A informação socioeconómica adicional obtida durante as reuniões dos grupos focais
inclui a informação sobre as áreas de produção, as histórias da aldeia, posse de terra, estrutura
de liderança e informação sobre os locais sagrados e os grupos vulneráveis.
Inventário patrimonial comunitário
2LQYHQWiULRSDWULPRQLDOFRPXQLWiULRUHJLVWRXWRGRVRVEHQVÀ[RVFRPXQLWiULRVQDYLODGH4XLtupo, uma vez que estes bens serão afectados pelas actividades de construção do Projecto. O
inventário foi realizado em coordenação com os proprietários ou depositários dos bens e funcionários do Governo Distrital envolvidos, líderes comunitários ou membros da comunidade.
A localização, dimensões e características físicas de cada bem foram registados e fotografados.
Delimitação Comunitária
Foi realizado um programa para mapear os limites comunitários nas comunidades de Maganja,
6HQJD H 4XLWXSR SDUD GHWHUPLQDU HP TXH PHGLGD HVVDV FRPXQLGDGHV SHUGHUmR R DFHVVR DRV
recursos comuns, como resultado das actividades de construção do Projecto. Durante o processo
de delimitação, o Fórum Terra, a ONG moçambicana que levou a cabo o processo, também recolheu informação sobre as histórias da comunidade, a cultura e a organização social, o uso da
terra e dos recursos naturais e os mecanismos para a sua gestão, a ocupação espacial, a dinâmica
SRSXODFLRQDOHRVHYHQWXDLVFRQÁLWRVHRVPHFDQLVPRVSDUDDVXDUHVROXomR
O processo participativo envolveu vários grupos de cada comunidade, bem como representantes do governo. A informação foi capturada nos mapas participativos da comunidade e, em
VHJXLGDWUDQVIHULGDSDUDXPFDUWRJUDPD2SURGXWRÀQDOpXPDVpULHGHPDSDVFRPXQLWiULRV
geoespacialmente referenciados.
Estudos sobre os meios de subsistência
As equipas de especialistas em agricultura e em pesca empreenderam estudos e actividades
participativas de desenvolvimento dos meios de subsistência para informar sobre o desenvolvimento dos planos de restabelecimento dos meios de subsistência que fazem parte do Plano
de Reassentamento. Os dados recolhidos durante os vários levantamentos, estudos, e através
das actividades de acção de pesquisa, têm contribuído para determinar as condições de base
das comunidades. Os levantamentos dos meios de subsistência, os relatórios de pesquisa e os
estudos incluem:
1) Uma avaliação do agregado familiar e da aldeia relativamente aos sistemas de armazenamento de cereais e sementes e a sua contribuição para a segurança alimentar dos agregados
familiares para compreender as perdas pós-colheita e propor sistemas de armazenamento
melhorados.
2) Um relatório sobre a colecta de alimentos baseado em entrevistas a 63 agregados familiares
na área do Projecto e a representantes dos Serviços Distritais de Actividades Económicas
6'$( GH3DOPDRTXDODQDOLVDRVSDGU}HVGHXVRHGHSHQGrQFLDGRVUHFXUVRVÁRUHVWDLV
3) Uma macro análise dos solos seguida de uma análise detalhada dos solos para determinar os
tipos de solo dentro da área do DUAT. Esta actividade serviu como um ponto de referência
HP IXQomR GR TXDO RV VRORV GD V  iUHD V  GH UHDVVHQWDPHQWR LGHQWLÀFDGD V  SRGHULDP VHU
FRPSDUDGRVHSDUDYHULÀFDURSRWHQFLDODJUtFRODGRVWLSRVGHVRORGHQWURGDiUHDGR'8$7
como referência para a selecção da(s) área(s) que apresenta(m) o potencial ideal para restabelecer os agregados familiares afectados de Afungi.
4) Estudos de caso agrícolas mantidos ao longo de várias campanhas agrícolas, para adquirirem uma melhor percepção dos meios de subsistência do agregado familiar típico, actividaGHVGDDOGHLDHDVDFWLYLGDGHVVD]RQDLVDÀQVQDSHQtQVXODGH$IXQJL
5) 8PDVpULHGHDFWLYLGDGHVGHFDPSRVGHGHPRQVWUDomRSDUDH[SRUDJUHJDGRVIDPLOLDUHVVHleccionados a novas técnicas de produção e a uma maior variedade de culturas. As actividades incluíram campos de demonstração de sequeiro e campos de demonstração de hortícolas. As visitas semanais aos campos permitiram o intercâmbio de informação e a monitoria
dos progressos. Em resposta aos pedidos das aldeias abrangidas e de aldeias vizinhas, foram
lançadas uma segunda e terceira ronda de campos de demonstração de hortícolas. Os agricultores participantes incluíam mulheres, e estenderam-se ao estabelecimento de grupos comunitários, um canal aprovado pela comunidade para transmitir conhecimentos, aptidões e
H[SHULrQFLDSDUDXPS~EOLFRPDLVDPSORHQWUHDVFRPXQLGDGHVDIHFWDGDV
6) Um relatório das condições de base pesqueiras sobre a escala e a natureza da pesca marinha
e das actividades comerciais associadas a operar na área da fábrica de GNL proposta. O
IDPPE, o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala, apoiou a
recolha de dados para o estudo.
7) 8PHVWXGRGHJpQHURLGHQWLÀFDQGRDVTXHVW}HVHDVOLPLWDo}HVGHJpQHURHUHFRPHQGDQGR
medidas para incorporar as preocupações e as perspectivas das mulheres na implementação
do plano de restabelecimento dos meios de subsistência pesqueiros.
8) 8PDDYDOLDomRGDFDGHLDGHYDORUGDSHVFDSDUDDSURGXomRGHSHL[HVQDiUHDGH'8$7
)RUDPYLVLWDGRVWUH]H  FHQWURVGHSURGXomRHPWRUQRGD%DtDGH3DOPDEHPFRPRPHUcados nos distritos de Palma, Mocímboa, Nangade, Mueda e Motepuez.
9) Um estudo das condições de base da captura entremarés, seguido de um programa de monitoria entremarés, para determinar a importância do habitat entremarés que será encerrado
RXSHUGLGRSDUDDVFRPXQLGDGHVQD%DtDGH3DOPDGHYLGRjFRQVWUXomRHjRSHUDomRGDV
infra-estruturas do Projecto.
10) Um censo de barcos para fornecer informações de base sobre a distribuição das unidades de
SHVFDjEDVHGHHPEDUFDo}HVQDVFRPXQLGDGHVDRUHGRUGD%DtDGH3DOPD
11) Um registo de indivíduos de Afungi que possuem barcos de pesca.
12) Os levantamentos de captura de pescado, facultando informações de base sobre as espécies
e os volumes de pescado capturado por vários métodos, e desembarcados em vários locais
ao redor da orla marítima, em Palma.
Contribuição da informação de base para o planeamento e a implementação do reassentamento
O conhecimento e a compreensão das condições de base permitem que sejam avaliados os poWHQFLDLVLPSDFWRVVREUHDVFRPXQLGDGHVHTXHDH[WHQVmRGRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVVHMDSURMHFtada. Em colaboração com as comunidades afectadas, o Governo de Moçambique, e os demais
intervenientes, estão a ser desenvolvidas medidas de mitigação do impacto e de restabelecimento dos meios de subsistência, que serão apresentados no esboço do Plano de Reassentamento
que será disponibilizado para apreciação pública antes da quarta ronda de reuniões públicas de
reassentamento.
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DIVULGAÇÃO

A Anadarko Moçambique Área 1, Limitada (Anadarko), co-proponente do Projecto de Desenvolvimento de Gás em Moçambique (o Projecto), está empenhada em partilhar de forma
transparente informações precisas sobre o processo de reassentamento, associado ao desenvolvimento do parque de Gás Natural Liquefeito (GNL) na península de Afungi, no Distrito
de Palma.
(VWH p R VH[WR GH XPD VpULH GH QRYH DUWLJRV TXH IDFXOWDP XPD DFWXDOL]DomR H LQIRUPDomR
sobre os progressos alcançados com as actividades de planeamento do reassentamento, durante os últimos 24 meses. O objectivo deste artigo é a concepção, os principais componentes e futura implementação do programa de restabelecimento dos meios de subsistência do
reassentamento.
Plano de restabelecimento dos meios de subsistência do Reassentamento
Desde Janeiro de 2013, foram realizados estudos detalhados de especialistas dentro da área
GH LQÁXrQFLD GLUHFWD GR 3URMHFWR 2V HVWXGRV YLVDUDP RV SULQFLSDLV PHLRV GH VXEVLVWrQFLD
das comunidades afectadas, analisaram as práticas de subsistência e envolveram uma série
de programas de subsistência piloto e de demonstração. As discussões e as consultas às
comunidades afectadas, ao Governo de Moçambique e às organizações de desenvolvimento comunitário foram objecto de uma síntese com as conclusões dos estudos especializados, e desenvolvidas num plano de restabelecimento dos meios de subsistência. O plano
concentra-se em três áreas para o restabelecimento dos meios de subsistência: i) agricultura
e colecta de alimentos; ii) a pesca; e iii), meios de subsistência alternativos não baseados na
terra, e capacitação.
A implementação do conjunto de programas contidos no plano de restabelecimento dos
meios de subsistência visa proporcionar às pessoas afectadas pelo Projecto a oportunidade
de melhorarem ou, pelo menos, de restabelecerem seus meios de subsistência e os níveis de
rendimento durante e após o seu reassentamento.
Plano de restabelecimento dos meios de subsistência agrícolas
O objectivo do plano de restabelecimento dos meios de subsistência agrícola é garantir que
todos os agregados familiares deslocados tenham níveis sustentáveis de segurança alimenWDU QXP SUD]R GH  PHVHV DSyV WHUHP VLGR ÀVLFDPHQWH UHDVVHQWDGRV (VWH REMHFWLYR VHUi
alcançado através do fornecimento de acesso a terra agrícolas de substituição, melhoria da
produção primária e do respectivo uso. Os programas de restabelecimento dos meios de
subsistência agrícola incluem:
1) Um programa de cultivo melhorado para introduzir e aplicar os princípios de agricultura de conservação. Também serão providenciadas a formação e a assistência para a plantação e o estabelecimento de árvores de substituição de compensação e para a melhoria
GDSURGXomRGDViUYRUHVH[LVWHQWHV
2) Um programa de armazenamento das colheitas, a introdução de tecnologia, infraestruWXUDV H HTXLSDPHQWRV SDUD PHOKRUDU H H[SDQGLU R DUPD]HQDPHQWR GDV FROKHLWDV EHP
FRPRDLQWURGXomRGDVHOHFomRHÀFD]GHVHPHQWHVHPDWHULDLVYHJHWDLVQRFDPSR
3) Um programa de sistemas de secagem, a introdução de tecnologia e infra-estruturas
para a secagem de legumes, frutas, raízes e folhas, para todos os agregados familiares interessados em prolongar a vida útil do produto disponível sazonalmente. Isto vai ajudar
RVDJUHJDGRVIDPLOLDUHVDPHOKRUDUHPDQXWULomRPDQWHUSURYLVmRGHFXOWXUDVGHEDL[R
rendimento e gerar rendimento adicional.
4) Um programa de hortas para introduzir o cultivo de hortas, técnicas de preparação e de
FXOWLYRHLQVXPRVSDUDRVDJUHJDGRVIDPLOLDUHVÀVLFDPHQWHHHFRQRPLFDPHQWHDIHFWDdos.
5) Uma instalação para provisão de recursos que sirva como um recurso comum para todos
os programas de restabelecimento dos meios de subsistência, e que esteja disponível
para todos os residentes de Afungi. A instalação proporcionará o acesso a requisitos gerais de produção agrícola e a informações sobre os parceiros de actividade e os contactos
para os comerciantes.
6) Um subsídio para todos os agregados familiares economicamente deslocados, para a
DTXLVLomRGHIRJ}HVHÀFLHQWHVHPWHUPRVGHFRPEXVWtYHOEHPFRPRIRUPDomRQRXVRH
na manutenção destes fogões. O objectivo é reduzir a dependência das famílias relativamente à lenha.
A implementação dos programas agrícolas será realizada ao longo de 36 meses, com destaTXHSDUDRVSULPHLURVPHVHVGHIRUPDDJDUDQWLUTXHVHMDDOFDQoDGDHPDQWLGDDVXÀFLrQFLDDOLPHQWDU2VSURJUDPDVVHUmRH[HFXWDGRVHPSDUFHULDFRP21*VHHPSUHVDVSULYDGDV
H[SHULHQWHVHTXDOLÀFDGDV2VJUXSRVGHDJULFXOWRUHVRXFOXEHVGHVXEVLVWrQFLDLUmRGHVHPpenhar um papel central na implementação das actividades de restabelecimento dos meios
GH VXEVLVWrQFLD DJUtFRODV WDQWR FRPR EHQHÀFLiULRV EHP FRPR SULQFLSDO LQWHUIDFH FRP RV
programas.

barcadas, o que poderia aumentar o preço no mercado e fornecer produtos mais seguros
aos consumidores. A fase 2 terá como objectivo melhorar a comercialização dos produtos
da pesca para o Projecto e outros compradores e, assim, proporcionar aos pescadores um
rendimento estável.
O programa de restabelecimento dos meios de subsistência pesqueiros também contém um
número de programas comuns de acesso, incluindo:
4)
Os programas de melhoria do habitat pesqueiro através da instalação de equipaPHQWRHVSHFLDO FRQKHFLGRFRPRGLVSRVLWLYRVGHDJUHJDomR SDUDDWUDLUSHL[HHRXWURVGLVSRsitivos colocados no fundo do mar para melhorar o habitat.

&RQVWUXomRGDVYLDVGHDFHVVRPHOKRUDGDVTXHOLJDPDYLODGHUHDVVHQWDPHQWRj
FRVWDQD&DVDGR&RORQR6DODPDH0DJDQMD9HOKDHFRQVWUXomRGHXPDHVWUDGDTXHOLJD
1VHPRH.LEXQMXjSULQFLSDOUHGHYLiULDHFRQVHTXHQWHPHQWHj&LGDGHGH3DOPD,VWRLUi
melhorar o acesso às diversas áreas costeiras e, consequentemente, uma distribuição dos
esforços de pesca e captura. Irá também melhorar o acesso aos mercados, tanto para Nsemo
como para Kibunju, e à aldeia de reassentamento.
6)
Desenvolvimento de infra-estruturas no domínio da pesca, incluindo a construção
de infra-estruturas de desembarque apropriadas para a pesca no porto de Palma, Salama/
Nsemo e Maganja Velha. As infra-estruturas serão desenvolvidas em consulta ao IDPPE, o
Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala, e as comunidades
afectadas.
7)
Apoio à melhoria da gestão dos recursos pesqueiros locais, através da construção
e integração do reforço institucional comunitário nas estruturas alargadas de co-gestão. Os
REMHFWLYRVGHVWHSURJUDPDVmRDPHOKRULDGDH[SORUDomRVXVWHQWiYHOGRVUHFXUVRVSHVTXHLURVUHGX]LQGRVLPXOWDQHDPHQWHRVFRQÁLWRVHQWUHRVXWLOL]DGRUHVGRVUHFXUVRVPDULQKRV2
HVWDEHOHFLPHQWRGR&RQVHOKR&RPXQLWiULRGDV3HVFDV &&3 pIXQGDPHQWDOSDUDHVWHSURgrama.
A fase inicial do programa de restabelecimento dos meios de subsistência pesqueiros será
LPSOHPHQWDGDDRORQJRGHXPSHUtRGRGHPHVHVSRUSDUFHLUR V GHH[HFXomRGRSURJUDPDTXDOLÀFDGR V HH[SHULHQWH V 
Meios de subsistência alternativos e plano de capacitação
Os meios de subsistência alternativos e o plano de capacitação têm como objectivo apoiar os
DJUHJDGRVIDPLOLDUHVDIHFWDGRVQDGLYHUVLÀFDomRGRVVHXVPHLRVGHVXEVLVWrQFLDHQDVVXDV
actividades de subsistência, e para a sua capacitação. Isto irá melhorar a sua resistência para
acomodar as mudanças naturais e económicas e reduzir a dependência directa dos recursos
terrestres e marítimos.
Os programas dos meios de subsistência alternativos e de capacitação e as respectivas componentes incluem:
1) Emprego no Projecto: assegurar que os membros dos agregados familiares, física ou economicamente deslocados, que satisfaçam os requisitos de uma oportunidade de trabalho
HVSHFtÀFDHTXHVHMDPFRQVLGHUDGRVPHOKRUHVFDQGLGDWRVVHUmRFRQWUDWDGRVSHOR3URjecto ou pelos seus empreiteiros.
  )RUPDomRHPJHVWmRÀQDQFHLUDSDUDRVDJUHJDGRVIDPLOLDUHVDIHFWDGRVHVSHFLÀFDPHQWH
no que se refere à gestão responsável da compensação. Os agregados familiares serão
encorajados a abrir contas bancárias junto dos bancos locais em Palma, e receberão formação sobre o sistema bancário.
  )RUPDomRGRVSURSULHWiULRVGHSHTXHQDVHPSUHVDVH[LVWHQWHVHPJHVWmRHFRPHUFLDOL]Dção dos seus negócios para aumentar a sua renda através do aumento das receitas.
4) Facultar formação em manutenção de casas para assegurar que os agregados familiares
são portadores do conhecimento necessário para a manutenção das suas novas casas. A
formação abordará aspectos tais como a manutenção de telhado e procedimentos para o
pagamento de contas de água e luz, uma vez que os agregados familiares serão responsáveis pelo pagamento das contas de água e luz das suas novas casas assim que forem
reassentados.
  6HUiODQoDGRXPSURJUDPDGHHPLVVmRGH%LOKHWHVGH,GHQWLGDGH %,V HPFRRUGHQDomR
com o Governo de Moçambique, para ajudar os agregados familiares física e economiFDPHQWH DIHFWDGRV D REWHUHP XP %, R TXH OKHV SHUPLWLUi DFHGHU D RSRUWXQLGDGHV GH
emprego formal.
  )RUPDomR HP FRPSHWrQFLDV SDUD GLYHUVLÀFDU H PHOKRUDU R FRQMXQWR GH DSWLG}HV GRV
agregados familiares, física e economicamente deslocados, de modo a reunirem os requisitos de candidatura a potenciais oportunidades de emprego no Projecto.
2VSURJUDPDVGHVXEVLVWrQFLDDOWHUQDWLYRVVHUmRH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPRVHPSUHLWHLURVGHFRQVWUXomRHSDUFHLURVGHH[HFXomRGRSURJUDPDGHYLGDPHQWHTXDOLÀFDGRVHH[SHrientes.
Participação em programas de restabelecimento dos meios de subsistência

Plano de restabelecimento dos meios de subsistência pesqueiros
O objectivo do plano de restabelecimento dos meios de subsistência pesqueiros é de permitir
jVSHVVRDVTXHEHQHÀFLDPGRVUHFXUVRVSHVTXHLURVHPDULQKRVHTXHVHUmRHFRQRPLFDPHQWH
deslocadas pelo Projecto, a oportunidade de restabelecer ou melhorar os seus meios de subsistência e níveis de renda.
Os programas de restabelecimento dos meios de subsistência pesqueiros incluem:
1) Reforço das pescas e estabelecimento de programas de maricultura (algas, pepino-do-mar, caranguejos de lama) para a produção sustentável de recursos comercializáveis
para venda ou transformação e venda nos mercados locais e regionais.
2) A implementação de técnicas de pesca novas ou melhoradas e a administração de forPDomRHPSURJUDPDVHVSHFtÀFRVDRVSHVFDGRUHV2REMHFWLYRGHVWHSURJUDPDpPDQWHU
RXPHOKRUDURVOXFURVGRVSHVFDGRUHVTXHRSHUDPQD%DtDGH3DOPDFXMRVPpWRGRVGH
SHVFDH[LVWHQWHVVHUmRFRQGLFLRQDGRVSHODVDFWLYLGDGHVGHFRQVWUXomRGR3URMHFWR
3) Um programa de processamento pós-colheita em duas fases. A fase 1 terá como objectivo
PHOKRUDUDVWpFQLFDVGHSyVFROKHLWDDÀPGHDXPHQWDUDTXDOLGDGHGDVFDSWXUDVGHVHP-

2VDJUHJDGRVIDPLOLDUHVTXHVHUmRÀVLFDPHQWHGHVORFDGRVWHUmRDRSRUWXQLGDGHGHSDUWLFLpar nas três componentes do programa de restabelecimento dos meios de subsistência. Os
agregados familiares economicamente deslocados terão acesso a programas de restabelecimento dos meios de subsistência de acordo com os impactos dos meios de subsistência que
lhes afectar. Será tomado um cuidado especial para assegurar a participação dos agregados
familiares vulneráveis e desfavorecidos em programas e oportunidades de restabelecimento
dos meios de subsistência.
Período de implementação do restabelecimento dos meios de subsistência
2SURJUDPDGHUHVWDEHOHFLPHQWRGRVPHLRVGHVXEVLVWrQFLDVHUiLQLFLDOPHQWHH[HFXWDGRDR
ORQJRGHXPSHUtRGRGHPHVHV1RÀQDOGRVPHVHVDHÀFiFLDGRVSURJUDPDVLQLFLDLV
de restabelecimento dos meios de subsistência será revisto e avaliado em relação à evolução
das necessidades em termos de meios de subsistência.
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“The Mozambican Dream’’, um sonho por criar
Por Mantchiyani Samora Machel

F

ui desafiado a escrever um
segundo texto dando a minha opinião sobre o futuro
do nosso país e sobre o que
entendo que nós os jovens pensamos, e sobretudo o que devemos
fazer para assegurar o nosso bem-estar.
´´Eu tenho um sonho´´ essas palavras do Dr Martin Luther King
cativarão gerações que até hoje se
inspiram nelas na sua luta para justiça social. A interconexão do ´´sonho´´ de King é baseada em três
documentos que apelam à justiça,
igualdade e progresso: (i) declaração
de independência; (ii) proclamação
de emancipação; e (iii) constituição
dos Estados Unidos. As bases desses documentos têm valores como
o direito de cada cidadão procurar
a felicidade.
Uso isso como ponto de partida,
não porque considere que o modelo americano seja a melhor forma de democracia, considerando a
injustiça e desigualdade existentes
especialmente nas comunidades minoritárias (negros, latinos, indianos,
etc.). Mas porque ﬁco impressionado com a habilidade dos americanos
em venderem “o sonho americano”;
um conjunto de ideais que incluem
mobilidade social através do trabalho árduo, liberdade, oportunidade,
prosperidade e sucesso sem barreiras. Ah, eles sabem sonhar.
O meu argumento não é a praticabilidade dessa crença nos Estados
Unidos, mas a habilidade dessas
ideias como uma marca que move
todo um povo e não só. Muitas pessoas morrem só para atingir essa
mobilidade, mesmo que ela não seja
real, porquê?
Porque já houve quem conseguiu
atingir essa mobilidade. Não estou a
falar dos actores ou jogadores milionários; estou a falar das pessoas que
conseguiram criar os seus pequenos
negócios, que chegaram a esse país
com o bolso furado e melhoraram
a sua vida e dos seus familiares, por
causa da pequena oportunidade que
tiveram. E pergunto-me qual é o
factor de mobilidade no nosso país?
Actualmente nós falamos muito da
unidade nacional, mas esquecemo-nos de pequenos actos que ajudam
a unir um povo. Assistindo às corridas eleitorais dos Republicanos e
Democratas, aprecio a colocação da
bandeira americana no fundo, como
símbolo da união. Já repararam que
quando um candidato americano fala tem sempre uma bandeira
americana por detrás? De tal forma
que muitos de nós conhecemos o
Obama, mas não os símbolos do seu
partido, porque ele representa todos
os americanos. Com estes gestos
simbólicos se constrói uma nação,
um sonho.
Assim, pergunto-me porque é que
nós, moçambicanos, não temos
o nosso sonho, a nossa marca? O
sonho moçambicano, o sonho de
qualquer moçambicano independentemente da sua raça, religião, tribo etc. para subir na vida? E não só
moçambicanos, mas qualquer cidadão do mundo que queira melhorar
a nossa pérola. Esse foi o sonho dos

Mantchiyani Samora Machel, neto de Samora Machel

fundadores da nossa Pátria, mas que
se perdeu ao longo do percurso...
Não tenho autoridade para dizer
qual é o nosso sonho. Ele tem de ser
construído, pedra a pedra, discurso
com discurso, acção por acção. Das
autoridades ao mais alto nível, até
aos marginalizados do poder.
Hoje eu vejo moçambicanos de várias cores a lutarem pelo seu pão.
Cidadãos moçambicanos em todas
as partes do mundo, especialmente
na África do Sul, procurando pôr
em prática os seus sonhos. Temos
de criar condições para que o desejo
dos jovens do mundo inteiro seja o
de vir para Moçambique para seguir
o seu sonho. Para tal, as barreiras
da desigualdade de oportunidades
precisam de ser quebradas. Assim,
a nossa marca talvez ﬁcaria melhor
que o sonho Americano, e teria uma
caraterística “buntu” que nos caracteriza.
Por onde começar? Bem existe uma
revolta silenciosa nos jovens que
são a maioria da população (controlada pela minoria) e a tendência
é de aumentar quando as espectativas não são alcançadas. Esse descontentamento não é sustentável a
médio prazo porque muitos jovens
não têm compromisso com nenhum
partido, não conhecem a história e
estão mais preocupados com o pão
de cada dia do que com quem está
no poder. A iniciativa do governo de
criar o Fundo de Desenvolvimento
Distrital com a participação de jovens empreendedores parece promissora. Mas seria interessante introduzir um debate mais envolvente
para que não se criem “fantasmas“ à
sua volta.
Ao analisar as várias demandas dos
jovens, existem duas que me parecem cruciais: a habitação e o emprego. Começando pela habitação.
Até que ponto é uma prioridade, se
considerarmos os recursos que têm
sido alocados directamente para o

seu fomento? Hoje em dia um jovem casa-se e permanece em casa
dos pais. O preço da habitação não
está ao ritmo do crescimento da
renda dos cidadãos. Não existem
condições que facilitem a independência de um jovem. Uma das
estratégias tem sido ultimamente
a ´´disponibilização” de terrenos
infra-estruturados que deveriam ter
água, energia, saneamento e vias de
acesso. Analisando essa opção, por
um lado surgem críticas que dizem
que é uma gota no oceano, devido à
elevada demanda. Por outro lado, é
uma acção isolada com poucas possibilidades de sucesso porque não
olha para outros factores como o
acesso ao crédito para a habitação e
o custo dos materiais de construção.
Finalmente, tal como em relação ao
acesso aos recursos naturais e outros,
como é que é feita a escolha dos potenciais beneﬁciários?
O papel dos governos deve ser o
de criar condições para que nós
possamos alcançar os nossos sonhos. Não sou especialista na área
da habitação, mas acredito que se
deve encontrar formas que levem
à redução dos custos dos materiais
de construção e ao mesmo tempo
encontrar modelos mais baratos de
construção que sejam adaptados à
nossa realidade. Isso iria premiar e
incentivar o esforço generalizado
de auto-construção. Falando com
vários especialistas em desenvolvimento de projectos muitos admitem
(em privado) que grande parte das
construções actuais têm uma margem de lucro acima de 70%, e que
o “roubo” que acontece é duplo: do
consumidor ﬁnal e do jovem que
é a mão-de-obra barata (devido à
falta de emprego). A alternativa de
arrendar também não é viável e os
preços são exagerados para a qualidade das casas que existem. Como é
que vamos encorajar os jovens a sair
das casas dos pais nessas condições?

Estamos a pôr em causa o futuro
familiar e a capacidade dos pais já
em idade avançada gozarem de um
reforma condigna, sem terem de se
preocupar com o bem-estar dos seus
ﬁlhos e netos.
Embora se fale timidamente, é preciso olhar com a devida atenção
para o sector ﬁnanceiro e o seu impacto na vida do cidadão. As taxas
de juro andam à volta dos 22% nos
bancos comerciais. Isto é uma extorsão ao esforço do cidadão (Eaglestone,2015). Agora pergunto-me,
quando mais de metade da renda
mensal dos cidadãos vai para o pagamento de prestações bancárias,
existe mesmo interesse em reduzir
as taxas de juro que poderiam beneﬁciar milhares de jovens, seja no
empreendedorismo ou na habitação?
Os seis maiores bancos têm 90%
do mercado e crescem a uma média
de 22% por ano (Eaglestone,2015).
Olhando para esta situação conclui-se que os interesses dos bancos
são mais ´´representados´´ no país
do que os dos jovens, sem falarmos
do conﬂito de interesses que parece
existir entre lideranças (incluído a
nível ministerial) com fortes ligações com o sector ﬁnanceiro. É possível uma intervenção do governo
para quebrar as alianças que parecem existir neste sector?
Considerando que 83% dos bancos em Moçambique são maioritariamente de capitais estrangeiros
(África do Sul e Portugal), o que
é que isso signiﬁca em termos da
nossa soberania (ﬂuxos de capitais),
o neocolonismo e ´´o businessman´´
moçambicano? Mesmo que não
´´tenhamos capital nacional´´ é possível criar condições de win-win em
que não só os bancos ganham mas o
povo também?
O modelo do sonho Moçambicano
deve apostar em inovadores e não
em intermediários. Em arriscadores de negócios e não coletores de
dívidas, em pessoas que apostam
na diversidade de investimentos e
não em coleccionadores de carros.
Nesse modelo, o estado não deve
ser o meio para atingir negócios
pessoais, mas sim um regulador e
redistribuidor de riqueza. Tem de se
criar o espírito e o instinto de sobrevivência que muitos imigrantes
têm. Nós moçambicanos temos esse
instinto empreendedor. Temos de
criar condições para que esses arriscadores voltem para casa, e tomam
esses riscos cá.
Em termos de emprego, é necessário capacitar e ensinar aos jovens a
serem independentes do “salário”, e
encorajá-los a usarem os seus dons
para construir suas empresas. Isto
faz-se através de uma educação de
alta qualidade.
Hoje, quando se fala da reforma na
educação e na qualidade do ensino
esse é um aspecto importante, mas
para o futuro precisa-se de ir mais a
fundo e usar a educação como forma
de lutar contra o desemprego. Para
dinamizar e diversiﬁcar a nossa economia é preciso criar empreendedores e isso começa da base. Precisamos de educar as crianças a serem
inovadoras e empreendedoras. Em

muitos países está-se a criar oﬁcinas de negócios em que as crianças
aprendem o empreendedorismo
(incluído social) desde a infância.
Esses valores mais tarde vão servir
de instrumento de transformação
económica.
Tem de se falar num ensino multidimensional que tenha aplicação
na realidade do dia-a-dia, no campo
as aulas têm de se relacionar com
os desaﬁos do camponês. Iniciativas de alfabetização ﬁnanceira ou
formação em Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)
devem ser mais discutidas. Temos
exemplos de países como a Índia
que conseguiram ultrapassar algumas etapas da industrialização sem
´´industrializar´´ com forte investimento em TICs e matemática. Um
exemplo mais perto é o Quénia que
está a criar o seu ´´Silicon Valley´´
em África. Sim, é verdade que os
jovens estão neste momento ainda a
sair da escola sem saber ler e escrever, e talvez este modelo seja muito
ambicioso. Mas imagino como esses
problemas podem se agravar quando o nível de desemprego aumentar
muito mais, porque não criamos
condições para impor os valores de
empreendedorismo, quer seja no
campo ou na cidade. O que está a
acontecer agora é que muitos vão
concluir os estudos na escola, na
universidade e vão ﬁcar sentados
com o diploma sem saber ler, escrever ou inovar.
Muitos países não têm a capacidade
de empregar todos os seus graduados das universidades, portanto a
maior parte dos jovens desses países
vão estudar para capacitarem-se na
criação das suas empresas. A mentalidade de que quem tem um canudo
da Universidade tem “direito” a um
emprego no Estado deve acabar. O
Estado, por sua vez, deve criar condições para empreendedorismo e
criação de trabalho através das suas
políticas e instituições. Um bom
exemplo é dar incentivos às empresas que dão estágios ao jovens.
Isto tudo exige uma imaginação
inter-govermental com interconexões fortes entre os ministérios e
mais do que tudo uma estratégia de
longo prazo. Assim, talvez os ministros haveriam de cortar menos ﬁtas
a curto prazo, mas uma geração haveria de ser salva a longo prazo.
O meu maior medo para a nossa
geração aparece muito bem descrit
numa música de Elis Regina: “Minha dor é perceber que apesar de
termos feito tudo, tudo o que ﬁzemos nós ainda somos os mesmos e
vivemos como os nossos pais ...”
Para atingir ´´o sonho moçambicano´´ temos de trabalhar juntos para
diminuir as lacunas entre ricos e pobres, criar oportunidades, mobilidade social e ao mesmo tempo fazer
crescer a economia. Como Samora
dizia a `Nossa diversidade é a nossa
arma secreta´´. Assim, antes de sermos de qualquer partido temos de
ser moçambicanos. Cada um tem o
seu dom, vamos unir a nossa experiência, na universidade, na escola, no
campo para construir esse Moçambique que é o sonho de milhares de
nós.
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Plano de Reassentamento na Península de Afungi:

Resistem palmas em Palma
Por Abílio Maolela (texto) e Ilec Vilanculos (fotos), em Palma

D

epois do anúncio da atribuição do Direito de Uso
e Aproveitamento de Terra

(DUAT) da Península de
Afungi, na ordem dos 7 mil hectares,
à Anadarko para a construção da Fábrica de Liquefação de Gás Natural
(LNG) e outras infra-estruturas sociais (um complexo habitacional e um
aeródromo), na primeira fase, da discussão do tipo de reassentamento, na
segunda, as petrolíferas que exploram
o gás naquela região do país (Anadarko e ENI) reuniram-se, na semana
passada, em Palma, província de Cabo
Delgado, com as comunidades abrangidas pelo Projecto (Senga, Quitupo,
Maganja e Palma-sede) para a terceira
ronda de auscultação pública.
A ronda, que devia ter decorrido em
Março, mas adiada por falta de clareza
no processo de reassentamento, tinha
como ponto de agenda a discussão do
valor das compensações, que vinha pendente desde 2014, entretanto, voltou a
não produzir consenso, mais uma vez,
pela falta de clareza e transparência na
deﬁnição destas.
Avaliado em USD181 milhões, o Plano de Reassentamento da Península de
Afungi abrange 1.188 agregados familiares, dos quais 456 serão evacuados da
sua zona de habitação, e prevê a construção de uma “Vila de Reassentamento”, o pagamento das compensações
pela perda das machambas, árvores e
cemitérios, assim como a criação de um
Fundo Comunitário (ainda não quantiﬁcado), para o desenvolvimento destas
comunidades.

Vila de Reassentamento vai
à Quitunda
Das quatro comunidades afectadas pelo
Projecto de LNG, a localidade de Quitupo é a única que será desalojada para
dar lugar a execução do projecto.
Esta comunidade será realojada na
zona de Quitunda, na localidade de
Senga, uma área escolhida pelo Comité
de Reassentamento da mesma, como
sendo ideal para habitar os seus moradores, por forma a continuarem com as
suas actividades (agricultura e pesca).
A designada “Vila de Reassentamento de Quitunda”, que vai albergar 456
famílias, será constituída, entre várias
infra-estruturas, por casas de tipo três,
uma escola primária, um centro comunitário, Posto Policial, Centro de Saúde
de nível dois (igual ao da Cidade de
Pemba), mercado, dois parques infantis,
três mesquitas e um Cemitério.
Com terrenos de 800 m², as referidas

Arlindo Djedje

residências vão ocupar uma área de 70
m², sendo compostas por três quartos,
sala, duas cozinhas (uma interna e outra
externa), uma casa de banho externa (a
pedido das comunidades, as casas não
terão casas-de-banho internas), alpendre, água canalizada e energia eléctrica.
Aliás, no capítulo das casas-de-banho,
os afectados pedem ao projecto que faça
duas latrinas (uma para crianças e outra
para adultos).
As casas agradam os residentes de
Quitupo, entretanto, existem algumas
questões que preocupam as Organizações da Sociedade Civil. Issufo Tankar,
do Centro Terra Viva (CTV), aponta a
dimensão dos terrenos como sendo o
primeiro ponto a ser corrigido.
“A lei estabelece que os terrenos de reassentamento na zona urbana não podem ser inferiores a 800 m² e na zona
rural a 5000 m². Tratando-se de uma
zona rural, sugerimos que se trabalhe
neste aspecto”, diz.
O Director Nacional de Ordenamento
Territorial e Reassentamento, Arlindo
Djedje, aﬁrma que o reassentamento de
Quitunda não segue os padrões rurais,
pelo facto de ser um “projecto de urbanização”.
“Estamos a planiﬁcar uma cidade em
Palma, por isso não queremos ruralizar
a Vila de Reassentamento”, revela.
O Gestor da Área de Reassentamento
do Projecto, Sérgio Barros, acrescenta
que pelo facto de o projecto prever instalação de água canalizada e electricidade, “torna-se muito oneroso fazer as
ligações às residências de 5000 m² que
em casas de 800 m²”. Este sustenta a
sua posição, apontando as machambas
de 1,5 hectares como sendo a alternativa para a prática da agricultura.

As compensações adiam
palmas
Se o reassentamento de Quitupo parece
estar fechado, o mesmo não se pode dizer das compensações, que constituem
o maior ponto de discórdia entre o Projecto e as quatro comunidades afectadas
pelo mesmo (Quitupo, Senga, Maganja
e Palma-Sede).
As compensações estão divididas em
dois grandes grupos: pela perda do direito de uso do espaço (acesso à terra e
ao mar) e pela perda dos bens existentes
no mesmo (árvores, culturas, casas, entre outros).
O Projecto de LNG propõe-se a pagar todos os prejuízos, mas refere que
o mesmo será em função dos meios de
subsistência, tanto na área agrícola, assim como na pesca.
No sector agrícola, por um hectare de
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arroz, mandioca, feijão Njugo, feijão
nhemba, milho, mapira, gergelim, cana-de-açúcar, inhame e amendoim, propõe-se a pagar 180 mil meticais; 500
mil meticais pela batata-doce; 640 mil
pelo tomate; e 875 mil pela melancia.
Aqui, as compensações serão pagas
em função das culturas dominantes
na machamba. “Se mais da metade da
machamba for ocupada pela mandioca
será pago o valor referente à mandioca.
Se for de gergelim, será pago o valor do
gergelim, assim sucessivamente”, explica Sério Barros.
Questionado sobre o critério utilizado
para o cálculo das compensações neste capítulo, a fonte referiu: “partimos
do valor actual da venda do espaço por
m², que são 15 MT. Assim sendo, um
hectare equivale a 150 mil MT e nós
aumentamos mais 30 mil, devido ao pedido do povo”.
Além de compensar por dinheiro, o
Projecto aﬁrma que aquelas populações serão atribuídas novas machambas
com dimensões de 1.5 hectare, porém
o espaço ainda não foi deﬁnido, porque “ainda estamos na fase do estudo
dos solos e alguns não estão preparados
para desenvolver a agricultura”.
No que toca às árvores, as empresas
que exploram o gás de Palma comprometem-se a pagar 1,141 MT por uma
ateira e um coração de boi; 2,640 MT
por uma papaieira e uma goiabeira;
4,900 MT pelos citrinos; 4,200 MT
por uma mangueira; 5,700 MT pelo
cajueiro; 6,050 MT por um coqueiro;
182 MT por cada metro quadrado de
bananeiras e 75 MT por cada metro
quadrado de ananaseiros.
Aqui, além de pagarem as árvores, estas
petrolíferas propõem-se a pagar também o espaço ocupado pelas mesmas,
mesmo que não seja cultivado, no valor
de 80 mil MT por hectare, assim como
oferecer plantas equivalentes ao número de árvores perdidas.
“Se a pessoa perdeu 10 mangueiras, irá
levantar 10 plantas de mangueiras ou
10 plantas de outros tipos de fruta”,
clariﬁca.
Quanto à pesca, o Projecto vai ajudar
os pescadores com programas de fomento pesqueiro, por forma a aumentar
a produção. Além desta promessa, está
garantido um subsídio aos pescadores,
caso não consigam pescar, mas este será
pago “durante o período de construção
do gasoduto”.
Sérgio Barros adianta que os valores
das compensações foram baseados nos
projectos similares, como o de Cateme,
em Moatize, onde as populações foram
profundamente lesadas, realçando que
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A impaciência toma conta da população da Península de Afungi

os mesmos são resultado do trabalho
desenvolvido desde 2013 e de reuniões
havidas com alguns líderes comunitários e o governo.
Entretanto, Sérgio Barros adianta que
ninguém será reassentado e nem compensado, antes de assinar um acordo
com a empresa conﬁrmando que já recebeu a sua parte. Este acrescenta que
em famílias onde os cônjuges desenvolvem actividades diferentes, o tratamento será “personalizado”, isto é, se a
mulher for camponesa, será compensada na machamba e o marido será compensado na pesca, se for o caso.
As compensações não terminam por
aqui. Aquelas companhias vão disponibilizar um Fundo às comunidades afectadas, para o desenvolvimento de projectos; capacitações em matéria agrícola
e pesqueira; entre outros.

Reacções
Mosala Abudo, morador de Maganja,
detentor de uma porção de terra na
área abrangida pelo Projecto, pergunta
se a compensação estabelecida é o pagamento pela perda de terra ou “uma
mera distribuição de dinheiro”. Este
sustenta a sua questão, explicando que
se for uma venda é preciso que haja
uma negociação entre a comunidade e
a equipa do Projecto.
“O governo disponibilizou o nosso espaço às empresas e não nos consultou.
Agora estão a distribuir-nos dinheiro.
Se o espaço está à venda que negoceiem
connosco quanto é que queremos e
quanto é que estão disponíveis a nos

dar”, explica, acrescentando: “este valor
não vai dar para o nosso desenvolvimento, porque restamos com um espaço muito pequeno”.
Ibrahimo Ali, também morador de
Maganja, questiona com que base o
Projecto deﬁniu o valor, pois, o Comité
da sua localidade ainda não lhe informou nada.
“Ainda não ouvimos nada sobre o que
falamos na última reunião. Tínhamos
três preços: o das empresas, o do governo e o nosso. E hoje somos apresentados a tabela das compensações. Como
é possível”, questiona Ali, realçando
que a comunidade de Maganja também
merece dormir numa casa igual à da comunidade de Quitupo.
Abrahamo Adimane, residente de Quitupo, a localidade mais afectada pelo
Projecto, reclama de exclusão no processo de delimitação do território de
Quitupo e denuncia uma “guerra de
palavras” entre aquela comunidade e a
de Senga.
“A delimitação de Quitupo devia ter
sido feita na nossa presença. Pedimos
ao governo e à Anadarko para que
nos indiquem onde começa e termina
a fábrica”, diz a fonte, realçando: “não
estamos contra o projecto, só queremos
clareza”.
“Os coqueiros crescem bem na costa,
diferentemente da mandioca que pode
produzir em qualquer sítio. Exigimos
que se reponha os danos morais, porque
aquela é a única zona, onde estes crescem”, acrescenta.
Abrahamo Adimane também se mostra
preocupado com a falta de negociação.

“A subida ou descida do preço por si só
não é problema. O facto é que este deve
ser resultado de uma negociação e isto
não aconteceu”, sublinha.
“Estou indignado com o que presencio.
Parece que o levantamento feito virou-se aos coqueiros e aos cajueiros e esqueceu-se das questões culturais. Nasci,
cresci e resido em Senga, vivo da pesca,
mas hoje vou perder esse ganha-pão”,
reclama Salimo Alberto, morador de
Senga.
Issá Saide, de Palma-sede, atira: “os estrangeiros dizem que vão melhorar as
nossas vidas, mas a verdade é que só nos
querem conquistar, para arrancarem os
nossos bens e nos matarem de fome”.
Siguiwe Sumahili, de Quitupo, aﬁrma:
“desde que a Anadarko chegou, só anda
a arrancar as nossas terras, mas até aqui
ainda não recebemos nenhuma compensação resultante do processo”.
O Projecto responde que não é difícil
falar das dimensões da fábricas porque
o DUAT atribuído inclui também a cidadela de Palma.
O governo reconhece os erros e promete resolvê-los, mas fala da necessidade
de se acelerar o assunto, por forma a garantir o cumprimento dos prazos.

O debate sobre a remoção
das campas continua um
tabu
Entre os pontos discutidos, o das campas não constituiu foco do Projecto,
considerando-o privado. Será discutido
em fóruns privados (família por família).

Entretanto, não faltaram questões acerca deste assunto que mexe com aquelas
comunidades. Salimo Alberto, morador
de Senga, pergunta “qual será o tratamento das campas, caso sejam destruídas? E se não forem destruídas, como
faremos para visitá-las?”.
Abrahamo Adimane, residente de Quitupo, refere que na tradição muçulmana, os corpos não são transladados, pelo
que “quem o ﬁzer será por dinheiro e
não em cumprimento da religião”.
O Gestor da Área de Reassentamento
reservou-se quanto a este assunto, mas
promete que o Projecto vai cumprir
com todas as cerimónias tradicionais,
caso as comunidades queiram remover
as campas e “caso não queiram que sejam removidas, não vamos remover e
terão a oportunidade de visitá-las”.

População impaciente e dividida quanto às modalidades
de pagamento
Nas quatro comunidades abrangidas
pelo Projecto de Liquefacção do Gás
Natural é visível a impaciência pela forma como o processo está a decorrer.
O facto é que desde 2013 que as mesmas sabem que o governo atribuiu o seu
DUAT à Anadarko, mas até esta data
não sabem o que fazer, pois o processo
ainda não está claro.
Sumahili Momade, residente de Quitupo, aﬁrma que a compensação é insustentável e dispara: “Estamos fartos
destas reuniões que não produzem
nada. Só quero que o governo diga
quando é que nos vai dar o dinheiro”.

Porém, Momade alerta: “há dois tipos
de afectados aqui (Quitupo). O grupo
dos nativos e o grupo dos que construíram para se aproveitar do projecto. Estes não estão preocupados porque não
perdem nada”.
Ali Saide, de Palma-sede, diz: “vim a
esta reunião pensando que ia receber
dinheiro. Até faltei ao serviço. Se soubesse que era para mais uma reunião,
não teria vindo”, reclama visivelmente
agastado.
Assane Suleimane, também de Quitupo, diz: “nós estamos à espera do dia do
pagamento das compensações, porque
estamos cansados destas reuniões. Estamos na terceira ronda e não nos dizem nada. Sabemos que o Governo já
decidiu que vamos sair, então nos dêem
o nosso dinheiro”, termina.
“Queremos que o processo seja acelerado, porque já estamos a morrer de fome.
Vale mais nos darem esse dinheiro que
acabar sem nada”, diz Dade Sumaile,
também de Quitupo.
As entidades envolvidas no processo
(Governo, Projecto e as ONG’s) pedem
calma às populações, por forma a que se
corrija alguns erros.
“Vale mais demorar para acautelar algumas questões. É precioso sabermos
para onde as comunidades vão. Será que
os solos a serem atribuídos produzem?
Qual é a distância entre a Vila de Reassentamento e o mar? Será que há peixe?
Qual é o grau de sustentabilidade destas compensações? São estas questões
que devem ser respondidas. Entendemos que há ansiedade nas pessoas em
querer ter esse dinheiro, mas é preciso
saber por quanto tempo vai-lhes beneﬁciar”, diz Alda Salomão, Directora
Geral do CTV.
Enquanto o dinheiro não chega, a pergunta que cada um se coloca é: como
vou receber o dinheiro? Algumas pessoas já têm a resposta.
Mosala Abudo, de Maganja, quer que
o dinheiro seja direccionado à sua casa
e diz que sabe como guardá-lo. Este
aﬁrma que têm todas as condições para
guardar as suas compensações.
“Tenho a minha barraca há três anos.
Nunca entrei no banco. Guardo o meu
dinheiro aqui e nunca fui roubado.
Mesmo no banco rouba-se dinheiro”,
diz Abacar Jamal, de Quitupo.
Se estes querem o “dinheiro vivo” e na
totalidade, há quem quer ser pensionista. É o caso de Aruna Abasso, de Maganja, que quer receber mensalmente.
“Se recebermos o valor de uma única
vez será muito difícil gerirmos e podemos acabar sem nada”, anota.
Confrontado com esta questão, o Director Nacional de Planeamento Territorial e Reassentamento aﬁrma que o
governo vai mobilizar uma equipa para
trabalhos de educação ﬁnanceira àquelas comunidades.
“Precisamos convencer as pessoas sobre
a necessidade da sua segurança. É preciso fazer perceber que o banco é o único lugar seguro para guardar o dinheiro.
Isso passa por uma educação ﬁnanceira
das comunidades”, diz Arlindo Djedje.
O Administrador de Palma, Pedro Romão, partilha da mesma opinião, mas
aﬁrma que a última palavra é das comunidades. “Se disserem que querem o

dinheiro nas suas casas, temos de respeitar as suas decisões”, anota.

Senga reclama
protagonismo
Em Senga, localidade que vai ceder
as suas terras a Quitupo, a questão de
fundo é quem irá ser compensado em
primeiro lugar. Quitupo ou Senga? A
resposta está com a equipa de gestão de
reassentamento, mas os moradores daquela comunidade avisam.
“Embora estejamos abertos para receber a comunidade de Quitupo, esperamos que se beneﬁcie primeiro a nossa
comunidade, por forma a recebermos
de mãos-abertas a comunidade de Quitupo”, considera Omar Saide Omar,
acrescentado: “as oportunidades trazidas por este projecto deviam ser para
nós, mas sabemos que serão canalizadas aos estrangeiros e pessoas vindas de
Maputo”.
Esta visão é partilhada por Crizaldo Afonso, aﬁrmando que antes de se
construir o bairro de reassentamento,
“é preciso que se garanta algo para nós,
porque se assim não acontecer, estarão
a emprestar hoje para pagar no futuro”,
ameaça.
Faz Bem Castro Santos também tem
o mesmo desejo, mas este refere que
“Senga será o último a ser beneﬁciado”.
Aliás, à semelhança dos moradores de
Maganja, a comunidade de Senga não
só espera ser compensada, como também espera ser “reassentada (quer ser
abrangida pelo projecto de reassentamento)”. O facto é que a palhota é
a casa comum das três comunidades,
que serão vizinhas do Projecto. Sendo
Quitupo a mais beneﬁciada (porque
terá casas modernas e compensações),
as outras duas comunidades exigem o
mesmo tratamento.

“Os valores não compensam
os prejuízos”, CTV
O Centro Terra Viva (CTV), uma
Organização Não Governamental
(ONG), que presta assistência àquelas
comunidades, não se sente satisfeita
pela tabela apresentada para as compensações.
Segundo a Directora Geral da organização, Alda Salomão, é preciso que se
reponha os danos morais.
“A forma como este processo começou
já não merece palmas. O Estado atribuiu o DUAT daquele lugar a duas
entidades. Primeiro às comunidades,
que já viviam há muito tempo e, em
segundo, às empresas. É preciso que se
clariﬁque o que se compensa, como e
porquê”, diz.

Bruhamo Adimane, Quitupo

Esta organização questiona ao Governo
se já tem um plano de uso de terra que
vai deﬁnir como esta será usada para o
projecto, assim como para a construção
do bairro de reassentamento.
“A aprovação do plano de uso de terra
para Palma é prioridade neste momento, porque será a partir deste que iremos
desenvolver o projecto”, aﬁrma Alda
Salomão, acrescentando: “o pacote das
compensações será encerrado quando
se deﬁnir o que se deve compensar.
Para tal, é preciso conhecer a percentagem da terra que será perdida por estas
comunidades e a dimensão das infra-estruturas a serem construídas nessa
área. Qual é a percentagem de terra que
Senga vai perder a favor do reassentamento de Quitupo”, questiona.
“Há dois tipos de compensação: a colectiva, relacionada com a área total a
ser ocupada pelo projecto; e a individual, relacionada com os bens que cada
pessoa vai perder”, acrescenta.
Arlindo Djedje reconhece que aquele
distrito ainda não dispõe de nenhum
plano de reassentamento, de urbanização e nem de desenvolvimento do projecto, porque “ainda não foi aprovado o
plano de uso de terra, que é um instrumento vital para a vida de Palma”.
O administrador de Palma, Pedro Romão, também reconhece os problemas,
mas atira: “veriﬁcamos que há muitos
pedidos de emprego. Já que se fala de
muito dinheiro ninguém quer perder.
Podem fazer um programa e submeterem ao nosso governo distrital para
uma avaliação”, disse.
Referir que o Plano de Reassentamento
da Península de Afungi será submetido ao Ministério da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural, que, por sua
vez, vai encaminhar ao Conselho de
Ministros para sua aprovação.
A terceira auscultação pública para o
reassentamento das populações da península decorreu de 18 a 22 de Agosto e
contou com a participação do Administrador do distrito de Palma, do Director
Nacional de Planeamento Territorial e
Reassentamento, dos técnicos das duas
empresas estrangeiras, da empresa moçambicana, ENH, do administrador
do distrito de Palma, dos quadros dos
Ministérios da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Agricultura e Segurança Alimentar, Recursos Minerais
e Energia, Pescas e Águas Interiores,
Administração Estatal e Função Pública e da Género, Criança e Acção Social,
discutiu-se os modelos de compensação
pela perda das machambas e da pesca.

Mosala Abudo, Maganja
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Com a honrosa presença do Chefe de Estado, a Gapi-SI assinalou a 22
de Junho as suas “Bodas de Prata”

Em parceria com seis instituições de ensino superior e técnico a Gapi deu
início neste primeiro semestre de 2015 a uma nova iniciativa de apoio ao
desenvolvimento: o Agro-Jovem

A convite da Gapi-SI, cerca de 50 Administradores e Diretores Executivos de 30 instituições financeiras de desenvolvimento da África Austral
reuniram-se em Maputo de 17 a 18 de Junho para debater estratégias de
fomento do sector privado na região. O Governador do Banco de Moçambique, como convidado de honra, enalteceu o papel e contributo das
finanças de desenvolvimento
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EDITORIAL
Liberdade de expressão
em julgamento, ou a
consagração do ridículo

Savana 28-08-2015

Cartoon
Estado de segurança da
agência David Mahlobo

S

egunda-feira será um dia especial para Moçambique. Não necessariamente pelas melhores razões.
Um académico, Carlos Nuno Castel-Branco, e um jornalista,
Fernando Mbanze, estarão no banco dos réus para responderem a acusações de injúria contra a ﬁgura do antigo Presidente da República, Armando Guebuza.
O primeiro por ser o autor do ofensivo artigo publicado na sua página do Facebook, e o segundo por ter considerado oportuno alargar o
debate daí suscitado através da reprodução do referido artigo no Mediafax, um jornal electrónico.
Há dúvidas quanto à acusação em relação a um segundo jornalista,
Fernando Veloso, Director do Canal de Moçambique, que também
reproduziu o escrito no seu jornal. Veloso encontra-se em tratamento
médico em Portugal e, apesar de ter sido ouvido pelo promotor da
acusação, a Procuradoria Geral da República, não parece ter sido ainda
acusado.
Na realidade, mais do que um julgamento sobre os dois indivíduos
na segunda-feira, será a própria liberdade de expressão que estará no
banco dos réus.
Argumentos de natureza legal já foram trazidos à colação sobre este
julgamento, tais como por exemplo, a relevância do dispositivo na base
do qual Castel-Branco é acusado, uma lei de 1979, que considera crime
contra a segurança do Estado a injúria contra o Chefe de Estado e
outros dirigentes políticos. Parece ser uma lei que se podia considerar
ajustada ao contexto político do Estado de partido único de então,
mas que não se conforma com o actual regime democrático, em que a
liberdade de expressão é um direito fundamental.
Esses argumentos são matérias técnicas que o tribunal deverá considerar.
Mas fora do tribunal, e longe das tecnicalidades jurídico-legais, a questão central a considerar é se a manifestação do pensamento pessoal,
através da crítica política, deve ser considerado crime público. Se os
dirigentes políticos do Estado, que concorrem para os seus cargos por
iniciativa própria, devem estar imunes da crítica sobre a sua governação por parte de quem os elege.
Há um argumento moralista de que a linguagem usada para a emissão
da crítica foi exageradamente áspera, e que o autor do artigo poderia
ter recorrido a uma linguagem mais moderada e suave.
Mas para que esse argumento tenha procedência, talvez seria necessária a aprovação de um glossário de linguagem de crítica política a
que se devia recorrer sempre que alguém quisesse emitir uma opinião
sobre a governação.
Este julgamento é um atentado grave contra a liberdade de expressão
neste país e visa essencialmente intimidar os cidadãos, colocando-os
na condição de meros espectadores em relação ao processo político no
seu próprio país.
Devemos ﬁcar preocupados quando cidadãos são levados à barra do
tribunal pelo simples facto de estarem a exercer o seu direito constitucional de manifestação pública do seu pensamento.
Não temos de concordar com aquilo que as pessoas dizem sobre as
mais variadas questões relacionadas com a governação, mas considerar
que tais explosões de zanga se conﬁgurem em matéria de fórum criminal é arrastar o sistema de administração da justiça ao nível do ridículo.
E se este julgamento é justiﬁcável, então há muitos moçambicanos
cujo lugar é o banco dos réus.
Se a Constituição da República diz que a Liberdade de Expressão
“compreende, nomeadamente, a faculdade de divulgar o próprio pensamento por todos os meios legais”, e que esta mesma liberdade, assim
como o “Direito à informação não podem ser limitados por censura”,
o crime não está a ser cometido pelos dois indivíduos que estarão no
banco dos réus na segunda-feira, mas sim por quem promoveu este
julgamento.
E talvez para que não se tenha perdido tempo e recursos a promover
um julgamento fora dos parâmetros da Constituição, a sua única utilidade para a sociedade moçambicana é que ele venha a servir de um
caso de estudo sobre como é que uma máquina de justiça proﬁssional
e credível não deve funcionar.
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Os investidores pacientes da China
Por Zhang Lei

U

m sentimento comum entre
os investidores na China é que
a melhor maneira de ganhar
dinheiro é negociando com
frequência, para que não acabem com
a batata quente na mão. Contudo, pela
minha experiência, comprar e manter
boas empresas é a única maneira de alcançar excelentes retornos.
Outros investidores dizem-me muitas
vezes que gostariam de investir com
uma perspectiva de longo prazo, mas o
seu dever ﬁduciário para com os clientes impede-os de o fazer. Há alguma
verdade nesta visão. Excelentes investimentos de longo prazo são simples na
teoria, mas difíceis de executar. Vão testar sem dúvida a paciência e determinação, especialmente se enfrentar grandes
perdas pelo caminho.
É por isso que uma estratégia de sucesso a longo prazo requer o apoio dos
parceiros de investimento, que conﬁam
em si e estão dispostos a ser pacientes. Os gestores de fundos, que estão
sob constante pressão para apresentar
lucros ou defender os resultados de
curto prazo, não podem dar-se ao luxo
de investir em empresários que estão a
construir negócios optimizados para os
próximos dez anos, em vez de para o
próximo trimestre.
A relação da minha empresa com os
fundadores da fabricante de detergentes Blue Moon, Luo Qiuping e Pan
Dong, exempliﬁca esta ideia. Em 2006,
a empresa era líder em sabonetes líquidos. O negócio estava a crescer organicamente e Luo e Pan não procuravam
investidores. Mas continuámos em
contacto com eles, partilhando muitas
vezes as nossas perspectivas sobre a indústria global dos produtos para a casa
e cuidados pessoais.
Em 2008, a empresa teve então uma
pequena descoberta com um novo tipo
de detergente líquido para a roupa. Na
altura, as multinacionais tinham uma
grande presença no mercado chinês
de detergente em pó. Os detergentes
líquidos eram um produto “premium”
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e os chineses eram vistos como demasiado conscienciosos com os preços para
usá-los. Mas nós acreditámos que a Blue
Moon tinha uma janela de oportunidade para aproveitar no mercado dos detergentes líquidos na China.
Globalmente, este mercado ascendia a
quase 20 mil milhões de dólares. Parecia
inconcebível que a ascensão do consumidor chinês não aumentaria este número. Incentivada pelas nossas conversas, a Blue Moon fez um investimento
signiﬁcativo em detergentes líquidos,
com gastos avultados em indústria, marketing e distribuição.
A decisão transformou uma pequena
empresa com lucros estáveis numa empresa deﬁcitária com a capacidade de se
tornar numa potência multimilionária.
Contudo, com Hillhouse como um dos
seus únicos accionistas externos signiﬁcativos, a empresa tornou-se numa das
pioneiras na China na criação de produtos “premium” para a casa. A Blue
Moon construiu do zero um negócio de
milhares de milhões de dólares em cinco
anos, tornando-se o “player” dominante
no segmento de detergentes líquidos,
com uma marca que é vista de forma
mais positiva do que as concorrentes
multinacionais.
Muitos empresários chineses partilham
histórias semelhantes de sacriﬁcar os
lucros no curto prazo em prol de uma
posição no longo prazo. A Tencent,
agora uma das maiores empresas de Internet do mundo, durante muitos anos
sub-rentabilizou de forma intencional a
sua recende rede social, QQ, de modo a
concentrar-se na experiência do consumidor. Nos seus primeiros anos, a gigante dos motores de busca Baidu pôs ﬁm a
um negócio rentável de publicidade em
SMS, de modo a concentrar-se no seu
principal produto: a pesquisa.
Os gestores de carteiras assumem riscos quando “mudam de cavalo”, realocando de uma empresa que conhecem
bem para um novo investimento. Por
outro lado, trabalhar com empresários
para construir as suas empresas para o
longo prazo e fortalecer os seus segmen-

tos competitivos permite que o capital
continue investido e reduz o risco que a
rotatividade cria.
Uma estratégia de longo prazo deve
estender-se à investigação, com os funcionários a serem incentivados a olhar
para além do curto prazo. Quando um
membro de uma equipa tem uma boa
ideia, ele ou ela deve passar meses, até
mesmo anos, a aprender o máximo possível sobre o negócio ou sector, sem a
pressão de encontrar um uso comercial.
A minha empresa tem bons registos,
sob qualquer métrica, relativamente aos
últimos dez anos, mas não sem períodos de fracos desempenhos. Podemos
agarrar em empresas com fortes fundamentais de longo prazo, mas com baixos desempenhos dos preços das acções,
porque os nossos investidores entendem o que estamos a fazer e dão-nos a
liberdade de executar a nossa estratégia.
Isto sublinha o facto de que o investimento a longo prazo não pode existir
em vácuo. Precisa de um ecossistema de
apoio. A mentalidade de curto prazo de
alguns participantes do mercado poderá dar algumas oportunidades interessantes de investimento, mas impede
o desenvolvimento de um sistema no
qual a inovação prospera. Os empresários não podem atingir o seu pleno
potencial sem o apoio incondicional
dos investidores, e os investidores não
podem dar esse apoio sem a aprovação
dos seus clientes.
Na China, reuni um grupo de investidores de acções para partilharem ideias
e visões sobre como investir em fundamentais e ajudei gestores de fundos
recentes, que partilham uma ﬁlosoﬁa
de longo prazo, a impulsionarem os
seus negócios. Mesmo alguns da minha
própria equipa perguntaram-me por
que sou entusiasmado em desenvolver
potenciais concorrentes. A razão é simples: a tarte é grande o suﬁciente para
todos - ou será, se trabalharmos em
conjunto para fazê-la crescer.
Zhang Lei é fundador e director de investimento da Hillhouse Capital Management.
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Não é hora ainda de voltar para casa
Por Chenjerai Hove*

“

Esta terra, meu irmão,
minha irmã, tão cruel, tão
gentil por vezes, mas ainda
assim bem amada”, escrevi
um dia na minha pequena agenda. Estava a recordar-me do dia
em que saí do Zimbabwe: o país
que nunca havia antes imaginado que iria abandonar.
Casa é suposta ser o “alegre
aconchego”, mas depois de muitos anos no exílio, escrevi o livro
Homeless, Sweet Home (Na
Casa Aconchegada, Sem Abrigo) como forma de reconhecer
a minha vida de nómada, carregando comigo a bagagem do
medo pelo meu país.
A minha mãe não chorou quando me despedi dela. Antes pelo
contrário, ela abraçou-me e disse que iria esperar pelo meu regresso antes que ela sucumbisse
perante a morte. E eu lhe prometi não morrer em terras estrangeiras. Trocámos um aperto
de mãos e, pela primeira vez em
toda a minha vida como fumador, ela pediu-me um pouco de
tabaco no aeroporto. Tocou o
meu cachimbo sobre a palma da
sua mão, inalou um pouco e espalhou o resto no brilhante chão
da sala do aeroporto, os seus lábios tremendo no silêncio tenso.
“Usakurumidza kudzoka, Dziva, unogugwa musoro, vanoda
kukugura musoro (Não volte
muito cedo, meu ﬁlho. Eles querem te decapitar)”, disse ela.
Tentei conter as minhas lágrimas, à medida que ia ouvindo
a oculta música dos pássaros, os
ventos bravios de casa, o ruidoso
som dos riachos com cuja língua
aprendi pela primeira vez a conhecer o mundo.
Dor e lágrimas: talvez não irei
sentir o cheiro das folhas das árvores de casa muito cedo, era o
meu sentimento.
A última dor era mais penetrante. Ofereceu-me a oportunidade de ver o meu país através
de feridas incuráveis, sem ﬁm,
invisíveis, inumeráveis; e tristes
despedidas dos que partiram antes de mim e que morreram em
terras do estrangeiro sem que
alguém estivesse por perto para
os confortar nos seus últimos
suspiros.
Eu viria mais tarde a chorar a
angústia de a minha mãe se recusar a entrar num hospital sem
medicamentos, morrendo de
cancro numa aldeia onde até o
mais básico analgésico era uma
espécie em extinção.
Até à sua morte a 8 de Fevereiro
de 2010, ela jurou protestar contra o meu regresso. Os mesmos
carrascos que me ameaçavam
diariamente estavam ainda vivos. Nada havia ainda mudado,

dizia ela, num tom de agonia. A
violência, o mais baixo e primitivo do comportamento humano, ainda continuava a devorar a
terra, dizia ela.
Como é que o nosso glorioso
país se tornou tão cruel, ao ponto
de expulsar milhões de cidadãos
que são obrigados a irem à procura da liberdade e da dignidade
no estrangeiro? E como é que os
líderes que estão no poder nunca
se preocupam com os cidadãos
que optam por abandonar as
suas famílias, amigos, paisagens,
os céus do seu nascimento, a beleza das suas montanhas, rios e a
música dos pássaros do seu nascimento para se instalarem em
terras tão distantes?
Oiço no interior da minha alma
a voz da mulher grávida que me
dissera, há anos, como os mestres da violência haviam tentado
forçar o gargalho de uma garrafa de Coca-Cola para o interior
das suas partes mais íntimas.
As suas lágrimas e dor são também minhas. E os vários amigos
e familiares, alguns assassinados
e outros levados de morte natural, todas aquelas sepulturas!
Parece que após o meu regresso,
um dia, passarei meses a visitar
as sepulturas e ouvindo estórias
dessas mortes, as vozes da dor
de uma morte nas mãos dos cães
de guerra, os jovens milicianos,
os soldados e outros pagos para
matar.
O Zimbabwe é um país de uma
crueldade incrível. O seu povo
usa a máscara negra de cidadãos
amantes da paz. Mas eles encerram dentro de si uma estranha
mistura de sorriso e horrorosa
crueldade dentro dos seus corações e mentes.
Num país envolto num grosso
manto de medo, o sono já não
tem o efeito de alívio ou de relaxamento antes do trabalho
árduo do dia seguinte. Os que
antes pensavam que a violência
estava distante deles cedo ﬁcam
chocados quando um dia ela lhes
bate à sua própria porta, com o
estrondo da morte. No meu país,
aprendi a saber que a distância
entre o sono e a morte é curta,
dependendo da sua opinião política. A diferença continua a ser
um crime.
Tenho medo de viver num país
onde tenho de pensar sobre a
minha morte, dia e noite.
O sistema político no Zimbabwe herdou os ossos da corrupção colonial sem qualquer
tipo de vergonha. Não há muita
diferença entre o crítico e o inimigo, a persuasão e a ameaça. A
linguagem da violência é como
a linguagem de uma saída às
compras ou de uma expedição

de pesca desportiva, de tão normal que se tornou.
A corrupção começa com a profanação das palavras, da linguagem. Depois de um dia de andarem a escrever vulgaridades e
indignidades, os jornalistas governamentais ainda conseguem
dormir com alguma consciência
limpa. O meu país é onde os dirigentes políticos que controlam
o Estado temem o seu próprio
medo. É um país de mortes gratuítas, sangue solitário derramado sem pestanejar.
Tenho medo de viver num país
onde a imbecilização da população é a ocupação principal do
Estado e das suas instituições.
Os nossos dirigentes do Estado
já não se sentem mais envergonhados com a vergonha.
Mergulhado num profundo clima de medo, eu costumava trabalhar até altas horas da noite,
apenas como uma precaução,
caso os raptores ao serviço da
milícia governamental viessem
ao meu encontro. A minha ideia
era de que tinha de evitar a humiliação de ter de ser arrastado
para fora de casa meio despido.
Estava cheio de medo.
Um país onde quase nada se faz
sem se recorrer à corrupção, é a
residência da morte. A vida dos
cidadãos depende do quão alto
eles papagueiam o nome do presidente. Tornamo-nos no terreno de procriação de especialistas
em hipocrisia política, papagaios, bajulação barata, charlatanismo e adulação.
Aqueles de entre nós que conhecemos as verdadeiras feridas
inﬂigidas sobre nós na nossa luta
pela liberdade e dignidade não
somos bem vindos ao debate
nacional sobre o nosso próprio
destino. A dor de ter de ser torturado pelo seu próprio irmão é
mais devastadora do que a dor
provocada por um estranho.
A minha ausência do meu próprio país está a mostrar-me o
ominoso lado quer de amigos
quer de inimigos, a nossa verdadeira face como nação. A minha
saída do país tornou-me alvo de
calúnia e de má língua da parte
daqueles que pretendiam obter
benefícios denunciando o meu
nome para a sua própria glória.
A mentira constitui uma grande
parte da identidade zimbabweana. No meu glorioso país, um
sorriso não pode ser entendido
como sinal de amor. “Até o cão
que te morde, vai primeiro te
mostrar os dentes”, costuma dizer a minha tia. Agora acredito
nela.
No nosso glorioso e cruel reino, gente normal é reduzida a
vítima, objectos, no lugar de

cidadãos. A elite governamental faz-nos sempre lembrar da
nossa vulnerabilidade. “Posso te
fazer desaparecer, sabes disso”,
costumam dizer, como que a
canonizar-te.
Num país onde tudo é violência, o que é que ainda resta para
amar? Eleições são violentas. As
manifestações públicas são violentas. Uma conversa de rua é
violência. Os diplomas em violência são conseguidos através
de exercícios práticos, conseguidos através da realidade no terreno da violência, o lar, a rua, a
aldeia e a ﬂoresta. Mas mesmo
assim, ainda esboçamos um sorriso e mantemos a esperança.
Durante o período colonial, a
minha falecida mãe obrigou a
minha irmã mais velha, Agnes,
a exilar-se na Zâmbia. A minha
irmã havia sido oferecida em
casamento a um homem muito mais velho que ela, para se
tornar na sua esposa mais nova.
Em protesto a minha mãe, em
coordenação com a sua irmã
mais nova, ﬁzeram arranjos para
que a rapariga pudesse clandestinamente ser transferida para
a Zâmbia, onde ela se manteve
escondida durante mais de 20
anos.
E no meu caso, quando ela se
apercebeu do perigo que me
rodeava, não hesitou em aconselhar-me a ir me embora para
o exílio, depois de ter sido ela
própria a receber as ameaças de
morte dirigidas a mim. “Prepare-se para o funeral do seu ﬁlho”,

lhe teriam dito. Ela escondeu de
mim os seus olhos molhados de
lágrimas, refugiando-se muito
cedo para o seu quarto, onde ela
podia chorar no conforto da sua
solidão.
“Deves ter amigos para onde
costumas viajar. Vá te embora, e
não volte tão cedo. Eles vão te
matar”, advertiu-me ela.
Ainda oiço a voz da minha mãe:
“Mas não morra no estrangeiro”. E eu lhe digo: “Mas tu não
cumpriste com a tua promessa
de esperares por mim.
“De qualquer modo, voltarei,
apenas para tocar na tua sepultura, mas não tão cedo”, digo,
como se o meu país merecesse
ser reduzido a um lugar para
onde cidadãos exilados regressam apenas para morrer, tocar sepulturas antigas, um país
reduzido a um cemitério por
aqueles que detêm o poder sem
consciência.
Na minha longa viagem de regresso a casa, irei procurar as
vozes que me deram as várias
cores de imaginação e ouvir as
canções dos pássaros e rios da
minha terra. Nada poderá retirar de mim este profundo eco do
meu desejo.
*Chenjerai Hove, autor deste
artigo, é escritor zimbabweano de
renome. Faleceu aos 59 anos de
idade no dia 12 de Julho na Suécia, onde se encontrava exilado.
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Produção de terror colectivo

O

terror colectivo intencionalmente, politicamente provocado, é
um exercício de despojamento total. A guerrilha
assassina que mata indiscriminadamente, mutila corpos
e destrói pertences, é um dos
exemplos mais cruéis do despojamento total na história da
humanidade. Os artíﬁces dessa guerrilha conseguem regra
geral quatro coisas:
Despolitizar os cidadãos pela
inoculação de um medo múltiplo e recorrente;
Desterritorializar os cidadãos

levando-os à fuga e ao exílio;
Destatizar os cidadãos, destruindo a rede de infra-estruturas estatais de serviços e
proteção e quebrando todos
os vínculos com a cidadania e
com o Estado;
Amorﬁzar o comportamento
social, transformando cidadãos em seres abúlicos.
Não poucas vezes, o exercício
de despojamento total é levado a cabo por organizações
que se reclamam de um deus,
de uma civilização, de um suposto desagravo histórico ou,
até, da democracia.

OPINIÃO

20

A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça

Tempos tenebrosos

M

ais uma vez estamos
à beira do desastre. A reunião dos
combatentes da Renamo, em Quelimane, e as suas
decisões, vieram, mais uma vez,
dizer-nos que, desta vez, o partido de Afonso Dhlakama não
quer voltar a engolir sapos. E
as cinco emboscadas seguidas a
uma coluna policial, em Moatize, serviram apenas para tornar
essa ideia mais credível.
Qualquer pessoa de bom senso
teria percebido que fazer uma
fraude eleitoral de grande dimensão, em Outubro de 2014,
poderia acarretar o risco de uma
nova guerra. Infelizmente, no
partido que controlava o Governo da época parece que não havia
pessoas de bom senso. Apenas
se vislumbravam “clarividentes”
e “visionários”. E o resultado é
este que temos agora.
Os tais achavam que se, no passado, Dhlakama tinha engolido
os sapos todos, agora iria engolir
mais um.
Só que observadores mais atentos deviam ter percebido que,
desta vez, a coisa parecia diferente. A gota tinha feito transbordar
o copo e, agora, já era impossível
voltar as coisas para trás.

Mas, pelo contrário, tudo continuou a ser tratado da mesma
forma, esperando que o passar
do tempo e os constantes apelos
à Paz e unidade nacional iriam
resolver o problema.
Só que a Renamo já não está aí.
Tácticas que, levadas a sério, poderiam ter tido sucesso no passado, hoje já não têm credibilidade.
Embora eu acredite que Dhlakama é um homem que quer a Paz,
a intransigência total do Governo do partido Frelimo está a atirá-lo para os braços dos radicais
da Renamo. E os resultados só
podem ser péssimos para todos
nós.
Estas propostas de encontro
Nyusi/Dhlakama com agenda
vaga não vão resolver nada. A
Frelimo e o seu Governo têm
de se convencer de que é preciso
fazerem cedências reais e signiﬁcativas à Renamo para poderem
manter a Paz no país. Mais truques, cambalhotas e ﬂic-ﬂacs já
não adiam os acontecimentos.
Não sei se Filipe Nyusi tem poder real para responder a este
tipo de situação.
Se não tiver, esperam-nos tempos tenebrosos...

SACO AZUL
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RELATIVIZANDO
Por Ericino de Salema

Augusto Jone, “A Politécnica”
e a (im)probidade pública

M

oçambique testemunhou, no primeiro semestre de 2012, uma discussão interessante em
torno do então Projecto de Lei de Probidade
Pública, que se encontrava na agenda de trabalhos da Assembleia da República (AR), na qual existiam
os que achavam que a aprovação daquilo que é hoje a Lei
de Probidade Pública (Lei número 16/2012, de 14 de
Agosto) deveria ter como ponto de partida o facto de os
diplomas legais terem aplicação futura, pelo que, supostamente, os que, à data do início da sua efectividade, depois
que publicada no Boletim da República e cumpridos os
seis meses que o legislador convencionou para o efeito, já
estavam numa situação contrária ao que nela se estabelecia – ser deputado da AR e ser Presidente do Conselho
de Administração (PCA) ou administrador, por exemplo,
de uma empresa pública, participada pelo Estado ou algo
parecido, por exemplo – não deveriam ser prejudicados no
que já vinham auferindo como resultado dessa situação.
Nessa discussão, na qual até renomados juristas defenderam a posição acima descrita, partia-se, naturalmente de
forma equivocada, da falsa ideia de que um salário é um
direito adquirido. Sendo este (o salário) uma contraprestação, comumente mensal, que se disponibiliza a quem
tenha, antes, prestado um certo serviço, não poderia mesmo proceder essa ideia de que o salário era um “direito
adquirido”. O contrário sucede para com a reforma, que é,
em condições normais, uma espécie de devolução do que
o trabalhador ou funcionário haja descontado dos seus
salários enquanto se encontrava no activo. Tendo a razão
vincado nessa discussão, abandonou-se, de vez, essa “inovação jurídica” de se pretender conceber o salário como
“direito adquirido”.
Quando a Lei de Probidade Pública entra em vigor, todos
os então deputados da bancada da Frelimo na AR que
se encontravam em situações com ela desconformes tiveram que optar ou por abandonar a ‘Casa do Povo’ ou por
deixar de colaborar, por exemplo, em empresas públicas
e/ou participadas. Com isso, se estava a materializar um
dos objectivos daquele instrumento legal, com o que, pelo
menos potencialmente, o país se estava a alinhar com os
ditames da boa governação, que se funda, de entre outros,
na separação de poderes e na proibição de conﬂitos de
interesse (empresas públicas são, por exemplo, tuteladas
pelo Governo, a quem a AR ﬁscaliza).
Um outro aspecto por demais relevante da Lei de Probidade Pública se manteve até há pouco “simpático”: a
norma que proíbe os servidores públicos e/ou titulares de
cargos públicos de prestar qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do seu cargo ou emprego

anterior, dentro do período de dois anos contados a partir
da data em que o sujeito em tal situação cessou funções
[alínea a) do número 2 do artigo 46].
A 19 de Maio deste ano, ﬁcou conhecida a primeira situação de ﬂagrante atropelo a este comando da Lei de Probidade Pública, designadamente com o empossamento de
Augusto Jone, que deixara de ser ministro da Educação
passavam apenas quatro meses e não os 24 (dois anos)
como a lei estabelece como período mínimo), no cargo de
director da Escola Superior Aberta (ESA), uma unidade
de ensino à distância integrada na Universidade Politécnica (“A Politécnica”), que tem como reitor Lourenço do
Rosário, que é também, de entre outros, presidente do
Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP) em
Moçambique.
Um dia depois de Augusto Jone, que, enquanto ministro
da Educação, tinha a Universidade Politécnica sob sua
alçada, ter sido empossado, o Centro de Integridade Pública (CIP) denunciou, através do seu boletim “A Transparência”, aquela situação de gravosa e ﬂagrante violação
da Lei de Probidade Pública, situação que, pelo seu óbvio
interesse público, foi disseminada por diversos meios de
comunicação social do país. Passados pouco mais de três
meses depois que tal atropelo foi exposto e massivamente
ecoado pelos media, tudo indica que o antigo governante
continua “sereno e tranquilo” naquelas funções.
Por outro lado, a própria Universidade Politécnica ainda não se dignou a esclarecer à sociedade sobre aquela
situação, o que até contraria aquilo que lhe tem sido habitual em termos de comunicação pública. Achamos nós
que esta instituição de ensino superior tem a obrigação de
fazê-lo, o que pode passar pela disponibilização daquilo
que é a sua interpretação da norma da Lei de Probidade
Pública a que ﬁzemos referência acima. Mas será muito
difícil, senão impossível, a Universidade Politécnica fazê-lo de forma convicente, uma vez estar-se em face de uma
norma de sentido claro, de sentido por demais coincidente com o seu âmbito literal.
Se Augusto Jone preferir continuar na situação de desconformidade legal em que se encontra e a Universidade
Politécnica a fazer de contas que nada de anormal ocorreu
com a contratação daquele, achamos nós que a Procuradoria Geral da República (PGR) deve cuidar de accionar
os relevantes mecanismos para que aquela situação, até
prova em contrário de manifesta improbidade, seja compatibilizada com a lei. Da Comissão Central de Ética, que
parece ter um dos seus integrantes associado à Universidade Politécnica, confessamos nada esperar.

Por Luís Guevane

O Encontro

M

ais um encontro poderá ocorrer entre F. J. Nyusi, Presidente da República e presidente
do partido Frelimo, e A. M.
M. Dhlakama, Presidente da Renamo e
líder do maior partido de oposição. Encontro este que poderá vir a ser útil na
produção de desanuviamento do clima de
tensão político-militar e de desconﬁança
mútua no sentido de se alcançar uma melhoria, ainda que relativa, nas interações
entre os dois partidos políticos.
Os mais de dois anos e meio de encontros
(diálogo político) entre as delegações do
Governo (Frelimo) e da Renamo foram
uma espécie de namoro onde cada uma
das partes, ao invés de acarinhar a outra,
optou pela agressão verbal, psicológica e
física; optou por dribles e lances políticos
engessadores de cedências cujos pilares
residiam na desconﬁança mútua. Nesse

espaço de tempo foi caindo a fama de sermos
o exemplo de entendimento entre irmãos saídos de uma guerra fratricida. Infelizmente, o
ressentimento guardado no fundo das partes
continua a constituir-se como uma embalagem que parece ter dentro de si uma espécie
de vingança adiada ruminando incómoda no
suposto interesse pela paz por parte dos que
se assumiram como conservadores.
Admitindo que as lideranças, ao mais alto nível, Nyusi e Dhlakama, conhecem os problemas e respectivas soluções, ﬁcam no ar, entre
vários outros questionamentos, os seguintes:
porque Moçambique não tem um exército
único e apartidário? Por que razão o pacote
de despartidarização do aparelho do Estado
rodopia sem rumo? Tudo isto condiciona a
nossa democracia, estreitando, a cada acto de
arrogância, o canal que nos traz a esperança
de vivermos em paz.
Falar de uma suposta rápida solução ao mais

alto nível implica procurarmos compreender
o funcionamento das lideranças partidárias.
Será que Nyusi e Dhlakama são verdadeiramente líderes nos seus respectivos partidos?
Podemos, ou não, acreditar que foram simplesmente colocados em posição de poder,
tendo por detrás quem verdadeiramente estimula toda a máquina partidária focalizando-a
nos resultados que almeja; que simplesmente
se “sentaram” e que ainda não perceberam
que devem enfrentar os problemas/desaﬁos
do País desbravando novos caminhos para
permitir que as suas delegações alcancem o
sucesso pretendido; etc. Mas, muito mais do
que privilegiarem o facto de serem líderes actuantes (se é que o são) e assumirem as suas
responsabilidades (se é que as assumem), a
“inteligência colectiva” no processo de tomada de decisões, seja por exemplo do Comité
Central ou de outro fórum, não deve ofuscar
a legitimidade da liderança. Esta pode até re-

conhecer os seus limites pessoais mas não
se deve deixar acomodar na sua substituição pela “inteligência colectiva”. “Chefe é
chefe”, mas um líder deve ser verdadeiramente líder.
Cá entre nós: o encontro entre Nyusi e
Dhlakama só não será “mais um encontro”
para aliviar os ânimos e reformular as estratégias desgastantes de se jogar com o tempo, se
cada um deles se aﬁrmar como líder. É isso que
aﬁgurará o encontro como sendo de alto nível
(neste modelo) e que fará com que as decisões
e/ou ideias consensualizadas sejam, em tempo
útil, operacionalizadas nos níveis hierarquicamente inferiores. É uma oportunidade para
contrair que, nos países pobres, leva-se muito
tempo para se tomar uma decisão, mais tempo
ainda para cumpri-la não havendo, por isso,
responsabilizações de espécie alguma.
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As três primeiras prioridades de Alberto Simango Jr.

Mambas, poule e verdade desportiva
Por Paulo Mubalo

Mas, para além destas acções imediatas, Simango compromete-se a
desenvolver acções que conduzam
os clubes a ter cada vez mais sócios
que pagam quotas e dotar as associações provinciais com capacidade
para captar patrocínios dos mega
projectos, ganhando uma musculatura financeira para desenvolver,
sem sobressaltos, as actividades programadas e desenvolver o futebol
nas províncias sob sua jurisdição.
Falando no acto que marcou o fim
do reinado de Feizal Sidat à frente
dos destinos daquele organismo,
Simango afirmou que vai cumprir o
que vem plasmado no seu ambicioso
manifesto.
Primeira prioridade: “Mambas”
A derrota da selecção nacional, os
“Mambas”, diante do Ruanda, em
pleno Estádio Nacional do Zimpeto
(ENZ), a nova catedral do futebol
moçambicano, forçou a saída precipitada de João Chissano do comando técnico. Na verdade, ainda que
não seja proibido perder, em competições deste índole (apuramento ao
CAN) não se pode brincar em serviço, sobretudo quando o adversário
é teoricamente do nosso nível. E foi
em face a isso tudo que, no final da
partida, os milhares de espectadores
que acorreram ao estádio saíram cabisbaixos, envergonhados e, quiçá,
com os nervos à flor da pele. Ou
seja, estando já criadas todas as condições para o fracasso da campanha
dos “Mambas”, a entrada em acção
da nova direcção da FMF pode conferir nos atletas outra predisposição,
até porque eles precisam de uma lufada de ar fresco. Mas os jogadores
devem saber que o momento não é
de muitas exigências, ainda que possam ser legítimas porque Simango e
seu staff não terão certamente tempo suficiente para capitalizarem as
várias parcerias que têm de modo a
conseguir satisfazer aquilo que pro-

Naita Ussene

A

lberto Simango Júnior,
presidente da Federação
Moçambicana de Futebol
(FMF), que tomou posse,
nesta segunda feira, ao cargo para
o quadriénio 2015-2019, como que
a querer materializar o lema do seu
manifesto eleitoral “Desafiar o futuro com experiência, competência
e excelência”, apresentou já as três
prioridades de momento. Trata-se,
concretamente, da participação dos
“Mambas” nas qualificações para o
CAN-2017 a decorrer no Gabão, a
realização da poule de apuramento
ao Moçambola e a necessidade de
se trabalhar com a arbitragem para
que não seja ela a fabricar os resultados, isto em nome da verdade
desportiva.

Alberto Simango Júnior, presidente da FMF

vavelmente podem ser as expectativas dos atletas.
Referimo-nos aos aspectos administrativos porque a experiência anterior mostra que, enquanto a FMF
prometia, em função das suas capacidades pagar, por exemplo, 40 mil
meticais, os jogadores defendiam 60
mil meticais.
Outro desafio da actual direcção da
FMF para o embate do próximo dia
6 de Setembro contra as Maurícias é
o de cariz psicológico, a necessidade de se trabalhar com os atletas de
modo a venceram as dificuldades e
contrariedades do dia-a-dia ou que
vão encontrar no desenrolar da par-

tida.
Quanto a João Chissano, há que
recordar que o antigo defesa dos
“Mambas” assinou o contrato com
a FMF, em 2010, como treinador
adjunto, cargo que ocupou até 2013.
Após a qualificação da equipa para
o CHAN-2013, o contrato sofreu
uma adenda, levando João Chissano
a auferir como treinador principal,
porém menos que os seus antecessores.
Após a adenda, o contrato foi prorrogado para Julho de 2014. De Julho
passou para Janeiro de 2015 e por
fim para 31 de Julho deste ano. Este
facto mostra que a FMF nunca teve

um projecto para com esta equipa
técnica, limitando-se a gerir as emoções de alguns “resultados soltos”.
Aliás, por ainda acreditar na qualificação da nossa selecção, Sidat manteve Mano-Mano, adjunto de João
Chissano, como treinador interino.
De salientar que os outros adversários dos “Mambas” do Grupo F são:
Ruanda, Maurícias e Gana, o maior
favorito à qualificação em função
do seu palmarés, uma vez que já ganhou quatro títulos continentais, em
1963, 1965, 1978 e 1982 e duas presenças em fases finais de mundiais.
Também já foi campeão do mundo
de sub-20 em 2009 e vice em 1993
e 2001. Ao nível dos sub-17, já se
sagrou campeão do mundo em 1991
e 1995.
Já o Ruanda, que bateu Moçambique, apenas marcou presença na fase
final do CAN em 2004.
Na primeira jornada, enquanto Moçambique perdeu em casa diante do
Ruanda por uma bola a zero, o Gana
venceu as Maurícias pelos expressivos, 7-1. Para ao CAN Moçambique tem de vencer o grupo, tarefa
que não sendo impossível se afigura
bastante difícil ou classificar como o

melhor segundo dos 13 grupos.
Outras prioridades: poule e verdade desportiva
A poule de apuramento ao campeonato nacional é uma das mais importantes competições sob a égide
da FMF. Nesta, realizada nas três
zonas, os vencedores ascendem automaticamente à prova máxima do
nosso futebol, em substituição dos
três últimos classificados.
E tal como se tem questionado a
qualidade de alguns árbitros que
apitam partidas do Moçambola, a
mesma inquietação é feita em relação aos árbitros que apitam a poule de apuramento. Na verdade, em
muitos casos os principais protagonistas acabam sendo os árbitros que,
a seu bel-prazer, vão prejudicando
ou favorecendo esta ou aquela equipa conforme lhes convêm. E o resultado é que nalguns casos assiste-se
vencedores da prova por encomenda.
Mas a nova direcção da FMF tem
muito a fazer neste campo, pois é
necessário expurgar os árbitros que
não servem. A bem da verdade desportiva.

21ª jornada do Moçambola

Milagres precisam-se
Por Paulo Mubalo

A

cinco jornadas do fim
do Moçambola crescem
as expectativas em relação à equipa que vai ganhar a prova assim como as que
vão descer de divisão, ainda que
só um milagre é que poderá salvar o Ferroviário de Quelimane,
que ocupa a última posição com
apenas 12 pontos.
Na ronda 21, a ENH, 7ª classificada com 27 pontos, defronta
o líder da prova, o Costa Sol,
com 35 pontos. Trata-se de um
desafio aguardado com inusitado interesse pelo facto de as
duas equipas estarem a precisar
de ganhar por razões diferentes: os canarinhos querem continuar como comandantes da
prova, pois em caso de derrota
podem ver o seu lugar assaltado, enquanto os representantes
da terra de boa gente lutam pela
manutenção.
Na Beira, o Ferroviário daquela
parcela do país que está em as-

censão meteórica (soma 30 pontos
e está na 6ª posição) recebe o 1º
de Maio, 10º classificado com 25
pontos. Os “locomotivas” têm tudo
para somarem mais três pontos,
até porque o seu adversário, apesar
da sua entrega, está a alguns furos
abaixo, pelo menos no que diz respeito ao quinhão de jogadores que
possui.
Na capital do país, concretamente
no Estádio da Machava, o Ferroviário, 4º classificado com 31 pontos,
vai receber o HCB, 5º com 30. É
uma partida que envolve equipas
equilibradas e que estão a atravessar um bom momento de forma,
daí que é, à priori, de desfecho imprevisível.
Ainda em Maputo, o Maxaquene,
3º classificado com 31 pontos, recebe o Desportivo de Nacala, 13º
classificado com 22. Os tricolores
estão profundamente abalados com
algumas situações que não lhes têm
corrido de perfeição, a ponto de
terem descido de primeiro para o
terceiro lugar e, certamente, tudo

farão para somar os três pontos
em disputa, para daí continuarem
a lutar pela conquista da prova até
à jornada final. Por sua vez, o Desportivo de Nacala precisa de pontuar por forma a sonhar com a manutenção. É que uma derrota deixa
tudo mais complicado ainda.
Em Nacala, o Ferroviário daquela
parcela do país recebe o Desportivo de Maputo. Os anfitriões são
o 11º classificado, com 25 pontos
e os alvi-negros somam 27 pontos
e estão na 7ª posição. Não restam
dúvidas que vai ser um verdadeiro
duelo ao sol, mas os anfitriões reúnem mais possibilidades de conquistarem os três pontos apesar dos
resultados menos conseguidos nos
últimos jogos.
Enquanto isto, a Liga Desportiva
desloca-se à chamada capital do
Norte para defrontar o Ferroviário
local. A Liga está a redimir-se dos
momentos menos bons que foi tendo e sorrateiramente vai atacando
a liderança. Já os “locomotivas” estão a revezar o bem e o mau, para

desagrado dos seus adeptos.
As duas equipas estão separadas por oito pontos, sendo que,
enquanto os anfitriões somam
25 e estão na 11ª posição, os
visitantes somam 33 e ocupam
a segunda posição.
Em Quelimane, realiza-se o
duelo de aflitos. O Ferroviário
local recebe o Clube de Chibuto. Os “locomotivas” são o
lanterna vermelha da pauta
classificativa com apenas 12
pontos, enquanto os guerreiros de Gaza ocupam a 12ª posição, com 23 pontos.
Se o futebol tivesse lógica arriscaríamos a afirmar que, com
ou sem muitas dificuldades, os
guerreiros de Gaza acabariam
por somar os três pontos em
disputa, mas como não existe, tudo pode acontecer. Até
porque os “locomotivas” ainda
não atiraram a toalha ao chão
no que à luta pela manutenção diz respeito. Para além da
questão da dignidade e honra.
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Pombuane 3º presidente
da LMF

A

ugusto Pombuane, vicepresidente da Liga Moçambicana de Futebol,
para a alta competição, é
dado como o futuro substituto de
Alberto Simango Júnior, à frente
da direcção daquele organismo.
Pessoa de reconhecido mérito,
Pombuane está a merecer apoio
da maior parte dos clubes que
militam no Moçambola.
Para além de Augusto Pombuane,
que está em condições privilegiadas para assumir o cargo, outros
nomes que foram sendo avançados foram os de Arlindo Langa,
vice-presidente para área financeira e Moiseis Mabunda, vice-presidente de marketing, mas
acabaram por ser preteridos pela
maioria.
Na verdade, a LMF tem muitos

desafios pela frente, mormente depois da saída de Alberto
Simango Júnior, este que levou
consigo para a FMF muitos quadros que o ajudaram bastante na
credibilização daquela instituição.
Entre eles, destacam-se Neves
Correia e Alcido Ngoenha, para
além de Zainadine Jamaldine,
António Boene, Miguel Maússe,
Paulo Nhamazane e Daniel Banze.
Entretanto, Augusto Pombuane será o terceiro presidente da
LMF, sendo que o primeiro foi
Miguel Matabele, cujo mandato
foi muito atribulado, uma vez que
a maior parte dos patrocinadores
não aceitavam abrir os cordões à
bolsa, situação que levou o Moçambola a ser disputado aos retalhos e com ameaças constantes de
paragem.

Adeus Chirindza!

A

os 50 anos de idade,
o país acaba de perder mais uma antiga
estrela do nosso desporto, no caso vertente, de
basquetebol. Trata-se de João
Chirindza, que se destacou
sobremaneira ao serviço do
Clube dos Desportos da Maxaquene, onde conquistou vários títulos.
Chirindza marca um período
do nosso basquetebol onde
também evidenciaram-se outros nomes que faziam convergir pessoas de diferentes
idades, extractos sociais e profissões, aos pavilhões do Maxaquene e Desportivo, na baixa
da cidade, Costa do Sol (actu-

al Liga Desportiva) e Estrela
Vermelha, na Malhangalene.
Com efeito, Chirindza teve de
mostrar as suas qualidades em
provas corporizadas por atletas
de grande valentia, casos de
Aníbal Manave, Hélder Nhandamo, Luís Cezerilo, os irmãos
Mogne, Belmiro Simango,
Custódio Machel, entre outros.
Foram momentos inolvidáveis
do nosso básquete, momentos
contagiantes e, quiçá, de muita
euforia.
Neste momento de dor, a redacção desportiva do SAVANA
endereça à família enlutada
os mais sentidos pêsames. E,
como diria o nosso colega, Fernando Manuel, para morrer
basta viver!

Arrenda-se

Uma casa no Bairro da Liberdade,
para Clínica, agência, Escola de
Condução, Centro Social ou Comercial.
Contacar pelo telef. 825361275.
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Saudade do Festival
Woodstock

E

m nome da memória colectiva e por
tudo quanto representou para a humanidade, o Clube dos Entas, um
programa da grelha de programação
da Rádio Moçambique, e a Fundação Fernando Leite Couto organizaram um sarau
evocativo dos 46 anos do Festival de Música de Woodstock, por muitos considerado o
maior de todos os tempos, ou pelo menos o
mais marcante.
Como oradores estiveram três músicos, José
Mucavele, Hortêncio Langa e Máximo
Nhantumbo, este último ex-baterista dos
Monstros, banda de que fazia parte o conhecido vocalista, João Paulo, e ainda o antigo
locutor da Rádio Clube Anvar Latifo e o
jurista Carlos Trindade.
O evento aconteceu em Agosto de 1969, nos
subúrbios da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América e foi desenhado
para uma assistência de cinquenta mil, mas
acabou literalmente invadido por mais de
seiscentas mil pessoas. Era o prenúncio de
que algo de muito especial estava em vias de
acontecer. E aconteceu.
Tendo a música como mote, a verdade, porém, é que ela acabou relegada ao papel de
acessório de algo muito mais importante
nomeadamente, a paz, a liberdade, a mudança de paradigmas culturais, mas sobretudo
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o ﬁm da guerra do Vietname, movida pelos
Estados Unidos da América.
Ainda que o sarau tenha privilegiado a música executada nos quatro dias do Festival de
Woodstock, os oradores não se coibiram de
evocar vários acontecimentos à escala planetária que ajudaram a juventude moçambicana de então a ganhar a consciência dos
problemas do mundo em que vivia, a guerra
colonial, as mortes de John Kennedy e Martin Luther King, a crise nuclear às portas
de Cuba e a coincidência de a evocação dos
46 anos do Festival de Woodstock coincidir
com um novo içar da bandeira norte-americana em Havana.
Se os músicos falaram de música e das estradas que percorreram a partir de Woodstock, Anvar Latifo falou dos entraves que
enfrentou como locutor para fazer das suas
emissões um espaço de música moderna,
mas também das incompreensões resultantes das suas preferências musicais com a
religião que professa, o islamismo. “Sou um
homem de fé, gosto do rock ‘n roll e sei que
a música, na minha religião, é considerada
fonte do mal, mas quando morrer terei de
solver esse problema com Deus, não o quero
resolver na terra com outros homens”, assim
falou Anvar Latifo.
José Mucavele, compositor, guitarrista e
trompetista, não escondeu que foi da guitarra de Richie Heavens, o músico que abriu o
Festival de Woodstock, que ele também se
inspirou. E vimo-lo particularmente emocionado quando se projectou na tela gigante
a actuação daquele músico do folk norte-americano. Dedicou um inédito ao sarau e
deixou a assistência extasiada.
Hortêncio Langa foi igual a si mesmo. Relembrou que ao assistir o documentário
sobre Woodstock no então cinema Scala,
numa sala completamente cheia de músicos,
a conversa sobre o que haviam acabado de
assistir se prolongou pela madrugada dentro,
concluindo depois que as suas carreiras teriam de mudar de rumo. E mudaram.
Puxando pela guitarra, Hortêncio Langa
deu os primeiros acordes do tema Hey Joe,
de Jimi Hendrix. Acompanhando Hortêncio, e sem que isso tivesse sido previsto, Máximo revelou dotes que poucos dos presentes
conheciam. Cantou e tocou harmónica. Foi
um momento altíssimo. A.S

Elogio do
Despojamento

G

osto muito do excelentíssimo senhor director a quem amiúde escrevo e que
nunca me respondeu. O seu silêncio, de anos, de decénios, quiçá, de séculos
e milénios – não me reﬁro a nenhum superintendente das urbanizações
celestiais, do limbo ou do inferno – tem sido a causa do meu magníﬁco
aforro de dúvidas. O fundo soberano das minhas perplexidades é de uma riqueza
de pasmar. Quantiﬁcá-lo seria absurdo. Há coisas sem preço: a Capela Sistina, a
Gioconda, a abóbada do Vaticano, a Catedral de Santa Soﬁa, a Muralha da China, a
cidade santa de Ooms, no Irão, o canhoeiro da Escola Francisco Manyanga, os olhos
verdes de Muaziza, o abraço de um amigo e o crepúsculo ao longe, na cordilheira
dos Libombos.
Hoje, nesta Sexta-Feira coreográﬁco-repetitiva no tempo, banal na recorrência, milagrosa por a poder nomear, com os últimos ventos de Agosto fecundando a vida que
há de chegar com as ﬂores e os frutos, essas banalidades que vemos com indiferença
ou levamos à boca seguros de que são emanação ou propriedade nossa – como se
o senhor director se desse a esse trabalho!... por nós!... oh, narcisismo! -, sento-me
sobre a memória e redesenho o mundo. É um mundo pequeno, caro director: um eco
ao longe, uma esquina onde pasmei com as sombras do entardecer, a luz oscilante de
uma janela, o medo sem explicação, um livro por ler.
O senhor director não se preocupe que não sou dos que rasuram, obliteram, executam, silenciam, caluniam, apequenam, ridicularizam. Deve estar preocupado porque
andam por aí muitas desvalorizações, dos câmbios e das moedas, das agências de
notação sobre os países e as mais desvairadas instituições. Também desceu muito a
cotação das pessoas mas, sinceramente, não sei se nas suas pautas existe algum rácio, uma quantiﬁcação para isso. Não sendo uma transcendência, nem um absoluto,
sei que o senhor director tem um rigoroso culto pela hierarquização, cumpre o seu
papel de actor neste palco de som e de fúria e está mergulhado nos seus múltiplos e
decisivos projectos.
Não obstante as perplexidades e ciclópicos afazeres que o avassalam só me espanta
que persista na ilusão de que existe. Se tivesse a virtude, ou a coragem, do despojamento – o que seria uma contraditio in substância – perceberia a inanidade do papel
que é obrigado a desempenhar. O Walt Whitmam, esse colosso barbudo, dizia que
era o capitão da sua alma. Apesar de não gostar de exércitos, e sem que esta crónica
seja uma carta, já que escrevo com a imaginação, é caso para perguntar qual é o seu
posto. Uma patente interior, conjecturo, embora ciente do nada, seja da resposta, seja
da sua existência.
E, contudo, algo persiste. Algo que estamos com ele. Algo constituinte, diﬁcultoso,
burocrático, um peregrinar de culpa, um estigma indizível, onde se desenha, para
alívio momentâneo, uma perspectiva com alguns pontos de fuga.
Sei que é esse o dispositivo. Que somos todos prisioneiros apesar de cantarmos a
liberdade. A minha, senhor director, é uma fotograﬁa que é um poema, sim, trago no
bolso num envelope cartonado, para que não se estrague. Adivinha? Não lhe peço
tanto.
Mas posso dizer porque ela não se importa. Muaziza, os teus olhos verdes, o universo
inteiro no teu rosto, a beleza que é terrível, mais do que a existência efabulada do senhor director, a evanescência do que fulgura no tropel da cidade, a jubilação do acaso
nesta sexta-feira de ﬁnal de Agosto, o acontecimento, a noite em sonho, despojada.

Capulana exibida no MUSART

O

Museu Nacional de Arte (MUSART) acolhe, de 29 de Agosto a 18
de Setembro, a exposição de trabalhos únicos da artista e pesquisadora, Euridice Kala, intitulada Will See You in
December…Tomorrow (Até Dezembro…
Amanhã), constituída por uma instalação
de desenhos, esculturas, textos e fotografia.
A amostra estará patente na parte traseira do
MUSART também a reflectir sobre espaços
onde a arte pode ser exibida e consumida no
contexto moçambicano.
Nascida em 1987 em Maputo, Euridice Kala
foi formada em fotograﬁa pela escola Market
Photo Workshop, em Joanesburgo onde reside e pratica arte. Kala resume neste trabalho
as viagens que efectuou durante seis meses
entre a capital moçambicana e a capital ﬁnanceira sul-africana, Joanesburgo. Nestes

Euridice Kala no seu ambiente de trabalho

movimentos identiﬁcou a capulana como
objecto essencial da mulher moçambicana
que se desloca ao país vizinho. “No início, a
capulana era para mim um objecto e motivo

de símbolo nacional, que só depois
de pesquisá-la é que
comecei a conectar
a sua origem (Índia,
China e Indonésia),
com a nossa apropriação da mesma
no nosso sistema
sócio-cultural. Claro que uma apropriação que também
pode ser chamada
de colaboração, pois
a capulana vem sofrendo alterações

nas mãos de moçambicanas. Para mim é importante notar que essas intervenções sobre o
tecido vêm realçar uma conversa que acontece entre esses vários países que não é visível.

Eu tento trazer de uma forma abstracta essas
conversas à superfície”, explica Euridice Kala.
O projecto conta também com experiência do
artista e fotógrafo, Mauro Pinto, com quem
Kala teve conversas que culminaram com fotograﬁas comissionadas ao fotógrafo Zimbabueano Masimba Sasa. Nos últimos anos, a
artista vem trabalhando com instalações, fotograﬁa, performance e vídeo, onde questiona
representações do corpo feminino, aspectos
sócio-culturais como o casamento, usando o
seu próprio vestido de casamento no projecto
fotográﬁco intitulado, “Entre d’Lado”, que a
artista continua como trabalho de pesquisa.
A artista já participou em residências artísticas na França, Camarões e Moçambique.
Também fez parte de várias exposições colectivas na Holanda, África do Sul, e Suíça. A.S
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Naita Ussene (Fotos)

Precisamos de
diálogos sérios

C

ontinua cada vez mais preocupante a situação política do país. Começamos
a ouvir ocorrência de ataques perpetrados por homens armados na província de Tete. O diálogo entre o Governo e a Renamo foi interrompido e a
nossa situação da paz está por um fio. A esperança neste cenário todo residia no diálogo entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo,
Afonso Dhlakama.
Recentemente ouvimos que Filipe Nyusi enviou ao líder da Renamo um convite,
mas o mesmo foi devolvido por falta de pontos de agenda a serem discutidos. Será
que realmente não há condições para que os dois líderes sentem e cheguem a um
consenso para a manutenção da paz no país? Acreditamos que sempre existiram
condições para tal. No entanto, há quem diga que existe falta de vontade política de
uma das partes. Qual das partes não está interessada na manutenção da paz?
Esta questão da paz no país está a tomar outros contornos e já começam a surgir outras opiniões sobre o mesmo assunto. Desta vez, Tomaz Salomão, actual secretário
da SADC e antigo Ministro das Finanças, disse algo como que a UNOMOZ tem
uma dose de culpa neste processo de paz no país. Alguns aspectos foram deixados
para trás aquando da Assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992. Então os problemas que se arrastam até hoje vêm da falta de cumprimento de alguns pontos do
AGP. Será que o olhar indignado do Leonardo Simão, que foi ministro de Negócios
Estrangeiros e da Saúde, quer dizer que com todos os problemas que o país atravessa actualmente, não precisamos de interferência do exterior? Internamente temos
condições de resolver as questões candentes que minam a paz no país.
A situação da dívida pública do país é outro assunto que tem deixado alguns quadrantes da sociedade preocupados. Como o país vai conseguir amenizar a dívida
pública se nos encontramos num ambiente de tensão política. A título de exemplo,
as Alfândegas têm sido uma das fontes de receita do Estado e parece que Pedro
Bule está a elucidar a Domingos Tivane que o rumo que a instabilidade política do
país está a levar já começa a afugentar os investimentos e outras fontes de receita do
estado moçambicano. Ambos foram Directores das Alfândegas.
Depois do reboliço que a corrida para a presidência da Federação Moçambicana de
Futebol deu, foram muitos que mostraram o seu agrado com a vitória de Simango
Júnior. Para muitos, porque é uma figura ligada ao futebol e conhece as peripécias
do desporto rei no nosso país. Por isso Alcídio Nguenha, antigo Ministro da Educação, e uma das figuras que apoiou a candidatura de Simango Junior, está a dizer a
Neves Correia, vice-presidente da mesa da Assembleia da FMF, que temos de dar
tudo para materializar o manifesto e melhorar de alguma forma o nosso futebol.
Todos esperamos que o futebol nos devolva as muitas alegrias que tem proporcionado aos amantes e ao país em geral.
Todos os presidentes cessantes quando saem dizem que cumpriram a sua missão. É
possível. Não sabemos até onde a sua missão foi cumprida, por isso Feizal Sidat está
a cumprir uma das suas últimas missões antes das luzes da ribalta se apagarem. Procura fazer uma última foto com a vice-Ministra da Juventude e Desportos, Flávia
Azinheira. Cheira a uma pose forçada.
As mulheres atletas e não só juntaram-se para testemunhar a atribuição do Honoris
Causa à atleta, Lurdes Mutola, pela Universidade Eduardo Mondlane. É merecido.
Por isso nesta última imagem vemos Binta Jambane, Ludovina Oliveira e Palmira
Pedro Francisco, todas ligadas ao desporto nacional, a trocarem impressões sobre a
modalidade. Por isso digo que é preciso diálogos sérios em todos os sentidos para
que o país tenha um desenvolvimento pleno. Principalmente sobre a paz.
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Apossado pelo espírito da igreja dos milagres, o mais
alto magistrado da nação anunciou que no dia seguinte iria enviar um convite para o pai da democra#85ĉ5+/5)5.#,)5-#/5*&5/&.,855-.#(.á,#)5.05
o seu momento de gozação. Cadê a agenda? E lá teve
de se fazer a emenda em sede do CM.
R55 5+/5()-5&055.,55&',,55+/'55#,#.)55
um princípio cardinal da nossa constituição, a natureza laica do Estado. Decisões críticas sobre a vida do
Estado são anunciadas em lugares próprios, não onde
os pastores propagam a palavra do senhor.
R5 5 5 Enquanto em Maputo há um pingue pongue de
propostas e contra-propostas para o tão aguardado
encontro Nyusi-Dhlkama, o pai da democracia prevê
inaugurar, ainda esta semana, a nova sede da “autarquia provincial” de Manica. Serão empossados o
presidente e o seu gabinete. Alguns perguntam aonde
e a quem serão cobrados os impostos para pôr a
máquina administrativa a funcionar? A ver vamos...

Melita, irmã de Mido Macia:

“Não perdoo os polícias que
mataram o meu irmão”

L

ogo após ouvir a sentença condenatória e à saída
do tribunal, Melita Macia,
irmã do taxista moçambicano que morreu sob custódia policial
na África do Sul em 2013, Mido
Macia, tornou-se no centro das
atenções dos jornalistas presentes
na audiência.
Em declarações à imprensa, Macia
confessou que não perdoa os oito
polícias que na terça-feira foram
considerados culpados pela morte
do seu irmão e que a sentença, cujas
molduras penais serão anunciadas a
23 de Setembro, irá colocar um ponto final no calvário provocado pelas
incertezas do julgamento.
“Espero que o tribunal dê penas longas aos polícias, prefiro não vê-los
nunca mais fora da cadeia”, declarou
Melita Macia, à saída do Alto Tribunal de Pretória, onde o juiz Bert Bam
acabava de condenar os oito agentes
da polícia, entretanto expulsos da
corporação.
A irmã afirmou que a vítima era a
fonte de sustento da família e desde
a sua morte tem enfrentado sérias
dificuldades para sobreviver.
“Como família, não estamos bem.
Perdemos uma pessoa muita boa, que
tomava conta de nós. Espero que a
condenação dos polícias traga paz à
família, porque não seremos sempre
recordados pela televisão do inciden-

te que levou à morte dele”, acrescentou Melita Macia.
A irmã da vítima prosseguiu afirmando que a família precisa desesperadamente de dinheiro, uma vez que
passa por privações, desde a morte de
Mido Macia.
“Precisamos de dinheiro, temos de
tomar conta dos filhos de Mido Ma#855'/5#,'ã)5,5)5ī!("7*ã)Ĩ5
da família. Pagava as matrículas escolares e demais despesas, precisaremos de dinheiro”, desabafou a irmão
do taxista.
Melita Macia acrescentou que os filhos do irmão perguntam constantemente sobre o paradeiro do pai.
5 $/#45 ,.5 '5 &,)/5 /&*)-5
os ex-agentes da polícia sul-africana
Bongamusa Mdluli, Meshack Male&65Ļ'-(+5!'65,35 (#-#65
#*")5 !)(#65 /(!#-5 165
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Mido Macia, taxista de 27 anos,
morreu sob custódia da polícia em
Fevereiro de 2013, depois de ser
detido por ter estacionado o seu
carro no lado errado da estrada.
Testemunhas filmaram o homem
a ser detido, algemado à traseira de
uma carrinha da polícia e arrastado
centenas de metros pelo veículo em
03.)(65 5 &-.5 5 )(-/,!)8
Duas horas depois, foi encontrado
morto na sua cela,numa poça de sangue.
Em sua defesa, os acusados alegaram
que o taxista tinha resistido com vio-

lência à detenção e atacado um polícia.
5').),#-.55,,#("5&,)/5+/5
arrancou para escapar a uma multidão
hostil que se tinha juntado no local,
e que não sabia que o moçambicano
estava algemado à traseira do veículo.
Qualificando os argumentos da defesa como “repletas de discrepâncias
e improbabilidades”, o juiz concordou com a acusação, que alegou que a
polícia estava a “tentar dar uma lição
ao falecido”, por este ter insultado
verbalmente o agente que o deteve.
Mido Macia estava a ser “detido ilegalmente” por uma violação de tráfico
de menor, afirmou o juiz, e estava por
isso legitimado a resistir à sua prisão.
A vítima foi ainda agredida na sua
cela, acrescentou, citando um relatório ‘post-mortem’ que encontrou
extensas lesões na cabeça, lacerações
e hematomas.
^-5 ,#'(.)-5 ()-5 .#)-5 ')&-5
eram extensos e as contusões eram
severas””, afirmou, concluindo que
“considerando todas as provas, é claro
que o falecido foi agredido na sua cela”.
Um nono acusado foi absolvido.
A polícia sul-africana é frequentemente alvo de alegações de
brutalidade policial, mas condenações contra agentes são raras.
-5 )#.)5 )(()-5 0ã)5 )("cer a sua sentença a 22 de setembro e poderão ter de cumprir uma
pena mínima de 25 anos na prisão.

R55 ,,()/5-.5-'(5)5$/&!'(.)5)-5.,45)'parsas que delapidaram os fundos públicos lá para as
bandas da educação. Em quatro anos foram desviados
mais de um milhão de verdinhas. A maioria dos réus
/&*'5/'5.&55 )-ï5(65)5#.)5ï,,)55)*ração, que, no entanto, encontra-se foragido. Será que
mais uma vez a culpa vai morrer solteira?
R55 &()5 5 $/&!'(.)65 *,ĉ2#'5 -'(5 5 &#,de de expressão e de imprensa estarão no banco dos
réus. Um académico e um editor vão enfrentar um
tribunal, numa altura em que se multiplicam vozes
que repudiaram a acção da justiça e consideram inconstitucional o julgamento. Terça-feira mais de uma
centena de pessoas participaram num debate sobre
)5 .'5 5 /'5 *.#éã)5 5 '(#-.#5 (.,(#)(&5 $á5
reuniu cerca de 400 assinaturas, que foram enviadas
*),5),,#)5à585-.5')'(.)55#25*)-.&55
5-.á5+/-5(./*#8885
R55 á5/'5!(,&5#(")55#,5à5,-,05+/5-.á55
esfregar as mãos de contente, porque vai receber uma
boa mola com a introdução de um tal instrumento
para gerir a velocidade e horas de descanso dos motoristas de longo curso. A maquininha custa quase 90
mil, o que será uma dor de cabeça para companhias
com grandes frotas...
R55 -5 (-5 5 &5 "á5 /'5 (.#!5 #,.),5 ,centemente exonerada por duplicar o salário que está
sendo contestada, uma vez mais, pelo seu mau relacionamento com a massa laboral. Quando a chefia é
atribuída com base em xingobela e não competência
dá nisto.

Em voz baixa
R55 5!(,)5)50#-#)(á,#)55ŀ&")5'#-5+/,#)55*ï,)&5
do índico chegou a ser proposto para boss comercial
da polémica empresa de atuns. Só que como não havia nada a comercializar lá voltou para a amarela...
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LAM aposta na modernização
de serviços

A

LAM – Linhas áreas
de Moçambique, SA,
muda este trimestre
para uma nova plataforma tecnológica de venda e
gestão de bilhetes de passagens.
Segundo foi referido ainda está
semana, num comunicado de
imprensa, esta passa a usar o
sistema integrado AMADEUS
ALTEA, um modelo que proporciona múltiplas funcionali-

dades interligadas na prestação
de serviços, desde a reserva de
passagens aéreas, emissão de
bilhetes, inventário, controlo de
partidas que inclui o check-in,
o programa de ﬁdelização de
clientes até vendas por internet.
A migração para este sistema
avançado é fruto do esforço
contínuo da LAM em oferecer
melhorias nos serviços de prestação aos clientes, com o objec-

tivo de tornar agradável a experiência dos mesmos, em toda a
cadeia de valores da empresa.
O Administrador Delegado da LAM, Iacumba Aiuba,
destacou que o uso do sistema
AMADEUS ALTEA é a concretização de um projecto que
visa elevar aos níveis de produtividade da empresa e a qualidade
de prestação de serviços. “Estamos a criar uma base sólida

de trabalho com as tecnologias
avançadas, visando aumentar
a nossa eﬁciência e simpliﬁcar
os nossos processos a todos os
níveis, bem como criar condições para que os nossos clientes
lidem da melhor forma com as
suas necessidades de viagem.
Esta plataforma é de extrema
importância para a implementação dos quatro pilares do nosso plano estratégico 2014-2018,

nomeadamente o conforto, a
escolha, credibilidade e conveniência centrados no cliente”.
Dentro do quadro de mudança para o sistema AMADEUS
ALTEA estão em curso, na
LAM, acções de formações de
colaboradores cujas actividades
serão abrangidas pela plataforma tecnológica. A implementação da 1ª fase do projecto acontecerá em Setembro próximo.

2

BCI firma “parceria” com bairro
de Inhagoia

O

Bairro de Inhagoia “A”
conta, desde a última sexta-feira, com novas instalações do Jardim Infantil
com o mesmo nome, uma iniciativa enquadrada no programa Reconstruir Moçambique. Submetido a profundas obras nos últimos
três meses, este empreendimento
teve apoio de 40 entidades e contou com o alto patrocínio do BCI.
O Centro Infantil oferece um
novo visual aos arredores, servindo
de cartão-de-visita a esta zona residencial, suburbana de Maputo. A
reabilitação contemplou as salas de
aula, recreio, casas de banho, cantina e espaços contíguos, uma empreitada que envolveu cerca de 20
elementos da comunidade local.
Na ocasião, Celso Guevane, representante do BCI, congratulou-se
com o sucesso da iniciativa e aﬁrmou: “temos, hoje, um espaço com
condições condignas equiparáveis
a outros grandes centros infantis
do país”, disse, acrescentando: “o
BCI quer estar próximo das comunidades, não restringindo esta
proximidade aos serviços ﬁnancei-
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Jardim infantil de Inhagoia ganha novas instalações

ros que decorrem da sua actividade. Queremos que as comunidades nos sintam como parceiro de
iniciativas sociais que ajudem ao
desenvolvimento”. Mais adiante,
relembrou: “quando, no princípio
do ano, foi-nos colocado o desaﬁo
de proporcionar à comunidade de
Inhagoia condições que concorram para a redução do abandono
escolar e a falta de aproveitamento
escolar, não hesitámos em aderir”.
Já o Coronel Daniel Moukoko,
Chefe Territorial do Exército de

Salvação de Moçambique, congregação cristã a quem pertence a
escola, agradeceu aos parceiros que
permitiram a realização do Projecto. “O vosso apoio ajudou-nos a ter
visibilidade na comunidade. Queremos dar todo o nosso suporte na
reintegração de pessoas excluídas,
dando-lhes meios para a sua auto-formação e para a aﬁrmação da
sua personalidade. Obrigado por
nos ajudarem a dar o nosso melhor
para fazer crescer Moçambique”.
(E.C)

Barclays oferece
incentivos aos clientes

O

Banco Barclays lançou
esta semana a campanha
de patrocínio a Barclays
Premier League. Com o
objectivo de recompensar os seus
clientes, o Banco quis aproveitar
a sua parceria com a Barclays
Premier League para oferecer aos
mesmos uma experiência única,
de ver um jogo da liga Inglesa ao
vivo, ou ganhar uma das 20 camisolas ou bolas assinadas pelos
jogadores das equipas deste campeonato.
Para se qualiﬁcar para a viagem
à Inglaterra, os Clientes devem
abrir uma conta salário e aqueles que usarem os seus cartões de
crédito e débito terão a chance de
ganhar brindes do Barclays Premier League.
“O Barclays está comprometido

em trazer um impacto positivo
nas sociedades e criar prosperidade a todos os seus parceiros e
Clientes. Para facilitar este processo, o Banco está focado ao
mesmo tempo na simpliﬁcação
dos processos bancários e na
recompensa para todos os seus
Clientes. No Barclays moldamos
os nossos serviços e soluções de
acordo com as necessidades individuais de cada um dos nossos
Clientes - os nossos Clientes podem ir ao banco, onde, quando
e como quiserem,” disse Sérgio
Inglês, Director de Marketing
do Barclays Bank Moçambique.
Nesta fase, os Clientes Barclays
têm acesso a um número de soluções inovadoras- como a ATM
depósito, onde podem fazer depósitos em numerário nas suas
contas do Barclays.

Cobrança de impostos na Manhiça cresce em 30%

A

arrecadação de impostos
em 2014, no município da
Vila de Manhiça, apresentou elevação de mais de
30% em relação ao ano anterior. Ao
todo, a receita do município foi de
10.563.133,82 Meticais. O número
é 3,09% superior quando comparado com as receitas arrecadadas em
2013, calculadas em 7.376.776,18
Meticais.
O Presidente do Conselho Municipal da Vila de Manhiça (CMVM),
Luís Jossias Munguambe, explica
que a razão do crescimento é justiﬁcada pela necessidade de se imprimir uma nova dinâmica nas fontes
de arrecadação das receitas, “daí
que atingimos estes níveis, mas ainda não estamos satisfeitos”, refere.
O edil explica ainda que o município observa 21 fontes de arrecada-

ção de receitas, parte das quais não
eram bem aproveitadas pela edilidade anterior. Recorde-se que Luís
Munguambe iniciou o mandato
em Fevereiro de 2014, sucedendo
a Alberto Chicuamba, que ﬁcou 10
anos a dirigir os destinos da vila.
As fontes de arrecadação referenciadas vão desde Imposto Pessoal
Autárquico, (IPA), Imposto Predial, ocupação e utilização de terra,
mercados e feiras, licenciamento de
vendedores ambulantes, estacionamento de veículos, publicidade e
propaganda comercial, recolha de
lixo, utilização de matadouro, entre outras. Munguambe diz que o
que mudou foi a implementação
efectiva da cobrança dos impostos predial e pessoal autárquico,
mas adverte: “temos um potencial
que ainda temos de explorar com
rigorosidade. O Imposto Pesso-

al Autárquico, por exemplo, ainda
representa uma fragilidade muito
notável”, disse, acrescentando que
os novos planos para aumentar as
receitas subaproveitadas passam
necessariamente por fazer cobranças porta-a-porta e pelos descontos
na fonte (empregadores). “Vamos
passar a cobrar a nível de residências, mas estamos a trabalhar com
as empresas no sentido de descontar na fonte”.
Para este ano, o município prevê
duplicar as receitas e fala-se de uma
meta de 21.460 milhões meticais
que se pretende atingir.
Luís Munguambe falava à nossa
publicação, em jeito do balanço das
actividades do município, desde
Fevereiro de 2014, altura que assumiu as pastas como novo edil. Na
ocasião focalizou as áreas que mais
conheceram evolução desde que

está no comando.
Com uma superfície de 2373 Km₂
e uma população de 130 mil habitantes, Manhiça possui solos de
fertilidade média, sendo que o potencial de terra arável é de 236 hectares e só 20 por cento é que estão
ocupados.
As actividades principais da população local são a agricultura e o comércio. Com cerca de 57 por cento de população rural e uma taxa
de urbanização de 12 porcento, o
meio de sobrevivência dos residentes daquele município é essencialmente a agricultura de subsistência.
Com vista a aumentar a capacidade
de distribuição de água, este ano,
foi lançado um concurso público
para construção de 15 furos de água
e três fontenários em vários bairros.
“Estamos a erguer uma estrutura
para 80 mil ligações de água para

distribuir em vários bairros. A expectativa é ter, até Outubro próximo, 80 mililitros de água para reforçar a nossa capacidade”.
No ano passado foram construídas
oito salas de aulas, três blocos administrativos em Muvuco e oferecemos 75 carteiras. Em Mulebja.
Construímos três salas de outras
duas na vila sede. Construímos
duas casas de tipo 1 em Mulenga”,
disse Munguambe, acrescentado
que este ano serão construídas outras três salas de aulas em Ribjene,
duas bibliotecas em Machicane e
duas casas de tipo 1 para professores em Chibucutso.
Fala-se também de um projecto de
aquisição de nove contentores de
lixo de seis metros para quatro bairros. Cada contentor com o custo de
80 mil Meticais.
(Eduardo Conzo)
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PRÉMIO NACIONAL DE JORNALISMO SOBRE TRIBUTAÇÃO
,-XVWLÀFDomR
1. A comunicação social desempenha, nos dias de hoje, um
papel insubstituível na sociedade, ao disseminar informação e conhecimento junto do grande público, sobre os
mais diversos assuntos de interesse geral, nos domínios
político, social, económico e cultural.

para a atribuição do Prémio Nacional de Jornalismo sobre
Tributação, com periodicidade anual, e que distingue trabaOKRV MRUQDOtVWLFRV GH TXDOLGDGH SURGX]LGRV SRU MRUQDOLVWDV
moçambicanos e divulgados por órgãos de comunicação social nacionais, abordando matérias sobre tributação.
$UWLJR

Na diversidade das suas linhas editoriais, os órgãos de co- Objectivo
municação social promovem o desenvolvimento sócio-económico e cultural do País e dos cidadãos, nomeadamente 1. O objectivo do Prémio Nacional de Jornalismo sobre Triem três domínios importantes:
butação é laurear matérias jornalísticas divulgadas na generalidade dos órgãos de comunicação social nacionais,
€ Transmitindo conhecimento sobre as grandes questões da
DERUGDQGR WHPDV QD iUHD ÀVFDO LQFOXLQGR HGXFDomR GR
vida nacional;
FLGDGmRVREUHRVVHXVGHYHUHVÀVFDLVUHIRUPDVGHSROtWL€ Promovendo o diálogo entre os cidadãos e os poderes púcas, de regulação ou de quadros institucionais; processos
blicos;
GHFROHFWDJHVWmRHÀFD]HWUDQVSDUHQWHGDVUHFHLWDVDUUHFD€ Criando plataformas de participação democrática dos ciGDGDVHRXWUDVPDWpULDVDÀQV
dadãos na vida pública.
2. O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação é instituído pela Action Aid Moçambique e pela Autoridade Tri2. Neste contexto, é reconhecido o grande potencial da cobutaria de Mocambique, em parceria com o SEKELEKAmunicação social, em promover o desenvolvimento naNI.
cional equitativo, inclusivo e socialmente justo. Nesta 3. O concurso é dividido em três categorias da Comunicação
perspectiva, inclui-se a educação do cidadão sobre os seus
Social, nomeadamente a Televisão, a Rádio e a Imprensa.
GHYHUHVÀVFDLVHDYDORUL]DomRGRLPSRVWRFRPRIRQWHHVsencial de receitas públicas, a serem aplicadas em progra$UWLJR
mas de desenvolvimento social e económico do país, e de Elegibilidade
um forma justa e transparente.
1. Podem concorrer ao prémio todos os trabalhos jornalísCom efeito, através de reportagens, pesquisas, debates aberticos originais, abordando matérias sobre tributação, putos e outros formatos jornalísticos, os meios de comunicação
blicados nos órgãos de comunicação social nacionais, nas
VRFLDOWrPFDSDFLGDGHSDUDPRELOL]DUDRSLQLmRS~EOLFDHP
categorias de Televisão, Radio e Imprensa.
WRUQR GRV SULQFtSLRV GH MXVWLoD ÀVFDO H GD JHVWmR WUDQVSD- 2. Estão excluídos do concurso os trabalhos jornalísticos
rente das receitas arrecadadas, bem como para denunciar a
com as seguintes características:
IUDXGHÀVFDOHSUiWLFDVGHPiJHVWmRGDFRLVDS~EOLFDHGH
corrupção.
a) Os que, embora publicados pelos órgãos de comunicação
II. Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação
social nacionais, constituam transcrições ou reproduções
1.0. Conscientes deste poder da comunicação social, a Acde peças jornalísticas destinadas ou inicialmente publication Aid Moçambique, o Centro de Estudos de Comunicadas na imprensa estrangeira.
ção SEKELEKANI e a Autoridade Tributaria de Moçam- b) Os que tenham sido submetidos a outros concursos, com
bique, decidiram lançar uma iniciativa de Media, com a
ou sem premiação.
ÀQDOLGDGHGHLQFHQWLYDUDSUiWLFDGHXPMRUQDOLVPRPDLV c) As crónicas, os artigos de opinião e os comentários.
sistemático, mais incisivo e mais investigativo, no domínio da tributação. Tal iniciativa leva a forma de Prémio
$UWLJR
Nacional de Jornalismo sobre Tributação.
Temas Elegíveis
2.0. O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação
ora instituído, pretende incentivar jornalismo de qualiGDGH HP WRUQR GH PDWpULDV GH MXVWLoD ÀVFDO WUDQVSDUrQcia e prestação de contas nos processos de pagamento do
imposto devido, nomeadamente na Industria Extractiva,
bem como sobre o uso transparente e judicioso das receiWDVFROHFWDGDVSHODVHQWLGDGHVHVLVWHPDVRÀFLDLVUHOHYDQtes.
$UWLJR
Objecto
O presente Regulamento estabelece os termos e condições

O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação distinguirá matérias que abordem temáticas como:
a) Justiça, Transparência e Equidade Fiscal;
E (ÀFiFLDH,QWHJULGDGHGDVLQVWLWXLo}HVHRXGHVHXVDJHQtes;
c) Impactos positivos da tributação junto de comunidades
UXUDLVHGHJUXSRVPDUJLQDOL]DGRVGDVRFLHGDGH
d) Impactos positivos da tributação na prestação de serviços
sociais aos cidadãos, como: acesso à água, educação, saúde, transportes públicos, energia, etc.
H $Fo}HVHUHVXOWDGRVGHOREE\HDGYRFDFLDGHRUJDQL]Do}HV
GDVRFLHGDGHFLYLOVREUHWUDQVSDUrQFLDHMXVWLoDÀVFDO
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O Prémio contempla as seguintes categorias:

A. Prémio de Imprensa - atribuído à melhor peça jornalística publicada num jornal ou revista, de periodicidade não
superior a trimestral, seja em formato físico ou electrónico;
B. Prémio Radio - atribuído ao melhor trabalho jornalístico
difundido numa estação de radio nacional, do sector público, comercial ou comunitário.
C. Prémio Televisão - atribuído ao melhor trabalho jornalístico difundido numa estação de televisão nacional, do
sector público, comercial ou comunitário.
D. Grande Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação
- atribuído ao melhor trabalho, entre aqueles que tiverem
sido premiados em qualquer das três categorias de media: Rádio, Televisão ou Imprensa.
$UWLJR
Premiação
1. Para os vencedores nas categoria de Rádio. Televisão e
Imprensa, o prémio consiste na atribuição de um valor
monetário, um troféu e um diploma de honra para cada
categoria.
2. Ao vencedor do Grande Prémio Nacional de Jornalismo
sobre Tributação, é atribuído um valor adicional àquele
atribuído na respectiva categoria, na ordem dos 100%.
3. Outras formas de distinção e de incentivo incluem oporWXQLGDGHVGHIRUPDomRHGHHVSHFLDOL]DomRHP-RUQDOLVPRVREUH7ULEXWDomRMXQWRGHLQVWLWXLo}HVHVSHFLDOL]DGDV
dentro ou fora do País.
$UWLJR
Condições de participação
1. Poderão concorrer à primeira edição do Prémio Nacional
de Jornalismo sobre Tributação, trabalhos jornalísticos
divulgados nos órgãos de comunicação social nacionais,
incluindo Rádios e Televisões Comunitárias, no período
entre 01 de Agosto de 2015 e 30 de Novembro de 2015.
2. O período de submissão dos trabalhos concorrentes ao
Premio decorre da primeira semana de Junho a 30 de Julho de cada ano.
3. Tratando-se de trabalhos de equipa, os nomes dos co-autores devem constar da lista de inscrição, assim como o
nome do representante da equipa, a quem caberá receber
o premio, no caso de premiação.
$UWLJR
Formatos dos Trabalhos
Os trabalhos concorrentes deverão obedecer aos seguintes
formatos:
1. Prémio de Imprensa - deverá ser enviado 1 (um) exemplar do jornal ou revista onde a matéria foi publicada,
bem como uma cópia do mesmo, e ainda uma cópia em

formato PDF do arquivo gravado em CD.
2. Prémio Rádio - deverão ser enviadas 2 (duas) cópias do
trabalho em CD de áudio. Caso o mesmo jornalista concorra com mais do que um trabalho, deverá enviar todas
em formato CD separada, em 2 (duas) cópias para cada
inscrição. O tempo de duração do/s trabalho/s devera
VHULQGLFDGRQDÀFKDGHLQVFULomR
3. Prémio Televisão - deverão ser enviadas 2 (duas) cópias
do trabalho a concorrer, em DVD. Caso o mesmo jornalista concorra com mais do que um trabalho, deverá enviar todas em formato CD separada, em 2 (duas)
cópias para cada inscrição. O tempo de duração do/s
WUDEDOKRVGHYHUDVHULQGLFDGRQDÀFKDGHLQVFULomR
$UWLJR
Júri
1. Os trabalhos jornalísticos concorrentes serão apreciados
e avaliados pelo júri, composto por cinco membros.
2. Os membros do Júri escolhem entre si o respectivo Presidente e o Relator.
3DUD D TXDOLÀFDomR GRV WUDEDOKRV RV PHPEURV GR -~UL
tomam em consideração aspectos técnicos como:
a) Relevância e impacto social do assunto;
b) Objectividade e Isenção no tratamento do assunto;
c) Qualidade da linguagem;
G (VWUXWXUDHIRFDOL]DomR
4.
O conteúdo deve estar claramente alinhado com os
temas elegíveis, elencados no artigo 4º do presente regulamento.
Artigo 10º
Entrega dos Prémios
A divulgação dos resultados do concurso e atribuição dos
SUpPLRVVHUiUHDOL]DGDSHOR3UHVLGHQWHGR-~ULHPFHULPyQLDRÀFLDOHS~EOLFDRUJDQL]DGDSDUDRHIHLWR
$UWLJR
Premiação

$UWLJR
Local de submissão das Candidaturas
1.
A participação no concurso efectua-se mediante a
submissão de cópias dos trabalhos jornalísticos concorrentes nos seguintes endereços:
Centro de Estudos de Comunicação SEKELEKANI
Av. Olof Palme, nº940 - 1º andar.
Tel.21320389. Email: LQIR#VHNHOHNDQLRUJP]
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$1Ô1&,2'(9$*$
A Rede Homens pela Mudança, HOPEM, pretende recrutar um(1) proÀVVLRQDOFRPSHWHQWHSDUDDUHDGH3URJUDPDV
 3RVLomR&RRUGHQDGRUGR3URJUDPD
 /RFDOGR7UDEDOKR Cidade da Maputo, com viagens frequentes para
RVGLVWULWRVGDVSURYtQFLDVGH0DSXWR*D]DH,QKDPEDQHHRXWURV
locais dentro e fora dos pais sempre que necessário
 5HTXLVLWRV
Possuir nível superior em antropologia, sociologia, estudos de género
RXRXWUDViUHDVDÀQV
Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho relevante para este posto
Profundos conhecimentos de instrumentos políticos, abordagens baseadas em direitos humanos com enfoque para assuntos de género, masFXOLQLGDGHVHIRUWDOHFLPHQWRGDSD]
Domínio de língua inglesa escrita/ oral, incluindo capacidade de elaboração de relatórios em língua inglesa (Constitui uma vantagem)
Capacidade de trabalhar de forma independente e com supervisão mínima
Domínio de informática (MS-Word, Excel, Power-Point e Internet)
Os inteteressados deverão enviar os seus Cv’s, acompanhados de carta
de apresentação, para os seguintes endereços electrónicos:
KRSHP#KRSHPRUJP] e KRSHPPR]#JPDLOFRP
Os termos de referência detalhados podem ser solicitados pelos mesmos endereços.
A data limite da entrega de candidaturas é 28 de Agosto de 2015
,PSRUWDQWH só serão
-seleccionado(a)s.

Bim reúne clientes e
empresários em Nampula

O

banco Millennium bim,
no âmbito das comemorações dos seus 20 anos,
promoveu no dia 20 de
Agosto, na Cidade de Nampula,
mais um “Encontro Millennium
bim 20 anos”.
Esta iniciativa foi oportuna para
reunir clientes, particulares, empresas e autoridades locais, num encontro em que se debateu sobre o
investimento e potencial desenvolvimento na província de Nampula.
Ainda neste encontro debruçou-se
sobre o papel desempenhado pelo
banco no crescimento e desenvolvimento económico e social da região.
O encontro contou com a presença
de Vítor Manuel Borges, Governador da Província de Nampula,
que congratulou o Millennium
bim pelo seu crescimento notável
e pelo contributo incontestável no
processo de bancarização da economia do nosso país, terminando
com uma mensagem dirigida aos
Empresários e ao Millennium bim.
“Nampula não tem somente o potencial de Agro-negócio, embora se
precise de mais investimentos para
este sector, para além do que já foi
feito pelo governo, temos também
recursos minerais, energéticos,
infra-estruturas e muito mais, é
para mim um autêntico escândalo

geológico. A pergunta seria, o que
Nampula não tem?
Juntos podemos usar o crescimento
e as oportunidades de negócio que
Nampula oferece para dinamizar
a economia do país e fazer crescer
esta província.”
Para o Presidente do Conselho
de Administração do Millennium
bim, Rui Fonseca, estas iniciativas
são uma fonte de informação e
oportunidade de aproximação aos
Clientes e empresários da região,
deixando ﬁcar a clara mensagem
do que foi a bancarização nestes 20
anos “Num ano em que comemoramos 20 anos da nossa existência, o
Banco orgulha-se da sua forte contribuição para o desenvolvimento
nacional, claramente reﬂectido no
crescimento e desenvolvimento do
sistema bancário moçambicano,
nestas duas últimas décadas, foi
signiﬁcativo e fundamental para a
estabilidade e prosperidade do País.
Veriﬁcou-se uma expansão para
além dos centros urbanos, possibilitando o aumento da inclusão ﬁnanceira na população adulta para
cerca de 20% e, em paralelo, houve
uma maior estabilização do mercado, com mais liquidez e mais crédito na economia. O Millennium
bim cresceu com Moçambique.”
O encontro Millennium bim, já
realizado nas cidades da Beira e
Tete, terá a sua próxima edição em
Pemba.
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Moza acarinha Selecção
Nacional de Judo

O

Moza Banco patrocinou a Selecção Nacional de Judo, nos
escalões de cadetes e
Juniores, na sua recente deslocação a Sharm El Sheik
– Egipto - onde participou
no campeonato Africano da
modalidade. Na competição
a equipa nacional conquistou
três medalhas de bronze na especialidade individual através
dos atletas Yanick Martins, +
90 kgs, Ayton Siquir, - 73 kgs
e Artur Júnior – 60 kgs, todos
no escalão de cadetes, enquanto Kevin Loforte, - 66 kgs, que
combateu nos Juniores, termi-

nou no 5º lugar.
Com esta performance, o combinado nacional cumpriu com
um dos objectivos traçados pela
Federação Moçambicana de
Judo para esta competição, que
passava pela conquista de medalhas.
Em seniores, a Selecção Nacional encontra-se neste momento em Astana, Cazaquistão,
onde decorre, desde o dia 24
de Agosto corrente o Campeonato Mundial da modalidade.
Integram a Selecção os atletas
Olímpicos Neuso Sigaúque,
Bruno Luzia, Edson Madeira e
Marlon Acácio. (Redacção)

Dama do bling na 3ª
edição do Coke Studio

A

moçambicana Dama do
Bling vai participar da 3ª
temporada do Coke Studio 3, que se encontra actualmente no seu pré lançamento.
A cantora encontra-se neste momento no Quénia onde esteve a
gravar com artistas internacionais
para o Coke Studio Africa.
A 3ª temporada Coke Studio, um
programa que promove o intercâmbio cultural e musical entre artistas,
conta com um convidado muito
especial: o norte-americano Ne-yo,
que a Dama do Bling teve o prazer
de conhecer e trocar impressões.
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Nesta “celebração” da música africana, Moçambique foi representado por Dama do Bling, que gravou
um tema com músicos da Nigéria,
Tanzânia, Quénia e Gana. Para
abrilhantar a experiência teve ainda
a oportunidade de trabalhar directamente com Neyo que também
participou no tema.
Este ano, a par de Dama do Bling
temos Neyma, G2 e Hernâni da
Silva como rostos do programa que
dá a oportunidade única aos novos
artistas de trabalharem com alguns
dos melhores produtores e talentos
musicais, locais e internacionais.
O Coke Studio Africa tem estreia
marcada para 13 de Setembro.

Novabase Academy recruta
universitários

A

Novabase acaba de lançar
a 3ª edição do Novabase
Academy, um programa
de recrutamento de jovens
à porta da Universidade. O programa tem como objectivo recrutar os
melhores alunos de Universidades
como UEM, ISUTC ou ISCTEM,
oferecendo-lhes a oportunidade de
trabalhar numa empresa líder em
tecnologias de informação. Através deste programa, a Novabase
pretende integrar jovens talentos

numa equipa de topo e muito motivada, dotando-os de ferramentas
necessárias para serem bem-sucedidos no mercado de trabalho.
O Director Geral da Novabase
Moçambique, Nelson Teodoro,
explicou: “as pessoas são o pilar
fundamental para o crescimento e
sucesso dos negócios das empresas.
É, por isso, importante desenvolver
as suas competências num ambiente de trabalho real. Neste sentido, a
Novabase Academy vem contribuir

para o desenvolvimento dos jovens
moçambicanos, conferindo-lhes
uma experiência única de crescimento e aprendizagem”, acrescentou ainda: “este programa é a oportunidade ideal para os alunos que
se destacam graças à sua dedicação
e trabalho, mas também ao seu
perﬁl de liderança e capacidade de
trabalho em equipa”
Este ano será dada a oportunidade
de participação neste projecto cerca
de 25 estudantes.
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