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Ministro da Defesa fala da crise com a Renamo

Savana 25-09-2015

TEMA DA SEMANA

2

Ministro da Defesa Nacional em discurso directo

O AGP fragilizou as Forças Armadas
Por Raul Senda e Argunaldo Nhampossa /Fotos de Ilec Vilanculos

O

ministro da Defesa Nacional (MDN), Atanásio Salvador M`tumuke,
disse em entrevista ao
SAVANA que o Acordo Geral
de Paz (AGP), assinado no dia
4 de Outubro de 1992, na cidade italiana de Roma, fragilizou
as forças armadas constituídas
depois da independência nacional. Major-General na reserva,
M`tumuke, um antigo combatente da Luta Armada de Libertação
Nacional e, por muito tempo, um
dos delfins militares de Samora
Machel, entende que a pacificação de Moçambique não podia
significar a destruição do exército. Lembrou que no mundo houve várias situações de países em
conflito, mas que finda a guerra
não se desorganizou o exército
para formar um novo. Na mesma
entrevista, Salvador M`tumuke
fala das ameaças da Renamo e diz
que as mesmas não constituem
nenhum perigo para a soberania
nacional. Visto como um dos
elementos do “núcleo duro” de
Filipe Nyusi, contudo não propriamente belicista, apesar de
ser um militar, muito respeitado
entre os seus pares, M`tumuke
garantiu que o Governo não vai
forçosamente desarmar a Renamo, “a natureza é que se encarregará de fazer justiça”.
O senhor foi um dos protagonistas da Luta de libertação Nacional, que culminou com a independência nacional em 1975.
Hoje (25 de Setembro) as Forças
Armadas completam 51 anos.
Que momentos lhe marcaram
durante esses anos?
Entrei na luta de libertação nacional em 1966, dois anos depois
do início da luta, com 16 anos.
Éramos um grupo de 12 miúdos
de Cabo Delgado que vinha do
Instituto moçambicano onde chegámos em 1965. Em 1966 chegámos a Nachingwea onde encontrámos uma companhia a treinar há
um mês. Em princípio eram três
meses de treinos, mas como chegámos no meio, treinámos dois
meses. A nossa companhia era liderada por Eduardo da Silva Nihia
coadjuvado por Matias Nyuma, já
falecido. Findos os treinos, fomos
destacados para a província do
Niassa. Nihia era chamado por comandante Ntonto que em swahili
signiﬁca baixinho.
Onde o senhor estava quando a
luta iniciou?
Estava em Moçambique porque
o plano inicial era de seguir para
a escola normal de formação de
professores indígenas de Imbui, no
distrito de Mueda, mas não pude
ir porque foi assassinado um padre
e aquilo afectou a minha mãe que
não quis que eu fosse para lá prosseguir com os meus estudos.

Salvador Mtumuke diz o líder da Renamo não é proibido de falar. Todos sabemos que quando abre a boca fala o que fala.

Ainda há muitas contradições sobre onde efectivamente foi dado
o primeiro tiro. Chai carrega apenas um valor simbólico, um valor
histórico ou na verdade foi ali
onde tudo começou?
O primeiro tiro foi de facto no dia
25 de Setembro de 1964 por volta das 18/19 horas em Chai e foi
o general Alberto Chipande que
dirigiu essas operações. Agora, é
normal que na tentativa de busca de protagonismo cada um fale
o que lhe apetece. Na guerra há
uma doença que se chama medo e
não podia não haver do nosso lado
medrosos, mas hoje podem aparecer e dizer que ﬁz isto ou aquilo e
quando é devidamente questionado gagueja.
A história oficial conta que a 1 de
Agosto de 1974 travou-se uma
batalha decisiva em Namatil para
o fim da luta armada, mas há outras correntes que negam isto,
alegando que o conflito já havia
terminado desde Maio do mesmo
ano. De que lado está a verdade?
Os que falam disso devem ser pessoas que não são patriotas e não
têm auto estima. Namatil era uma
das sete guarnições que estavam
ao longo do rio Rovuma. Que são:
Negumane, Nhazone, Mocímboa
do Rovuma, Omar que é Namatil, Nangade, Pundanhar e Palma
que estando em Tanzânia via-se
a iluminação destes quartéis. Na
segunda quinzena de Maio, o presidente Samora ordena Chipande
para me dar a missão de acabar
com Omar. Mesmo sabendo que
era difícil aceitei a missão, porque
não se nega perante o chefe.
Preparámo-nos nesse sentido e
para tal criámos três grupos de reconhecimento, compostos por três
indivíduos. Cada grupo tinha a sua
direcção, todos iam no mesmo dia
em direcções diferentes, ao regressar cada um apresentava o seu re-

latório, mas não sabia da existência
dos outros grupos.
Depois havia uma troca de posições entre os grupos, mas todos
eles não se conheciam. Recolhía-mos os dados e registávamos para
ver se este estava a mentir ou não.
Foram dados que nos garantiram a
vitória de Omar.
Como isso se efectivou?
Portanto, no dia 28 de Julho fomos
fazer reconhecimento do comando
e levámos os comandantes das
companhias para conhecerem as
suas posições.
É preciso notar que onde há guerra
há aquilo que se chama doença de
medo e para evitar que o comandante chegasse no terreno e dizer
que perdeu a direcção da sua posição, cada um tinha de conhecê-la
perfeitamente.
Nesse dia vinham seis helicópteros que vinham abastecer Omar,
nós estávamos numa elevação e
ﬁcámos satisfeitos porque tínhamos a certeza de que todos aqueles
mantimentos seriam consumidos
por nós. Mas, a ideia foi de usar
o 25 de Abril para fragilizar psicologicamente as tropas coloniais.
A táctica era de chamá-los e dizer
“Atenção soldados do exército português, aqui fala Frelimo, todos estão cercados pelas Forças Populares de Libertação de Moçambique.
No vosso país não existe fascismo,
foi derrubado no 25 de Abril. Não
informem o vosso comando porque nós controlamos a terra e o
ar, rendam-se todos. Cumpriram
com o apelo e renderam-se”.
As companhias tinham um total
de 600 guerrilheiros contra 157
soldados portugueses, apesar de
hoje falarem de 137.
Um antigo militar colonial português escreveu um texto no qual
dizia que desde Maio de 1974,
já não havia conflitos armados e
principalmente em Cabo Delga-

do...
Não é nada disso. Nesse mês de
Maio o comandante Português
do sector C de Mueda chamado Monteiro, escreveu uma carta
onde dizia que eles já não queriam
combater e enviou essa mesma
carta ao chefe do departamento de
defesa da província, já falecido. A
carta foi entregue tardiamente ao
presidente Samora Machel porque
já nos tinha dado essa missão de
atacar Omar.
Os preparativos e reconhecimentos tinham já iniciado e logo no
primeiro mês tínhamos todos os
dados detalhados de que íamos
ocupar.
Nessa altura não estavam em curso as negociações rumo aos acordos de Lusaka?
As negociações estavam a decorrer
secretamente e não tínhamos conhecimento.

Há criminosos que se escondem nas FDS
Durante dois anos houve um
conflito entre as tropas governamentais e homens da Renamo.
Nesse conflito a imagem das
FADM foi muito banalizada,
falou-se de tropas que fugiam em
debandada e sem disciplina. Será
que podemos confiar nas nossas
FADM?
Já ouviste dizer que o território
moçambicano foi ocupado, nem
que seja um metro pelo inimigo
desde a proclamação de independência nacional? Há razões para
conﬁar nas nossas forças armadas.
Mas o líder da Renamo disse
que eram miúdos mal treinados.
Vangloriou-se de ter assaltado
quartéis para levar armas…
O líder da Renamo não é proibido de falar. Todos sabemos que
quando abre a boca fala o que fala.
O jornalista deve ser patriota, não
deve falar de banalização das nos-

sas tropas. Um ou dois bandidos
podem fazer emboscada e desaparecerem, podem atacar um autocarro e matar pessoas. Isso aconteceu e é de difícil controlo.
Actualmente verifica-se que
muitos jovens vão às FADM
como uma alternativa ao emprego, facto que contribui para
a degradação dos valores morais
no exército. O que está sendo feito para que as FADM sejam um
motivo de orgulho nacional.
É verdade que não há emprego e
muitos jovens refugiam-se tanto
nas FADM assim como na PRM.
Muitas das actividades criminosas
são praticadas por indivíduos que
requereram para ingressar nestas
unidades que no fundo não sabemos do seu passado e muitas das
vezes são bandidos, ladrões e nos
criam esses problemas. Justamente
por isso, há duas semanas a PRM
anunciou a expulsão de cerca de
671 membros seus. Agora temos
de passar a fazer análise para poder
minimizar essa situação.
Assim, temos de procurar saber
de onde vem essa pessoa que quer
integrar as Forças de Defesa e Segurança.
Já houve casos de alguns militares
que depois de cumprirem o serviço militar obrigatório (SMO)
requereram entrar na PRM, alguns antes mesmo de terminarem
faziam-se passar de boas pessoas
que fundo não são. Para nos precavermos disso, temos de passar a
dar informações correctas sobre os
nossos elementos.
Aprendemos que a farda militar
transmite outra postura às nossas
forças, mas hoje os soldados bebem mesmo fardados. O que está
sendo feito.
A questão que se coloca é a origem
da pessoa. Alguns pais vêm nos
pedir para colocarmos os ﬁlhos
na tropa porque não conseguiram
educar.
Se um indivíduo não foi bem educado pelos seus pais, chega a tropa
e escapam-lhe os ensinamentos,
este nunca vai deixar essas atitudes, mas garanto que estamos a tomar medidas. Antes não tínhamos
polícia militar, agora temos e está a
trabalhar no sentido de identiﬁcar
seus colegas mal comportados.
Nos últimos tempos há muitos
relatos de militares que espancam nas populações ao invés de
preservarem as forças para combater a integridade territorial. O
que está sendo feito para colmatar esses actos.
Geralmente batem nas populações
enquanto estão alcoolizados. Há
punições severas sim e outros são
expulsos, acabo de assinar cinco
despachos de expulsão por comportamentos de género. Medidas estão sendo tomadas e
queremos uma imagem que
digniﬁque as FADM.
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O AGP fragilizou as Forças
Armadas
Logo depois da assinatura dos
Acordos Gerais de Paz (AGP),
assistimos uma estagnação de investimento nas FADM, qual é o
actual cenário?
O AGP determinava numa das
cláusulas a extinção das FADM.
Vocês deviam pegar aí e ter um
bocadinho de informação de todas
as guerras no mundo que quando
terminam assina-se o acordo de
paz, mas não se extingue as forças
armadas.
No nosso caso a ideia era extinguir
as forças armadas e formar outras
com base partidária (Governo e
Renamo). Para além de ter havido
intenções muito claras dos patrões
daquele senhor (Dhlakama) porque durante as negociações em
Roma diziam que era preciso ter
forças armadas porque os países
da região são vossos amigos (RSA,
Zimbabwe, Malawi, Tanzânia),
mas eram vozes dos seus patrões
que diziam isso. Depois chegámos
ao acordo de ter uma força composta por 30 mil homens.
Acha que foi um erro criar forças
armadas compostas por efectivos
das duas partes?
Não foi, mas o plano foi feito para
poder enfraquecer as forças armadas.
Mas quem são esses patrões?
Vocês não conhecem?
Não.
Vocês são cientistas sociais, investiguem.
O Acordo Geral de Paz previa
um exército republicano constituído por 30 mil efectivos vindos
das duas partes ora em conflito.
No entanto, essa cifra nunca foi
atingida. De lá a esta parte muitos jovens ingressaram nas forças
armadas. Qual é o efectivo actual
do exército moçambicano?
Por razões estratégicas não podemos dizer quantos homens temos.
Quanto ao facto de não se ter
conseguido atingir a cifra dos 30
mil homens previstos nos acordos
Roma, podemos dizer que o principal responsável é a Renamo.
Dos quinze mil homens que devia
entregar apenas apresentou cerca
de três mil. Um número muito
abaixo da metade. Entregaram-nos esses homens apenas porque
não tinham mais por razões que
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todos conhecem.
Mesmo agora, se eles não nos conseguem entregar as tais forças residuais é porque não têm. Mesmo a
paridade que eles reivindicam nas
forças armadas não estão de condições de responder.
Ademais, é preciso veriﬁcar que
a guerra terminou em 1992, portanto há 23 anos, pelo que, em
condições normais todas as forças residuais da Renamo deviam
estar em idade avançada. Porém,
até hoje o seu presidente aparece
nas suas escoltas com seguranças
jovens, moças gordinhas e bonitas
bem aprumadas de 23 a 25 anos.
Isso é estranho.
Onde é que arranja esses jovens?
Será que está a fazer novos recrutamentos?
Não sei, pergunte ao próprio
Dhlakama onde arranja essas pessoas.
…Mas é da responsabilidade do
Estado estar a par dessas movimentações tendo em conta que
até podem pôr em causa a soberania nacional.
Isso não é problema de Estado. O
problema está no Acordo de Paz
que determinou que Dhlakama
devia ter sua segurança e não especiﬁcou o número de efectivos.
Por causa dessa lacuna, hoje aparece com cinco seguranças, amanhã
com 20 e depois com 50 elementos.
Isso não constitui ameaça?
Não.
Então que ameaças se colocam à
soberania nacional?
O que vos posso dizer é que estamos atentos para qualquer ameaça.
Quer ao nível nacional bem como
da região.
Somos membros da SADC e ao
nível da região temos boa cooperação em todas as áreas incluindo
militar. Há exercícios militares
constantes como forma de nos
preparar para garantir a nossa segurança na região. Ao nível da
SADC estamos organizados no
sentido de intervir em qualquer situação num país ou no noutro país.
O quartel de Morrumbala anunciado pela Renamo não constitui
ameaça?
Nós não estamos preocupados.
Aquele senhor quando abre a boca
fala coisas que nunca se concretizam, só fala para agradar seus

patrões. Primeiro foi Muxúnguè,
depois Gorongosa e agora é Morrumbala.
Aquele senhor não pode montar
nenhum quartel, porque sabe que
isso até pode ser perigoso para
ele mesmo. Num país não podem
existir dois quartéis-generais. Só
há um quartel apenas.
Qual é a resposta às vozes que
entendem que as FADM não são
republicanas nem apartidárias,
mas obedecem à Frelimo?
Não é possível falar de Moçambique, sem mencionar o nome da
Frelimo. A Frelimo é que criou as
Forças Populares de Libertação
Nacional para lutar contra o sistema colonial fascista português. A
missão era conquistar a independência e depois, a mesma Frelimo criou as Forças Populares de
Libertação de Moçambique. Pelo
que, o nome da Frelimo está sempre associado à história do nosso
exército.
Agora, o Acordo de Paz veio com
algumas especiﬁcidades que até
certo ponto diluíram a essência
das forças armadas moçambicanas,
mas eram questões do país que tinham de ser aglutinadas naquele
momento.
O Governo e a Renamo fundiram
as suas forças e para acomodar as
exigências deste grupo criou-se
as Forças Armadas de Defesa de
Moçambique. Uma tropa apartidária visto que cumpre apenas ordens supremas.
23 anos depois a marca partidária
está a desaparecer porque de lá a
esta parte entraram muitos jovens
que não têm nada a ver com a Fre-
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limo, Renamo, MDM ou outro
partido. Isso só se nota nas posições de cheﬁa, mas que também
estão a desaparecer porque vão reformando devido à idade. Isso de
que as forças armadas obedecem
ordens partidárias é falácia.
… Mas a Renamo diz que os seus
elementos estão a ser expurgados
das FADM.
Isso não é verdade. Hoje, (quarta-feira) patenteamos seis oﬁciais-generais. Nesse grupo tinha
oﬁciais vindos do Governo e da
Renamo. Há pouco foram para reserva cinco generais todos vindos
do Governo, mas vocês nunca falam disso. Só há barulho quando
é alguém da Renamo. No exército
isso de partidos não existe.
Dos seis patenteados apenas um
veio da Renamo…
O problema de vocês jornalistas é
de gostar de contar.
O que falhou para que a Renamo
não fosse derrotada militarmente
na guerra dos 16 anos?
Não sei se quando fala de derrota
está a dizer que as forças governamentais deviam lutar até conseguir
neutralizar o último homem da
Renamo. Vocês esqueceram que
depois da assinatura dos Acordos
Gerais de Paz, a Renamo tentou
ocupar os distritos de Memba, Lugela, Angoche e em tempo recorde
as forças governamentais recuperaram as zonas ocupadas. Foi fácil
porque havia um alvo concreto.
Durante a guerra dos 16 anos não
havia alvos, um grupo de bandidos
chegava, sabotava e depois fugia. É
difícil combater sem alvos concretos.

A Renamo, através do seu SG,
acusou directamente as FADM
de terem tentado assassinar
Afonso Dhlakama. Que comentários tem a fazer relativamente a
este assunto?
Quem garante a segurança do presidente da Renamo não são aqueles homens que andam com ele.
São as Forças Armadas de Defesa
e Segurança. Pelo que se quisessem assassiná-lo podiam ter feito
há bastante tempo. As Forças de
Defesa e Segurança não estão para
assassinar pessoas. Estão para garantir a ordem, segurança e defesa
de soberania. São falácias de gente
sem dimensão do que está a falar.
Acredita que é possível desarmar
a Renamo à força ou a via é negocial?
O Governo não precisa de desarmar a Renamo e o seu líder forçosamente. A natureza vai encarregar-se de fazer a justiça. A própria
idade vai determinar tudo e não
terão mais habilidades para continuarem com as suas incursões.
O que pensa de Afonso Dhlakama? É uma figura incontornável
na construção de um Estado democrático em Moçambique?
Para mim Dhlakama não é.
Acha que a indicação de Filipe
Nyusi para candidato da Frelimo
e posterior eleição para quarto
Presidente da República é uma
recompensa aos makondes pelo
esforço que fizeram na guerra?
Na Frelimo não se discute questões
étnicas. Isso não existe na Frelimo.
Na Frelimo só há moçambicanos.
Nyusi não foi nomeado, foi eleito. Na mesma linha houve outros
candidatos.
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“O Governo não precisa de desarmar a Renamo e o seu líder forçosamente. A
natureza vai se encarregar de fazer a justiça”, Salvador Mtumuke
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Patenteamento é visto como mais uma jogada política de Nyusi

Irmão de Dhlakama promovido a brigadeiro
Por Ilódio Bata

O

A cerimónia de patenteamento de
Elias Dhlakama e outros oﬁciais
superiores das FADM teve lugar,
na manhã desta quarta-feira, nas
instalações do Palácio da Ponta
Vermelha, capital moçambicana.

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi,
promoveu, na manhã
desta quarta-feira, Elias
Macacho Marceta Dhlakama, da
patente de coronel, para brigadeiro das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique (FADM). Elias
Dhlakama é irmão do líder da Renamo, Afonso Macacho Marceta
Dhlakama.
Esta é a segunda vez, neste ano,
que o irmão de Afonso Dhlakama
é promovido a cargos de relevo no
seio das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique.
Em Fevereiro passado, recorde-se,
com a patente de coronel, Elias
Dhlakama foi indicado e empossado para liderar o comando dos
reservistas, substituindo na altura o
anterior titular, o brigadeiro Messias Niposso.
A nomeação para o cargo de comandante de reservistas aconteceu
tempo depois de Elias Dhlakama
ter defendido, com sucesso, a sua
tese de mestrado numa das instituições de ensino superior no país.
O irmão de Afonso Dhlakama

Outros patenteados

2VVHLVRÀFLDLVSURPRYLGRVSHOR35LQFOXtQGR(OLDV'KODNDPD

nunca comentou publicamente a
actual situação de tensão política e
militar, em que um dos principais
protagonistas é o seu irmão. Aliás,
os dois irmãos estiveram em lados
opostos no recente conﬂito militar
entre o braço armado da Renamo
e as forças governamentais, que
apenas terminou a 05 de Setembro,
com a assinatura de um Acordo de
Cessação das Hostilidades entre
Afonso Dhlakama e o ex-Presidente Armando Guebuza, pondo ﬁm a
17 meses de confrontações.

Recorde-se que num pronunciamento feito por Afonso Dhlakama,
em Setembro de 2011, e publicado
pelo WAMPHULA FAX, o líder
da Renamo aﬁrmou ter persuadido
ao seu irmão, Elias Dhlakama, então coronel das Forças Armadas, a
abandonar o exército governamental que considera “partidário e discriminatório”. Dhlakama chegou
mesmo a aﬁrmar que o seu irmão
está a ser alvo de humilhação na
Academia Militar “Marechal Samora Machel” em Nampula, ale-

gadamente por não estar a desempenhar funções adequadas à sua
qualiﬁcação académica e técnico
proﬁssional. Porém, os conselhos
de Dhlakama nunca foram acatados pelo coronel Elias, que aﬁrmou, na altura, estar a cumprir uma
missão patriótica. Mas em alguns
sectores olha-se para a promoção
do irmão de Dhlakama como uma
jogada política de Nyusi e Frelimo,
visando aliciar mais quadros da Renamo e isolar politicamente o líder
do maior partido da oposição.

O Presidente da República patenteou um total de seis quadros das
forças armadas, nomeadamente,
o contra almirante Joaquim Rivas
Mangrasse; o brigadeiro Cândido José Tirano; António Augusto
Maurice, Eugénio Augusto Roque
e ainda o Comodoro Eugénio Dias
Muatuca.
No acto de patenteamento, Filipe
Nyusi, comandante em chefe das
Forças de Defesa e Segurança recordou aos oﬁciais promovidos que
a sua missão é assegurar a defesa da
pátria e da soberania nacional, não
deixando qualquer espaço para perturbação da ordem.
“Devem ser, igualmente, um factor dissuasor contra quaisquer iniciativas obscuras de indivíduos ou
grupos que procuram criar pânico e
medo no seio das populações através de ameaças de guerra”, frisou
Nyusi.

Realizada IVª Edição da Feira das ONG que trabalham na área de Saúde e HIV.
“Juntos por uma saúde de qualidade”.
A NAIMA + organizou, no recinto da FEIMA na cidade de Maputo,
no dia 19 de Setembro do ano em curso a Quarta Edição da Feira
das ONGs que trabalham na área da saúde e HIV-SIDA com o lema
“Juntos por uma saúde de qualidade”. Participaram desta Feira 31
expositores, sendo 21 ONGs internacionais e 10 nacionais. Comparativamente com o ano anterior, este ano houve um aumento em
14.7% do número de expositores ou seja 56.7% para 2015 contra os
42% para 2014.
Nos últimos quinze anos, Moçambique progrediu consideravelmente na área da saúde tendo duplicado o número de pessoal de saúde
QRVQtYHLVPpGLRHVXSHULRU7HPVHYHULÀFDGRXPDXPHQWRGRQ~mero de novas unidades sanitárias e dos recursos para a saúde , em
cumprimento do Plano Quinquenal do Governo. O compromisso feiWRSDUDHOLPLQDUDVLQIHFo}HVSHOR+,9GHPmHSDUDÀOKRDLQWURGXcão de novas tecnologias como a Carga Viral, a actualizacão da lista
de medicamentos essenciais, e a vontade manifesta de melhorar de
forma geral o atendimento humano dos pacientes são factores muito
HQFRUDMDGRUHV$V-RUQDGDVFLHQWtÀFDVVmRXPDPRQWUDGHLQRYDo}HV
em saúde que tem em vista contribuir por uma saúde de qualidade.
$SHVDUGRVDYDQoRVDFLPDDLQGDH[LVWHDOJXPGpÀFHDYiULRVQtYHLV
nos investimentos em projetos de saúde. O orçamento alocado ao
sector da saúde, por exemplo ainda está abaixo do mínimo de 15%
recomendado na Cimeira de Abuja em 2001. Não obstante o facto de
Moçambique ter aumentado o orçamento no sector de saúde entre
2014 e 2015 , o país continua a depender do apoio externo. Por exemSORDFRPSUDGH$QWL5HWURYLUDLVFRQWLQXDDVHUWRWDOPHQWHÀQDQFLDda por fundos internacionais.
$DORFDomRGRV3URÀVVLRQDLVGH6D~GHH[LVWHQWHVQmRpIHLWDGHDFRUdo com as necessidades das populações. Só para ilucidar, Maputo
possui mais médicos do que as províncias da Zambézia e Nampula,
embora muito mais povoadas. As precárias condições de trabalho
LQWHUIHUHPQHJDWLYDPHQWHQDPRWLYDomRHSURÀVVLRQDOLVPRGRVWUD-

balhadores da saúde, por um lado. Por outro lado, os pacientes não são
tratados condignamente.
As farmácias das unidades sanitárias do país enfrentam recorrentes rupturas de stock de medicamentos o que obriga aos pacientes à adquirir
medicamentos mais caros nos serviços privados ou perigosos no mecado
paralelo; outros ainda optam pelo abandono do tratamento por falta de
dinheiro.
$UHODomRHQWUHSURÀVVLRQDLVGHVD~GHHRUJDQL]Do}HVFRPXQLWiULDVpUHIRUçada através dos comités de saúde e dos Agentes Polivantes Elementares.
Contudo, ainda há muito a fazer porque as comunidades ainda não estão
VXÀFLHQWHPHQWHHVWUXWXUDGDVSDUDPHOKRUHGXFDUHFDSDFLWDURVSDFLHQWHV
Os doentes têm que desempenhar um papel activo nos seus cuidados e na
elaboração das políticas de saúde para promover a saúde de qualidade.
O mais importante acima de tudo é considerar a saúde como um assunto
de todos e não somente do governo. O sistema de saúde deve estar centrado no paciente, empoderá-lo e fazer com que ele(a) entenda melhor o
VHXWUDWDPHQWRSDUWLFLSHDVGLÀFXOGDGHVHFRQWULEXDSDUDDPHOKRULDGD
sua saúde e da sua comunidade. Um paciente bem informado e activo é
um paciente melhor tratado.
Foi no âmbito do exposto acima que a NAIMA + e os seus parceiros de
saúde organisaram esta Feira, para que de facto, as ONGs que trabalham
na área de saúde pudessem ter uma oportunidade de partilhar experiências e trocar informações relativas ao seu trabalho quotidiano. Mais ainda,
algumas ONGs prestaram serviços ao público como aconselhamento e testagem de HIV, medição da tensão arterial o público apenas para mencionar alguns. Esta foi uma ocasião ímpar para o público apreciar a qualidade
dos serviços prestados pelas instituições que trabalham na área de saúde.
Maputo, aos 22 de Setembro de 2015.
A/C. EGPAF, Rua Kwame Nkrumah nº 417, Maputo, Moçambique
Tel. (cel. fixo): (+258) 82 3013902; E-mail: naima.mocambique@naima.org.mz
Website: www.naima.org.mz
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EMATUM está tecnicamente falida
– considera Fórum de Monitoria do Orçamento
Por Ricardo Mudaukane

O

Fórum de Monitoria do
Orçamento (FMO), uma
congregação de ONG
que analisam o Orçamento do Estado moçambicano,
considera que a EMATUM (Empresa Moçambicana de Atum) está
tecnicamente falida e exige o apuramento de responsabilidades criminais aos dirigentes envolvidos na
arquitectura e implementação do
projecto em torno da companhia.
“Como a EMATUM está tecnicamente falida, deverá ser o Governo a proceder ao pagamento (da
primeira prestação da dívida das
operações da empresa), recorrendo
ao dinheiro de todos os moçambicanos”, diz um relatório da FMO
sobre os USD850 milhões que o
ex-Governo de Armando Guebuza
angariou para a compra de atuneiros e patrulheiros da EMATUM.
Passados dois anos após a sua criação, prossegue a análise do FMO,
e já numa altura em que deve começar a amortização da dívida, a
EMATUM não conseguiu ainda,
nem se espera que consiga produzir
o suﬁciente para pagar a dívida.
Segundo o estudo, os contornos da
criação e contratos de aquisições associados à EMATUM revelam um
processo sem transparência, que levou ao descalabro da dívida pública
e hipoteca das futuras receitas do
Estado moçambicano.

Responsabilidade criminal
O FMO exige que o Tribunal Ad-

Ematum continua a dar que falar

ministrativo (TA) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) investiguem as discrepâncias entre
o valor do contrato declarado pela
construtora dos atuneiros e patrulheiros CMN, orçado em 200 milhões de euros, e o preço de 22,3
milhões de euros, anunciado pela
EMATUM por cada uma das 24
embarcações destinadas à pesca, totalizando 535,2 milhões de Euros.
“A PGR, através do Gabinete Central de Combate à Corrupção, deve
investigar para apurar a existência
ou não de ilícitos criminais em todo
o processo da EMATUM, responsabilizando todas as pessoas nele
envolvidas. Os resultados dessa in-

vestigação devem ser publicados”,
exige o FMO.
Ademais, a Assembleia da República deve exigir do Governo a
publicação de todos os contratos
assinados com empresas nacionais e
estrangeiras para exploração de recursos públicos, incluindo a prestação de serviços, e deve impor que o
executivo nunca ultrapasse o limite
máximo de avales estabelecido na
Lei Orçamental sem prévia autorização da AR.
Através da sua Comissão do Plano
e Orçamento (CPO), a AR deve
exigir que o Governo elabore e
apresente publicamente um plano
de separação das dívidas da EMATUM e da dívida Pública.

O FMO defende ainda que o Governo deve publicar os contratos assinados entre a EMATUM e a empresa francesa CMN que forneceu
as embarcações, em respeito à Lei
do Direito à Informação.
O fórum questiona como foi possível que a criação de uma simples
empresa de pesca de atum se tornasse num escândalo nacional e internacional cujas repercussões totais
ainda estão por ser vistas.
“O que motiva um governo a dar
garantia a uma empresa recém-formada para contracção de uma
dívida de USD850 milhões? Porque
precisa um governo experiente na
aquisição de armamento de disfarçar uma compra desse tipo numa

suposta compra de barcos de pesca?”, pergunta o FMO.
Se as razões da criação da EMATUM fazem dela uma empresa
cuja existência se justiﬁca pela natureza do negócio, porque será que
ela foi formada em segredo, indaga
ainda aquela organização.
O FMO rebate o argumento dos
defensores da dívida dos USD850
milhões associada à EMATUM de
que o valor se justiﬁca pela necessidade de o país controlar a sua enorme linha de costa marítima.
“O FMO concorda com a necessidade de o Estado moçambicano
capacitar-se para defender os interesses dos seus cidadãos, mas discorda da magnitude e dos procedimentos seguidos para satisfazer tal
necessidade. O entendimento do
FMO é de que nem o gás do Rovuma, nem os desentendimentos
entre a Renamo e o Governo, muito
menos a falta de patrulhamento dos
pescadores de atum em águas moçambicanas no Oceano Índico são
suﬁcientes para justiﬁcar a falta de
transparência e o endividamento do
país em USD850 milhões”, lê-se no
documento.
Essa dívida poderia ter maior utilidade para o país, se tivesse sido
mobilizada para ﬁnanciar sectores
sociais cuja miserável quantidade
e qualidade de infra-estruturas e
serviços determinam, em grande
medida, o nível de pobreza em que
ainda vive mais de metade da população moçambicana, diz ainda a
análise do FMO.

Governo recomenda “raio X” à LAM
Por Argunaldo Nhampossa

O

governo moçambicano
recomendou a comissão executiva das Linhas
Aéreas de Moçambique
(LAM) a contratar um consultor
independente, para fazer uma radiografia da realidade da empresa e
delinear estratégias a curto, médio
e longo prazos, visando tirar a empresa da situação aflitiva em que se
encontra.
De acordo com o ministro dos
Transportes e Comunicações,
Carlos Mesquita, a companhia de
bandeira nacional está em situação
ﬁnanceira deﬁcitária há dois anos,
cenário que deve ser invertido.
“Situação ﬁnanceira deﬁcitária” tem
sido a tónica dominante dos relatórios ﬁnanceiros apresentados ao
primeiro ministro, Carlos Agostinho do Rosário, nas suas visitas de
rotina às empresas públicas ou participadas pelo Estado, desde a sua
tomada de posse.
Em Angola, uma das soluções encontradas para tirar a TAAG – Linhas Aéreas de Angola, do sufoco
foi a contratação de uma ﬁgura

de créditos ﬁrmados para liderar
a companhia. Peter Hill, um veterano da aviação comercial, com
grande experiência em companhias de primeiro plano mundial,
nomeadamente na área geográﬁca
do Médio Oriente e da Ásia, deve
ser nomeado para as funções de
Presidente do Conselho de Administração da TAAG. Para as
funções de vice-presidente executivo transitará o actual presidente, Joaquim Teixeira da Cunha.
A nomeação de Peter Hill surge
na sequência da entrada em funcionamento do protocolo assinado
em Setembro do ano passado, no
Dubai, entre o Governo da República de Angola, único accionista da
TAAG, e a Emirates Airline, um
dos gigantes da aviação mundial,
para uma parceria estratégica que
pretende recuperar e reestruturar
a companhia aérea nacional deste
país africano. O acordo teve algumas diﬁculdades em implementar-se por circunstâncias não divulgadas oﬁcialmente, mas que fontes
relacionadas com o sector da avia-

ção comercial em Angola atribuem
à excessiva inﬂuência política que
o accionista Estado angolano pretendia continuar a ter na empresa,
o que não era encarado da mesma
forma pelos árabes.
Certos sectores em Moçambique
defendem a entrada na estrutura da
LAM de um parceiro estratégico
forte e de referência na aviação civil que possa ajudar na recuperação
e restruturação da companhia de
bandeira.

perceber as reais causas dos atrasos
nos voos e a qualidade dos serviços
prestados.
Nesse contexto, Carlos Agostinho
do Rosário exigiu esclarecimentos
sobre o atraso veriﬁcado este domingo no voo Johannesburg-Maputo e ninguém satisfez a inquietação do dirigente.
De seguida, interagiu com a direcçao da empresa e no ﬁm indicou o
titular da pasta dos Transportes e
Comunicações, Carlos Mesquita,
para interagir com a imprensa.

Resultados operacionais
preocupantes

Mesquita esconde números

Esta segunda-feira, Agostinho do
Rosário deslocou-se às Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), onde
encontrou resultados operacionais
preocupantes, mesmo gozando a
companhia de monopólio no transporte aéreo a nível nacional.
O Conselho de Administração da
LAM preparou uma apresentação
para o PM, mas este preferiu começar pela visita aos diversos sectores
da instituição, interagir com os trabalhadores e clientes no sentido de

Nesse contacto, o ministro sonegou
os números que espelham a realidade económico-ﬁnanceira da empresa, alegando que a concorrência
pode tirar proveito dessa situação
para afundar ainda mais a empresa.
No entanto, frisou que a empresa se
encontra numa situação ﬁnanceira
deﬁcitária e há dois anos não sabe o
que são lucros.
Segundo Mesquita, o principal
desaﬁo da LAM é fazer de tudo
para alterar a situação, tornando a
empresa lucrativa, o que passa por

uma análise profunda da realidade
da companhia.
“Temos de veriﬁcar junto de um
consultor independente para fazer
um ´Raio X` de como é que a empresa está a apresentar soluções de
curto, médio e longo prazos, para
reverter a situação deﬁcitária para
a produção de lucro e acreditamos
que isto é possível”, recomendou o
dirigente.
O governante exortou ainda para
a necessidade de se cumprirem escrupulosamente os horários estabelecidos, avaliar as rotas rentáveis e
tratá-las com o devido carinho, de
modo a maximizar os lucros e reforçar a gestão.
No que toca aos preços das passagens, Mesquita disse que está em
curso um estudo que envolve outros
actores, incluindo os Aeroportos de
Moçambique (ADM), visando a redução dos mesmos. É que a LAM
tem de pagar certas taxas e sobretaxas à ADM, que concorrem para a
alta de preços. As duas empresas terão de procurar as melhores saídas,
sem prejudicarem o seu rendimento
ﬁnanceiro.
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Contratação de Consultores para a implementação do projecto “LEITAC – Literacia e Educação Integrada transformando Agricultores e Cooperativas” na Província de Manica
A DVV Internacional deseja contratar serviços de quatro
consultores com fortes competências nas seguintes áreas:
 (VSHFLDOLVWDHPGHVHQYROYLPHQWRHJHVWmRGHFRRSHUDWLYDV
 (VSHFLDOLVWDHPHGXFDomRGHDGXOWRVFRPIRUWHVFRQKHFLmentos na produção de materiais de educação integrada
 (VSHFLDOLVWD HP JHVWmR GH DJULFXOWXUD GH SHTXHQD HVFDOD
com enfoque na produção e gestão de sistemas de tracção
animal
 'HVLJQHUJUiÀFRHGLWRU 
1. Objectivo
Pretende-se que os consultores formem uma equipa para a
produção de materiais e formação de formadores para as
áreas de cooperativismo alfabetização integrada virada ao
cooperativismo e agricultura de pequena escala e gestão de
insumos agrícolas produzidos localmente pelos camponeses.
2. Duração da Consultoria

Savana 25-09-2015

O projecto terá a duração de 28 meses e as actividades saram distribuídas ao longo deste tempo. Numa primeira fase
DWUDEDOKRWHUiXPDGXUDomRGHGLDVFRQWDGRVDSDUWLUGH
2XWXEUR
3. Requisitos
Formação superior e larga experiencia de consultoria nas áreas acima indicadas.
4. Submissão de Candidaturas Manifestação de interesse
Os interessados poderão manifestar seu interesse por email
MXQWDQGRVHX&9VHVROLFLWDULQIRUPDomRGHWDOKDGDQRHQGHreço abaixo a partir da segunda-feira dia 28 de Setembro de

5. Endereço
E-mail: dvvmozprg@gmail.com
(QGHUHoR$YHQLGD.ZDPH1NUXPDKQ²0DSXWR7HOHIRQHVRX
6. Prazo de Entrega de Candidaturas
$WpjVKRUDVGHGH2XWXEURGH
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Investigação em torno das circunstâncias do ataque à comitiva de Dhlakama

Colaborador da Lusa e SAVANA ouvido pela PIC

O

jornalista e colaborador
da agência portuguesa
Lusa e do semanário SAVANA, na província de
Manica, André Catueira, foi ouvido na manhã desta terça-feira, pela
Polícia de Investigação Criminal
(PIC), no âmbito da investigação
das reais circunstâncias que nortearam a emboscada à comitiva
do Presidente da Renamo, Afonso
Dhlakama, naquele ponto do país.

Essencialmente, as autoridades
policiais queriam ouvir a versão de
André Catueira em relação à ocorrência que veio agudizar o clima de
tensão entre o governo e a Renamo.
O maior partido da oposição, através do seu secretário-geral, Manuel
Bissopo, ameaçou vingar-se do ataque contra a comitiva do seu líder,
acusando o chefe de Estado, Filipe
Nyusi, de ter dado ordens para assassinar Dhlakama.
Ao que o SAVANA apurou, a notiﬁcação de Catueira dá seguimento
à investigação da queixa apresentada por Saimone Macuiana, deputado da AR que integrava a comitiva
de Afonso Dhlakama no dia do alegado ataque. A queixa deu entrada
inicialmente à Polícia e posteriormente à Procuradoria Provincial. O
processo leva o número 1369/015.
André Catueira, que também

seguia na comitiva de Afonso
Dhlakama e difundiu as primeiras
notícias através da Lusa, explicou
aos agentes da PIC, o que, através
dos seus textos jornalísticos, tem
estado a relatar desde o primeiro
minuto da emboscada. André Catueira escreveu vários textos para
a agência Lusa, apontando que o
ataque efectivamente aconteceu,
apesar de não haver certeza sobre a
real identidade do grupo atacante.
Além de textos para a agência Lusa,
Catueira escreveu igualmente uma
matéria de fundo para o semanário
SAVANA, semanário que também
mantém uma colaboração a partir
da região central do país.
Depois da ocorrência, recorde-se,
algumas embaixadas emitiram comunicados de imprensa manifestando a sua preocupação e exigindo que as autoridades procurem,
o mais rápido possível, esclarecer
o sucedido a bem da preservação
de um ambiente pacíﬁco e de conﬁança mútua. A atitude (das embaixadas) enervou as autoridades
moçambicanas por terem supostamente entendido que, ao emitir um
comunicado exigindo clariﬁcação
do sucedido, as chancelarias estavam a posicionar-se a favor de uma
das partes da contenda, no caso,
a favorecer a Renamo. A agência
Lusa e outros órgãos de comuni-

BCI inaugura Centro
Private na Beira

O

Banco Comercial e de investimentos (BCI) procedeu,
na semana passada, a inauguração de mais uma agência na província de Sofala, o Centro
Private da Beira. O evento foi presidido pela Governadora da Província
de Sofala, Maria Helena Taipo, contando ainda com a presença do Presidente do Conselho Municipal da
Beira, Daviz Simango, da Directora
do Banco de Moçambique, Filial da
Beira, Anastácia Chamusse; do Presidente da Comissão Executiva do
BCI, Paulo Sousa.
Falando na cerimónia inaugural,
Helena Taipo aﬁrmou: “a abertura
da Agência de atendimento personalizado representa um esforço do
Banco Comercial e de Investimentos.
Não estamos em tempos fáceis e tudo
que se está a fazer só é possível com
estreita colaboração entre o Governo
e o empresariado nacional. Orgulha-nos a decisão e o esforço do BCI em
reforçar em 2015 a rede comercial
existente na província de Sofala”.
O Presidente do Conselho Municipal
da Beira congratulou-se com a inauguração do Espaço Private, salientando: “a abertura deste Centro vai reforçar o desempenho em tudo o que
diga respeito à utilização da moeda
para a economia, daí constituir uma
mais-valia para os munícipes face às
oportunidades e à concorrência ban-

cária, o que vai permitir que o nosso
mercado desenvolva a sua actividade
e naturalmente possibilite ao agente
económico, às instituições públicas,
ao indivíduo, às famílias e às empresas aplicarem os seus recursos para a
obtenção de rendimentos no futuro,
incrementando assim o investimento
e o empreendedorismo”.
Para o Presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Sousa, “com a
abertura deste Espaço BCI Private,
o Banco reforça a oferta de um serviço de excelência aos Clientes Particulares da Província de Sofala, ao
nível do que de melhor se pratica no
País, com uma Proposta de Valor e
um Modelo de Atenção ajustado às
suas necessidades e expectativas especíﬁcas”.
Reﬁra-se ainda que, no âmbito da
Conferência Internacional de Investidores realizado na cidade da Beira,
entre os dias 17 e 18 de Setembro,
o BCI e o Conselho Municipal da
Beira celebraram um Protocolo Financeiro e de Cooperação que formaliza a concessão, a esta última instituição e respectivos colaboradores,
de um conjunto variado de Produtos
e Serviços ﬁnanceiros em condições
especiais. Os documentos foram rubricados pelo Presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Sousa, e
pelo Presidente do Conselho Municipal da Beira, Daviz Simango.
(EC)

cação social, que tinham os seus
colaboradores na comitiva, foram
também alvo de duras críticas por

parte de certos sectores do regime,
com destaque para o famigerado
G40, um grupo de comentaristas

indicados a dedo para vilipendiarem a oposição.
(Redacção)
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Escândalo de corrupção na Maxixe

Edil aconselhado a exonerar vereador contestado
- Simão Rafael, o edil, poderá estar de saída, um ano e meio após a tomada posse
- A pressão popular também está em crescendo
Por Eugénio Arão, em Inhambane

E

stá instalado, na província de Inhambane, sul de
Moçambique, um clima de
profunda crispação entre o
conselho municipal da Maxixe e a
Frelimo, partido que forma o governo desde a independência nacional, em 1975. No epicentro do
rebuliço estão os escândalos de corrupção urdidos a partir da edilidade
da Maxixe, capitaneada pelo edil
Simão Rafael, eleito nas últimas
eleições autárquicas.
A corrupção no Conselho Municipal começou a ser denunciada logo
que o elenco de Simão Rafael tomou posse e sempre foi apontado
o vereador da urbanização, Jacinto
Chaúque, como cérebro das operações corruptas. Estranhamente, tais
denúncias foram absolutamente ignoradas.
No entanto, nos últimos dias, as manobras corruptas prevalecentes na
edilidade tornaram-se indisfarçáveis
com o “intersectar” de um áudio no
qual o vereador Jacinto Chaúque
aparece a travar uma conversa com
contornos corruptos, com um empresário local. O áudio está disponível em diversas esquinas, incluindo
no mercado “negro”, reproduzido
em “CD’s” e virou o negócio mais
lucrativo para os vendedores ambulantes.
Finalmente, o gabinete provincial de
combate à corrupção já está a investigar o caso.
A gravação também faz a delícia dos
utilizadores das redes sociais.
Na conversa, o vereador dá instruções a um empreiteiro, identiﬁcado

pelo nome de Ricardo Jone, para
criar uma empresa ﬁctícia, a qual
devia juntar-se a uma outra, a FAITH “para ganhar concursos lançados pela edilidade”. A contrapartida
avançada pelo “homem forte” do
Simão Rafael é a divisão de lucros
entre o empreiteiro e os altos “dirigentes” locais.
De forma detalhada, Chaúque
ministra uma autêntica “aula” de
como se concretiza a subfacturação,
alertando a Ricardo Jone para que
“não se mate” com a qualidade, ou
seja, recomenda a outra parte para
“despachar” as obras, um fenómeno
comum em Moçambique. Parafraseando a pseudo-aula, o vereador
que se tornou, tristemente, célebre
em Moçambique, cita os nomes do
governador Agostinho Trinta e do
representante do Estado na Maxixe,
José Mabureza, como outros “maculados” no esquema.

A “zanga” do partidão perante os factos
Entretanto, dada a gravidade das
acusações (contidas nas gravações),
contra dirigentes do Estado, nomeadamente, Agostinho Trinta, José
Mabureza, incluindo o edil Simão
Rafael, o partido Frelimo convocou,
na última segunda-feira, as três ﬁguras retromencionadas para um
encontro na capital provincial.
Através do encontro, o partido Frelimo pretendia ouvir a versão do
“trio” em face das declarações do
vereador.
Ao que o SAVANA apurou, na
reunião participaram deputados
(da Frelimo), membros do Comité

Central e outros quadros do partido,
residentes em Inhambane.
De fontes seguras, ﬁcamos a saber
que em nota de abertura do encontro, o primeiro secretário do partido
Frelimo, Carlos Maiela, expressou
desconforto pela situação, pedindo
aos visados explicações detalhadas.
No encontro notou-se a ausência do
vereador Chaúque. Mas o SAVANA soube que não foi convocado
para a reunião partidária.
Numa sala que lhe era totalmente
hostil, Simão Rafael tentou-se defender. Mas os “camaradas” ﬁzeram
notar que se ele não tivesse sido eleito pelos munícipes, a melhor decisão seria a de afastá-lo da liderança
do município.
Durante a reunião, que durou mais
de duas horas, os camaradas deram
ultimato ao edil para exonerar o
“problemático” vereador, num prazo
de três dias – contados a partir da
segunda-feira.
Apurámos igualmente que o vereador deverá ser ouvido, a partir da

próxima segunda-feira, pelo comité
de veriﬁcação, órgão de disciplina
do partido. Paralelamente, o visado
está sob forte investigação movida
pelo gabinete provincial de combate
à corrupção.
Entretanto, entre os acusados pelo
vereador, o mais inconformado era
José Mabureza que chegou a sugerir, durante a reunião restrita, ao edil
para renunciar ao cargo, sugestão
ruidosamente aplaudida pelos presentes.
Entende-se que Simão Rafael já
perdeu legitimidade popular. “ Os
munícipes olham para o autarca e
seus colaboradores directos como
pessoas corruptas. “Como é que o
edil vai orientar comícios perante
este espectro situacional?”, questiona um inﬂuente quadro do partido.
Fontes sólidas da Frelimo ﬁzeram
notar ao SAVANA que o partido
está profundamente abalado com a
situação. Para já, não é líquido que
Simão Rafael renuncie ao cargo,
mas equaciona-se esta probabilida-

de, abrindo espaço para a realização
de uma eleição “intercalar” na Maxixe.
“Mas, para o edil renunciar, será
necessário que o partido lhe avance
uma série de garantias. Porque neste momento está isolado e pode-se
adivinhar uma marginalização sem
paralelo, uma vez fora do poder”, vaticina outro interlocutor.
No entanto, de outras fontes ligadas ao autarca ﬁcamos a saber que
Simão Rafael deverá decidir esta
sexta-feira se renuncia ao cargo ou
não. Mas a exoneração do vereador é
quase certa. Um ﬁnal trágico de um
reinado infeliz que durou quase um
ano e meio.
Por seu turno, o governador provincial, Agostinho Trinta, disse à
margem do encontro, “desconhecer
o vereador”. “Nunca falei com ele,
estas acusações são absolutamente
falsas (…)”, vincou Trinta.
Para agudizar a crise, consta que os
vendedores dos principais mercados,
nomeadamente, central e “dumba-nengue”, mostram-se relutantes a
pagar taxa diária alegando que precisam de esclarecimentos referentes
ao alegado descaminho das suas
contribuições. “Estamos a passar
mal no terreno”, alerta um ﬁscal da
edilidade.
Mas, apesar de o ﬁlme não ter conhecido o seu ﬁm, há quem olha
para Simão Rafael como vítima de
uma equipa de vereadores incompetentes que o acompanha. Aliás, em
artigo que se seguiu à sua tomada
de posse, o SAVANA abordou com
profundidade esta questão, alertando o perigo que o edil incorria.

Os nados mortos e o elo mais fraco

É culpa do funcionário - inquérito
Por Abílio Maolela

O

despejo de nados
mortos na lixeira de
Mahlampsene,
no
município da Matola,
província de Maputo, na última
sexta-feira, repugnou a sociedade moçambicana, abalando
a idoneidade do município da
Matola, gestor da morgue do
Hospital Provincial da Matola,
onde estavam depositados os
corpos.
O incidente fez deslocar àquele hospital a ministra da Saúde,
Nazira Abdula. No local, Nazira
Abdula recomendou à direcção
da unidade sanitária e ao município para apresentarem um
relatório detalhado sobre as circunstâncias da saída dos nados
para a lixeira de Mahlampsene.
Na sequência do acontecimen-

to, o Ministério da Saúde criou
uma comissão de inquérito ao caso,
composta pela Inspecção-Geral da
Saúde, direcções nacionais de Assistência Médica e de Saúde Pública e
pela Direcção Provincial da Saúde
de Maputo.
Na manhã desta terça-feira, o Ministério da Saúde convocou a Imprensa para se pronunciar em relação ao caso. A “apresentação do
relatório das investigações” foi dominada por pedidos de desculpas e
garantias de alegado empenho na
apuração dos factos.
Tal como já o tinha feito no ﬁm-de-semana o edil da Matola, Calisto Cossa, a vereadora da Saúde no
município da Matola, Paula Jacude,
reiterou que os nados mortos foram
parar à lixeira de Mahlampsene,
devido a um erro de um dos funcionários, que “confundiu os nados

mortos com o lixo comum”.
A vereadora diz que o engano veriﬁcou-se devido à “quebra de protocolo nos procedimentos estimulados”
pela edilidade para a remoção dos
corpos.
“No procedimento normal, a administração da morgue solicita a
Vereação do Conselho Municipal
para a remoção dos corpos, quando
não há espaço. Nós solicitamos os
serviços de remoção, que é a cidade
de Maputo, porque ainda não temos
a viatura apropriada para o efeito.
Mas, porque a viatura avariou, (agora usa-se tractor para a remoção de
corpos), quando o colega viu o tractor, pensava que tinha que fazer isso,
porque a administradora da morgue
tinha lhe pedido para fazer limpeza e organizar os corpos”, explicou
Paula Jacude.
Questionada sobre os procedimen-

tos para o armazenamento dos nados mortos, a vereadora revelou que
os mesmos são embalados em sacos
plásticos pretos, iguais aos usados
para o lixo comum.
Segundo o Inspector-Geral da Saúde, Martinho Djedje, o lixo hospitalar é embalado em três tipos de
sacos plásticos. O preto, para o lixo
comum (comidas, papéis, etc.); o
amarelo para objectos anatómicos
e o cor-de-rosa para lixo biológico
(algodão, gazes, atadura, luvas, etc.).
Sobre as sanções que serão aplicadas
ao alegado funcionário prevaricador,
Paula Jacude aﬁrmou:
“Estamos a trabalhar com os Recursos Humanos. Eles é que vão tomar
medidas sobre este assunto, porque
têm o Estatuto Geral dos Funcionários. Nós estamos a trabalhar para
apurar os factos”, disse a vereadora,
antes de o Inspector Geral da Saúde

anunciar a criação de uma comissão “para trabalhar com o funcionário”.
O número de nados mortos que
pararam na Lixeira de Mahlampsene constitui uma das maiores
incógnitas neste caso. No dia
da ocorrência, sexta-feira, as televisões privadas falavam de 38
nados. A televisão pública citava
14, entretanto, Martinho Djedje refere que 24 nados mortos é
que pararam naquele local, dos
quais 15 registados no Hospital
Provincial da Matola e nove nas
unidades sanitárias da urbe.
A fonte esclarece que, em princípio, os nados mortos são reclamados num prazo de 30 dias e,
caso tal não aconteça, são levados para o cemitério e não para a
lixeira, como aconteceu na última
sexta-feira.
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Jovens do continente juntam-se em Maputo para encontrar formas de dar eco às suas preocupações

Má governação fragiliza democracia em África

Por Raul Senda (texto) e Ilec Vilanculos (fotos)

A

má-governação protagonizada pela maioria dos líderes
africanos está a fragilizar as
democracias de África, tornando o continente mais pobre e vulnerável a todo o tipo de males. A persistência de actos de tirania, pilhagem
de recursos naturais, colonialismo
económico, exclusão político-económica, bem como a violação dos princípios democráticos são algumas realidades da governação no continente
africano e que preocupam a juventude
deste canto do planeta.
As inquietações foram levantadas durante os trabalhos da segunda Conferência da Juventude Africana que esta
semana decorreu na capital moçambicana, Maputo. O encontro reuniu cerca de 500 jovens provenientes de mais
de 30 países africanos.
No encontro, organizado pelo Parlamento Juvenil (PJ), uma organização
da sociedade civil moçambicana dedicada às causas da juventude; os jovens
africanos lançaram o seu grito junto
aos antigos chefes de Estado de Moçambique, Joaquim Chissano, da África do Sul, Thabo Mbeki e do Burundi,
Pierre Buyoya.
Para a juventude africana, não é concebível que perto do meio século depois
da materialização das independências
nacionais, o continente africano continue a registar situações de derrube de
governos eleitos democraticamente, os
políticos continuem a recorrer ao despotismo e tirania para manter o seu
poder, persistem doenças como malária, HIV/SIDA, Ébola, tuberculose e
outros males que tornam o continente
cada vez mais pobre.
Preye Ketebu-Brown, vice-presidente
da Assembleia Mundial da Juventude (Nigéria), apontou como exemplo
concreto do desespero e das incertezas
pelo futuro a vaga de migrações ilegais
de jovens africanos para o continente
europeu através do mar Mediterrâneo.
Para Brown, são aventuras de alto risco
que muitas vezes desaguam em mortes por afogamentos, mas quando os
jovens equacionam entre ﬁcar no seu
continente e aventurar, chegam à conclusão de que é melhor arriscar a vida.
Lamentaram a espoliação dos recursos naturais pelo capitalismo selvagem
aliado às burguesias estatais africanas
que desferem pancadas económicas e
sociais dia e noite.
Amukelani Mayimela, da África do
Sul, lembrou que parte das atrocidades cometidas pelas elites políticas
resultam da apatia da juventude, não
obstante constituir cerca de 60% da
população do continente.
Sublinhou que, enquanto os jovens
continuarem na sala de espera aguardando pelas ordens superiores, a classe
dirigente não deixará de governar a seu
bel-prazer, ignorando a maioria da população e favorecendo pequenas elites
com o patrocínio das apetites capitalistas estrangeiras.
Entendem os presentes que é de uma
juventude forte, vibrante e interventiva
que o continente africano precisa.

Sem uma juventude revolucionária, o
continente africano continuará a ser
dominado por interesses estranhos e
egoístas.
A triste situação em que se encontra
a juventude africana foi também reconhecida pelo Ministro da Juventude e
Desportos de Moçambique, Alberto
Nkutumula.
Contudo, segundo o dirigente, as preocupações dos jovens não se vão resolver apenas com lamentações.
Diz que é preciso que os jovens saibam
qual é o seu papel na eliminação deste
mal e o que deverão fazer para ganhar
espaço.
Nkutumula referiu que a vitória não
se apanha de forma leviana, a vitória
conquista-se e, para tal, deve-se estar
devidamente preparado para enfrentar
o adversário e vencê-lo.
Entende o dirigente que é chegado o
momento de cada um dos jovens africanos questionar-se o que deve fazer
para mudar o rumo dos acontecimentos e desenvolver o seu país, o seu continente.
De acordo com Nkutumula, para que
os jovens conquistem o seu espaço
e façam com que as suas vozes soem
mais alto, é necessário que se preparem
devidamente, adquirindo mais conhecimentos através dos mecanismos
formais de ensino, aprendendo das
experiências dos mais velhos, ser mais
humilde, aceitar ouvir, críticas, as diferenças e ser mais tolerante.
Também é necessário mais união e
deﬁnir um objectivo concreto por cada
vez.
Segundo Nkutumula, os mais velhos
deﬁniram, na sua juventude, que o
objectivo principal era libertar África
do colonialismo. Uniram-se e lutaram
para conquistar as independências e
conseguiram.
Agora, está claro que o grande inimigo
do continente africano é a pobreza. É
nesse foco que os jovens se devem unir
e lutar.
O Ministro da Juventude e Desportos
referiu ainda que para que a luta contra a pobreza almeje sucessos, tal como
aconteceu com a luta de libertação
nacional, é necessário que os jovens
não se deixem distrair por questões
ﬂanqueais como incitações à violência,
fanatismos e outras situações malignas.

AlbertoNkutumula

O problema de áfrica é a exclusão

S

Jovens participantes na conferência criticam governação em África

As notas de Nkutumula foram também referenciadas por outros convidados de luxo presentes no encontro.
De forma unânime, os antigos estadistas reconheceram os problemas da
juventude, mas deixaram claro que
o processo de libertação de África é
contínuo.
Para os ex-estadistas, a África deve ser
pensada num processo de libertação
contínua, uma vez que as independências conquistadas a partir da segunda
metade do século XX não signiﬁcam
necessariamente a liberdade.
Para os altos dignitários, os Estados
africanos só lograrão cooperar e negociar com outros Estados em Igualdade
de circunstâncias caso estejam livres,
pelo que há necessidade de ter Estados
fortes, mas não autoritários.
Desaﬁaram a juventude a manter a
personalidade e a identidade nacional,
estar espiritualmente preparada para
que sempre que ocupar um cargo fazer
esforço para a mudança, visto que não
basta exigir dos outros comportamentos aceitáveis. É preciso também manifestar esses comportamentos no seu
dia-a-dia.
Discursando em nome de parceiros de
cooperação, enquadrado no programa AGIR, principal ﬁnanciadora do
evento, Irae Lundin, coordenadora da
Diakonia, disse que num continente
como África devastado pelas guerras,
fome, miséria e penúria, a juventude
desempenha um papel importante
para a mudança do paradigma.
Segundo Lundin, numa situação em
que o grosso dos líderes herdados das
lutas pelas independências continuam

a pautar pelas ditaduras, cabe à juventude encontrar a construção da independência económica, da democracia
e do respeito pelos Direitos Humanos.

“Os jovens são chamados à responsabilidade para inverter África e mudar
a face actual do continente para uma
linha livre das guerras, democrático,

tolerante e que os homens se respeitem
entre si”, apelou.
No entender de Lundin, a juventude
é parte da solução dos problemas dum

continente ainda mergulhado na miséria e guerras muitas vezes alimentadas
pelos recursos que deviam prover o desenvolvimento.
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ebruçando-se sobre o
tema: Juventude, Cartas Africanas e Agências de Paz – o impacto
destas cartas no cumprimento
dos direitos e prioridade da juventude, Pierre Buyoya recordou
que há dois anos o continente
africano celebrou 50 anos da
constituição da Organização da
Unidade Africana e 10 da União
Africana.
Buyoya disse que quando os
líderes africanos constituíram
esta organização tinham por
objectivo promover a unidade,
solidariedade e coordenar e intensiﬁcar a cooperação entre os
Estados africanos, no sentido de
atingir uma vida melhor para os
povos de África; defender a soberania, integridade territorial e
independência dos Estados africanos e erradicar todas as formas de colonialismo da África;
promover a cooperação internacional, respeitando a Carta das
Nações Unidas e a Declaração
Universal dos Direitos Huma-

nos para além de coordenar e harmonizar as políticas dos Estados membros nas esferas política, diplomática,
económica, educacional, cultural, da
saúde, bem-estar, ciência, técnica e de
defesa.
Passados 50 anos, pode-se concluir
que alguma coisa foi feita, sobretudo o aspecto referente à conquista

das independências. Porém, ainda há
muito por fazer.
O antigo estadista recordou que nos
objectivos da Organização da Unidade Africana traçados em 1963 em
nenhum momento fala-se da construção da democracia.
Só em 1990 é que se começou a falar
dos movimentos de democratização.
A democracia não foi facilmente
aceite, porque era vista como assunto
dos outros, sobretudo os antigos colonizadores. Porém, a pressão popular
sobretudo dos jovens, fez com que
muitos países adoptassem o modelo
de multiplicidade partidária.
“Hoje, quase a totalidade dos presidentes africanos chegaram ao poder
via eleições gerais”, disse.
Para Pierre Buyoya, que foi presidente de Burundi por duas vezes, tendo
chegado via golpe de Estado, referiu
que é um facto que a democracia já
está adoptada. Agora, o desaﬁo da
juventude é que torne essa democracia mais sólida, que as eleições sejam
mais transparentes e que sirvam de
fonte para a consolidação da democracia e do bem-estar social e não

fontes de conﬂitos.
Buyoya sublinhou que, mesmo
com modelo democrático a vigorar, há ainda líderes que rasgam a
Constituição e atingem o poder via
anti-democrática, derrubando os
governos legitmamente eleitos.
São essas situações, segundo
Buyoya, que devem ser combatidas
pela juventude.

Boa governação
No que concerne à boa governação,
o antigo estadista do Burundi referiu que o continente africano ainda
se ressente de muitos problemas
referente à corrupção, exclusão e
falta de competência dos governos
em cumprir com os seus deveres.
Buyoya diz que o incumprimento
das promessas eleitorais é que cria
descontentamentos populares, levantamentos e surgimentos de movimentos rebeldes, levando o país
para o abismo.
“Pelo que a luta pela boa governação deve ser a tarefa de cada um
dos jovens aqui presente”, sentenciou.

alomão Muchanga, presidente do Parlamento Juvenil, referiu que a reunião
tinha por objectivo criar
um senso comum para a partilha de
agenda e compromisso entre jovens
líderes africanos em relação à boa
governação e ao desenvolvimento
sustentável de África.
A discussão teve como foco central
as questões dos direitos humanos,
paz, inclusão social, empreendedorismo, educação, direitos sexuais e
reprodutivos e casamentos prematuros.
Para o líder do PJ, a juventude deverá lutar para que a governação em
África promova a dignidade humana, o crescimento das riquezas
nacionais, o respeito das liberdades
democráticas e que garanta a paz e
segurança.
Lamentou a situação em que esta
se encontra no continente, referindo que é do conhecimento geral o
trabalho penoso exigido a esta faixa
etária, em troca de salários que não
matam a fome, salários amigos do
ciclo vicioso da pobreza, desemprego generalizado, pilhagem das terras,
exclusão política das mulheres e a
obrigação de casar prematuramente.
“Nós conhecemos a opressão ao
pensamento livre”, disse Muchanga,
para depois referir que à juventude

se impõe uma luta.
Salomão Muchanga referiu que a crise
política e económica que assola o continente africano, caracterizado por subdesenvolvimento, conﬂitos entre povos,
desigualdades sociais e desemprego
constitui um dos motivos que levou o
PJ organizar a conferência.
Sublinhou que constitui motivação adicional para a hospedagem da conferência o facto de os jovens manifestarem-se ﬁrmemente convencidos de que o
maior recurso de que o continente dispõe é a sua população maioritariamente
jovem .
Através da sua participação activa e
plena, diz Muchanga, a juventude pode
contribuir para que se ultrapassem
muitas diﬁculdades que o continente
enfrenta.

Salomão Muchanga

Salomão Muchanga disse que o
Parlamento Juvenil está preocupado com a trajectória dos movimentos de libertação bem sucedidos,
mas que actualmente se constituem
responsáveis pelo fracasso de muitos Estados africanos em termos
de garantia do cumprimento dos
princípios da democracia e da boa
governação. Por isso, “solicitámos a
participação de antigos Chefes de
Estado do continente tidos como
exemplo de boa governação e repositórios de um legado em extinção
e subaproveitado” para partilharem
com os jovens as suas experiências.
Na lista dos desaﬁos aos quais os
jovens devem fazer face, Salomão
Muchanga destacou o papel das
multinacionais e corporações estrangeiras que, descobrindo as riquezas nacionais e autorizadas a
explorá-los, levem o rendimento
principal, deixando o excedentário
para o país.
Na verdade, Moçambique tornou-se nos últimos anos um destino
de eleição de multinacionais que
exploram recursos naturais como
carvão mineral, areias pesadas, gás
e outros minerais valiosos.
Esse facto, explica Salomão Muchanga, deixa mais pobre os nossos
países e os locais onde são retiradas
as riquezas.
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Presidente da Assembleia
da República, Verónica
Macamo, disse que Moçambique se orgulha por
acolher, pela segunda vez, a conferência na medida em que se trata de
um evento que signiﬁca o despertar
da juventude para assumir as suas
responsabilidades na vida dos nossos países, visto que ela constitui a
maioria da população em África.
Sublinhou que o Estado reconhece
a juventude, que constitui esperança
do país e que não pode prescindir do
engajamento físico desta faixa etária.
Destacou ainda que são os jovens
que têm o desaﬁo de implementar
os objectivos de desenvolvimento
sustentáveis dos próximos 50 anos.
Para a presidente do parlamento
moçambicano, os desaﬁos da paz e
do desenvolvimento exigem um esforço inovador da juventude africana, uma juventude que se pretende
unida e tolerante, ousada e determinada, desenvolvendo acções que
contribuam para a resolução dos
grandes problemas que assolam o
continente e, naturalmente, a própria juventude.

Acrescenta que a juventude deve ser
proactiva, devendo incentivar os líderes
africanos sobre a importância da boa
governação, sobretudo no aspecto referente à transparência, diálogo, inclusão
e boa gestão de coisa pública.
Verónica Macamo sublinhou que há
que encontrar em conjunto mecanismos para acompanhar a implementação
das leis e das políticas públicas voltadas
para a satisfação dos seus direitos.
A Presidente do órgão legislativo nacional apontou alguns exemplos do
comprometimento do Estado moçambicano para com as causas da juventude,
falando da criação do Gabinete Parla-

Verónica Macamo

mentar da Juventude, aprovação e
ratiﬁcação de vários pacotes legislativos que beneﬁciam a juventude.
“Após termos ratiﬁcado a Carta
Africana da Juventude, adoptada
em 2006 em Banjul, pelos chefes
de Estado e de Governo, membros
da União Africana, aprovamos na
Assembleia da República a Política
Nacional da Juventude em 2013,
uma política mais consentânea
com as necessidades e desaﬁos da
juventude moçambicana”, disse.
Mesmo com os ganhos acima enumerados, Macamo reconheceu que
o Estado moçambicano ainda tem
muitos desaﬁos pela frente, tais
como a garantia de educação sobretudo de qualidade, saúde, emprego,
habitação condigna para jovens, a
questão dos casamentos prematuros, a gestão sustentável dos recursos naturais bem como o exercício
dos direitos fundamentais.
Apelou aos jovens que se distanciem de actos que possam comprometer o seu futuro como é o caso
de álcool, drogas, gravidezes precoces, sexo acelerado, casamentos
prematuros e HIV/SIDA.
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Jogos perigosos

A

ctos de irresponsabilidade, decididos por
emoção e sem qualquer tipo de reﬂexão
séria podem incendiar um país e reduzi-lo a cinzas.
Cabem nesta categoria a decisão de atacar a
comitiva do presidente da Renamo, Afonso
Dhlakama, na província de Manica, assim como
a acção do próprio Dhlakama, ao ordenar, num
comício na última quinta-feira em Tambarra,
também em Manica, a detenção do administrador local, o chefe das operações do comando da
polícia e o primeiro secretário da Frelimo.
Apesar de todo o tipo de especulações até aqui
aventadas, continuam desconhecidos os verdadeiros autores do ataque à caravana de Dhlakama. Também ninguém sabe quais teriam sido as
motivações.
A Renamo acusa a Frelimo de tentar assassinar o
seu líder, e esta responde acusando o seu inimigo
de estimação de ter engendrado o incidente para
encontrar justiﬁcação para iniciar a guerra. Não
restam dúvidas que a Renamo está em modo de
guerra, mas a menos que haja uma investigação
técnica, objectiva e independente que nos possa
dar luz sobre o que realmente aconteceu, todo o
pronunciamento não sairá do reino da especulação.
Agora que foi um jogo perigoso, como uma
criança que ao brincar com o fogo pode incendiar a casa, não há a mínima dúvida. Será que
alguém está interessado em provocar uma crise
pior do que aquela em que o país se encontra?
Na mesma linha se enquadra a ordem do presidente da Renamo, ao mandar prender as três
ﬁguras já referidas. Felizmente o pior não aconteceu porque o administrador instruiu as pessoas
visadas a saírem dos seus postos de trabalho e
abandonarem as suas casas. Ele próprio desapareceu da circulação.
São episódios mal pensados como estes que se
podem transformar numa tragédia de consequências incalculáveis. A actual situação política
no país já é propícia para isso, e basta um pequeno acto de irresponsabilidade para se atear um
fogo que se pode alastrar por todo o país.
Basta imaginar como é que um chefe de operações da polícia, com homens fortemente armados sob seu comando, reagiria a uma acção ilegal,
protagonizada por uma milícia igualmente ilegal
para o desarmar e colocá-lo sob custódia. Instintivamente iria responder com as armas e homens
em seu poder, e no fogo cruzado o resultado seria
uma verdadeira chacina.
Dhlakama pode ter dado esta ordem acreditando que isso iria demonstrar junto da população
local o seu poder, mas como líder político que
é, deveria ter antes calculado as consequências
da sua acção, das quais não se pode descartar a
possibilidade de colocar em causa a sua própria
integridade física.
A Renamo está em desavenças com o governo,
mas é importante que os seus dirigentes compreendam que será na mesa das conversações de
onde virá a solução. Molestar dirigentes da administração do Estado, num verdadeiro acto de
delinquência juvenil, é diﬁcilmente a postura de
um dirigente político que pretende que o povo o
leve a sério.
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)UDQFLVFRGDÁRUHVWD
Por Bruce Babbitt

Q

uando o Papa Francisco visitou
a América Latina em Julho, fez
um apelo emotivo à protecção da
ﬂoresta da Amazónia e aos povos
que lá vivem. “A nossa casa está a ser saqueada, devastada e ferida com impunidade,” disse num encontro Mundial dos
Movimentos Populares, na Bolívia. “Laxismo na sua defesa é um grande pecado.”
Atender ao apelo de tomada de medidas do Papa Francisco não é apenas um
imperativo moral, é de natureza prática.
Quando os líderes mundiais se encontrarem no ﬁnal deste ano em Paris na
Conferência das Nações Unidas sobre
as Alterações Climáticas, para elaborar
uma resposta ao desaﬁo do aquecimento global, deverão implementar políticas para proteger a ﬂoresta tropical e
as pessoas que fazem dela a sua casa.
Francisco não é seguramente o primeiro
missionário a visitar a Amazónia. Missionários Franciscanos, Jesuítas e Dominicanos difundem a palavra do evangelho na
região desde há séculos. O que torna diferente o apelo de Francisco é que as suas
palavras não foram tanto dirigidas à população local mas aos habitantes da América do Norte e da Europa, onde a procura por madeira exótica, biocombustíveis
e produtos agrícolas é responsável pela
destruição da ﬂoresta tropical e põe em
perigo a vida das populações indígenas.
As comunidades na Amazónia sofreram
terrivelmente com os incentivos económicos para reafectação dos solos à custa
das ﬂorestas tropicais. No mundo inteiro,
povos indígenas são ameaçados, assassinados e expulsos das suas terras. Dos 116
activistas ambientais mortos em 2014,
40% eram líderes indígenas. Por exemplo, em Setembro de 2014, Edwin Chota e outros três líderes da comunidade
Asháninka no Perú, foram brutalmente
assassinados, muito provavelmente por
madeireiros ilegais. Dois meses depois,
José Isidro Tendetza Antún líder do povo
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Shuar no Equador, foi torturado e morto
quando se dirigia para uma manifestação de protesto contra um projecto mineiro que ameaça a pátria do seu povo.
Para além de ser uma afronta aos direitos humanos, a desﬂorestação e o progressivo assalto às culturas indígenas
é uma séria ameaça à luta contra alterações climáticas. A correlação entre a
perda de cobertura ﬂorestal e o aquecimento global está bem documentada.
As emissões de carbono provenientes da
desﬂorestação e dos incêndios representam cerca de 10% das emissões globais.
Entretanto, os povos da ﬂoresta tropical
já demonstraram, que por dela depender a sua subsistência, muitas vezes são
os seus melhores guardiões. A ﬂoresta
onde povos indígenas habitam, mantém,
com frequência, melhores níveis de carbono do que muitas áreas mantidas por
outros proprietários, públicos ou privados. Com efeito, reservas indígenas brasileiras na Amazónia tiveram um papel
fundamental na diminuição dos níveis
de desﬂorestação – a um preço altíssimo. Nos últimos 12 anos, morreram
mais activistas e líderes indígenas brasileiros do que em qualquer outro país.
Durante os trabalhos em Paris ainda este
ano, espera-se que os países apresentem
planos a nível nacional – conhecidos como
Contributos Determinados Pretendidos a
nível Nacional, ou sigla em inglês INDCs
(Intended Nationally Determined Contributions), – em que se deﬁnem os passos
que poderão levar à redução das emissões
de carbono. Se o apelo de Francisco for
respeitado, esses passos devem incluir
compromissos para ajudar os povos indígenas a garantir o seu direito à terra e conferir-lhes poderes que lhes permitam protegerem a sua ﬂoresta contra a destruição.
Até agora, apenas um pouco mais de um
quarto dos países do mundo inteiro,submeteram propostas preliminares INDC para
análise. Infelizmente, poucos países que

têm ﬂoresta tropical, submeteram as suas
propostas, e nem um único dos que partilham as fronteiras com a Amazónia o fez.
O México, em contrapartida, está a dar
um bom exemplo. O governo utilizou o
pretexto dos relatórios INDC, para deﬁnir metas ambiciosas, incluindo compromissos de desﬂorestação zero até 2030 e
recuperação de ecossistemas ﬂorestais nas
bacias hidrográﬁcas do país. E no entanto,
apesar de o México ter direitos de propriedade relativamente avançados para os povos indígenas e comunidades locais, esses
direitos têm ainda de ser integrados com
outros regulamentos, colocando assim
entraves ao desenvolvimento económico.
Os países industrializados, como os Estados Unidos e os membros da União
Europeia, detêm uma responsabilidade
especial para fornecer soluções para o problema da desﬂorestação. As comunidades
indígenas que vivem na ﬂoresta têm de
receber assistência para a manutenção dos
seus recursos e assegurarem o seu modo
de vida. O Fundo Verde para o Clima Green Climate Fund - estabelecido pelas
Nações Unidas para ajudar países em desenvolvimento a reduzirem as emissões de
carbono e adaptarem-se às alterações climáticas, deve incluir disposições especíﬁcas para os povos indígenas, à semelhança
do Mecanismo de Subvenções Dedicadas
- Dedicated Grant Mechanism, DGM
- do Fundo de Investimento Climático.
(http://www.climateinvestmentfunds.
org/cif/DGM/).
As próximas visitas do Papa Francisco
incluem Washington DC e Paris, onde se
espera que continue a defesa em favor do
ambiente. Cabe agora aos nossos líderes
atender ao seu apelo e converter as suas
preces em medidas políticas.
*Bruce Babbitt, antigo secretário norte-americano do Interior e antigo Governador do Arizona, é membro do conselho de
administração da Associação de Conservação da Amazónia.
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Por Ericino de Salema

Construir na Matola e trabalhar em
Maputo é resolver problema de habitação?

H

á sete-oito anos, viver no
Município da Matola e trabalhar na capital do país, a
cidade de Maputo, era uma
coisa pacíﬁca senão mesmo muito agradável, uma vez que tanto no
sentido ascendente como no descendente era possível, mesmo em horas
de ponta, fazer o percurso em 25-30
minutos, andando a uma velocidade
razoável e no quadro dos limites legais.
Particularmente, conheço alguém
que, residindo no bairro de Laulane, no Município de Maputo, e trabalhando na mesma urbe (zona do
Alto Maé), geriu, entre meados de
2008 e ﬁnais de 2010, a construção
de um básico bloco habitacional num
dos bairros do Município da Matola,
tendo que fazer-se à obra, para efeitos de monitoria, todos os dias úteis,
mas sem praticamente sobressalto
algum. Essa pessoa se fazia à obra,
aprovisionava material de construção
para aquele dia (cimento, ferro, etc.),
após o que a abandonava quando
faltassem 30 minutos para iniciar a
jornada laboral as 8 da manhã. E ainda conseguia, muito tranquilamente,
chegar a tempo e horas.
Há cinco anos que o referido quadro
nacional se mudou ao Município da

Matola e, de ano para ano, investe
muito mais tempo para sair de casa
ao serviço e vice-versa, sobretudo nas horas de ponta. O dito cujo,
terminada a construção e quando se
mudou, pensou, talvez com alguma
dose de razão, que tivesse resolvido
aquilo que é hoje o maior problema
de muitos jovens: ter casa própria.
Mas, se formalmente tal corresponde à verdade, materialmente pode
não passar de uma falácia ecológica,
uma vez que qualidade de vida é o
que, em boa verdade, esse cidadão e
tantos outros numa situação similar
à sua não tem.
Efectivamente, gente há que, iniciando a jornada laboral às 7:30, desperta
às quatro, não tendo viatura própria,
para que se não atrase ao serviço. À
saída, as 15:30, mesmo sofrimento.
Se se consegue chegar à casa as 19,
já é, por mais caricato que pareça,
“muito bom”. Os que possuem viatura própria, podem racionalizar,
das cerca de seis horas diárias que a
esmagadora maioria dos residentes
do Município da Matola faz todos
os dias úteis na estrada, uma ou duas
horas, dependendo do bairro em que
residem e da hora em concreto em
que à estrada se fazem. Mas o dispêndio, em combustível, do que se

poderia poupar é, para eles, como que
algo incontornável.
O lado económico desta situação
afecta tanto as famílias como as organizações que empregam pessoas tais:
(i) um casal que resida na Matola trabalhando em Maputo, por exemplo,
e que usa duas viaturas por as agendas laborais serem irreconciliáveis,
pode gastar, por mês, 30 mil meticais
das suas economias em combustível
e portagem. Num ano (11 meses, se
se assumir que por ano cada trabalhador goza 30 dias de férias), esse
casal “deita” nada mais, nada menos
que 330 mil meticais em combustível
e portagem. Se se incluir as despesas
com a manutenção das viaturas, obviamente que a conta dispara; (ii) as
organizações que empregam pessoas
que se vêem nessa terrível maratona
todo o santo dia útil devem estar a
ressentir-se em termos de produção
e productividade, por ser óbvio que
quem deva trabalhar oito horas diárias e aplicar outras cinco ou seis na
estrada, mais as que são reservadas a
outras demandas inevitáveis, não é
capaz de manter razoáveis níveis de
desempenho por muito tempo!
Num “país com estrutura”, como diria
o outro, compete ao próprio Estado
(Governo e municípios) acondicio-

Os vigaristas
Por João Carlos Barradas*

H

á um potencial vigarista a
cada esquina apostado em
explorar em proveito próprio
as fraquezas alheias e esta é
uma realidade incontornável da economia concorrencial capitalista, a crer
no que a Volkswagen e dois Nobel da
Economia acabam de demonstrar.
Martin Winterkorn - tal como Ricardo Espírito Santo, um cultor do
pormenor e da gestão centralizada
- acabou enleado na própria fraude,
enquanto a Volkswagen nos Estados
Unidos tentou iludir, durante mais de
um ano, as suspeitas do Departamento de Protecção do Ambiente.
Aventar informação errónea ou fraudulenta é, por sinal, uma das típicas
estratégias concorrenciais referenciadas pelos Nobel da Economia, George Akerlof (2001) e Robert Schiller
(2013), no recente livro “Enganar os
Tolos”, um estudo sobre “manipulação e engano”.
Uma economia de mercado não se
reduz à folia de tramóias, tem equilíbrios instáveis de oferta e procura,
mas sem regulação concertada na
compita, segundo regras democráticas, de interesses contraditórios dá
azo à proliferação de arroubos especulativos, asseveram Schiller e Akerlof.

A artimanha
Um artimanha informática para falsiﬁcar dados sobre emissões poluentes
de veículos a diesel e aumentar vendas no mercado norte-americano do-

minado pela Ford, Toyota e General
Motors justiﬁcou a fraude Volkswagen desde 2009, segundo admite a
empresa de Wolfsburg.
A fraude vai, contudo, além das 482
mil unidades vendidas nos Estados
Unidos, tendo idênticos dispositivos sido instalados em 11 milhões
de veículos a diesel, de acordo com a
Volkswagen.
Inquéritos anunciados da Europa à Austrália vão não só afectar a
Volkswagen e demais empresas alemãs, como a Daimler ou BMW, mas,
também, prejudicar fortemente as
vendas do segmento de veículos a diesel na Europa e nos Estados Unidos.
Baixar custos de produção e manutenção na ﬁltragem de poluentes,
promovendo, simultaneamente, uma
falsa imagem de veículos “amigos do
ambiente” e económicos, apesar do
preço superior do diesel nos Estados
Unidos em relação à Europa, alimentaram a vigarice e convém chamar as
coisas pelos seus nomes.

A hierarquia
A primeira tentação é equiparar o escândalo Volkswagen às manipulações
da taxa LIBOR, onde proventos ilícitos individuais propiciavam a escalada
fraudulenta, mas no caso da empresa
alemã os indícios apontam para uma
estratégia aprovada ao mais alto nível
em que o provento ﬁnanceiro pessoal
imediato aparenta ser secundário.
Faz sentido dado que optimizar lucro
ou divisar forma excepcional de ga-

nhar quota de mercado ou gerar novas receitas é, de acordo com Akerlof
e Schiller, próprio de uma economia
capitalista, gerando equilíbrios de
mercado peculiares.
Tal propensão é identiﬁcável, também, em sistemas não-capitalistas,
mas o que está em causa para os economistas norte-americanos é, essencialmente, a presença em mercado,
livre de interferências arbitrárias de
poderes políticos, de agentes com capacidades de persuasão, negociação e
cabedal de conhecimentos díspares.

nar um sistema eﬁciente de transporte público, com o que ter viatura
própria chega a ser algo meramente
de estilo ou para uso ocasional, com
o que ganham o ambiente e a economia das famílias, sobretudo. De resto,
não é por acaso que, quando fazia a
sua campanha eleitoral nas eleições
autárquicas de 2013, David Simango, edil da capital do país – que, materialmente, sobretudo em termos de
transporte público e outros serviços,
acha-se fortemente ligada ao Município da Matola – prometeu instalar
um metro de superfície caso se saísse
vencedor daquele pleno, o que viria a
suceder [ganhar o pleito]. O que, até
aqui, se não vislumbra, pelo menos a
olho nu, é algum sinal nessa direcção. E o seu mandato já vai quase a
meio...
Ano passado foi a vez do actual Presidente da República (PR), Filipe
Nyusi, prometer, quando se encontrava em campanha eleitoral, algo no
sentido de minimizar o sofrimento
dos que vivem na Matola e trabalham em Maputo. Depois de ter deixado claro que não estava em posição
de prometer resolver o problema em
pouco tempo, Nyusi disse a quem
quis ouvi-lo que iria, no seu primeiro
ano de governação, caso fosse eleito,
“pelo menos minimizar a situação”.
Para Janeiro próximo, mês no qual
o PR completará o primeiro ano do
seu mandato, faltam quatro meses,
mas não existe nenhum sinal no sentido do que prometeu.
Na verdade, circular entre Matola
e Maputo e entre Maputo e Matola nas horas de ponta torna-se cada
vez mais problemático. A TRAC,
que está a gerir uma portagem que
até deveria ser distinguida por talvez ser a única, no mundo, que se

encontra entre duas cidades satélites
e a contribuir para a pobre ﬂuidez
do tráfego, nada faz, em bom rigor,
para garantir, aos nacionais utentes
da estrada, a dignidade que a Constituição da República lhes confere. De que aquela portagem é uma
“rica mina” em termos de produção
de lucro, nem as crianças têm dúvidas. Se em 2008 Matola tinha pouco
mais de 500 mil habitantes, até ﬁnais
de 2013 aquela urbe tinha já cerca
de um milhão de habitantes, o que
mostra quão rápido a cidade está a
crescer em termos populacionais. O
bairro de Ndlavela, o mais populoso,
tinha, por aquelas alturas (ﬁnais de
2013), cerca de 100 mil habitantes.
O que aqui tentamos registar nos faz
terminar este RELATIVIZANDO
como se acha reﬂectido no título:
Construir na Matola e trabalhar
em Maputo é resolver problema de
habitação? Bem, cada um terá, com
a necessária relativização, a sua resposta. Das eventuais consequências
políticas deste estado de coisas talvez
o tempo se encarregará de algo dizer!
PS: Na passada sexta-feira, 18 de Setembro, registou-se algo que chocou até
com o menos sensível dos cidadãos: o
‘depósito’ de supostos nados mortos, mas
nitidamente seres humanos, na Lixeira de Malhampswene, no Município
da Matola. Em face daquela triste situação, foi por demais encorajador ver
Calisto Cossa, o jovem edil da Matola,
a gerir competentemente a situação,
comunicando tempestivamente e pedindo desculpas públicas pelo sucedido,
o que só é feito, cá entre nós, por quem
tenha bem presente o seu estatuto de
servidor público. O que merece o meu
aceno positivo!

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

Traduza-se

443

Os dois Nobel interessam-se especialmente pelos mercados ﬁnanceiros
dada a sua volatibilidade e volume de
transacções, traduzidas em ganhos e
perdas espectaculares em função de
dados económicos, políticos ou contabilísticos passíveis de manipulação.
Das expectativas de ganho sugeridas
ou induzidas por certos agentes no
mercado à apreciação sóbria, ingénua
ou deﬁciente dos demais interessados - compradores, reguladores, cooperantes ou concorrentes - é ampla
a gama de alternativas de compra,
venda, investimento e regulação que,
por deﬁnição, deixam margem para a
vigarice.
O livro “Phishing for Fools: the economics of manipulation and deception” foi lançado este mês pela Princeton University Press.
*Jornalista

Sobre Filipe Nyusi

E

m blogues, jornais e redes
sociais digitais é frequente
desejar-se que o presidente da República, Eng.º Filipe Nyusi, faça mais do que faz
ou pode fazer. Pretende-se que
ele tenha um superpoder capaz
de resolver tudo o que há a resolver no país. É a ele que se apela
e não às instituições, faz-se dele
um ser providencial, um messias,
um deus que deve governar por
inteiro a terra pecaminosa.
Isto é isolar Nyusi, individualizá-

-lo por inteiro, Nyusi que, repetidamente, tem aﬁrmado que
respeita a Constituição, não lhe
competindo por isso imiscuir-se
nas instituições.
Sem dúvida que os presidentes
da República fazem história,
mas não são livres de a fazer nas
condições por eles escolhidas,
arbitrariamente, estrangeiros à
história, às determinações e a
quem os apoia e escolheu - para
adaptar uma famosa posição de
Karl Marx.
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A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça

História mal contada

O

que se passou no sábado passado em Manica é
uma história muito mal
contada. E o mais estranho é que é muito mal contada
dos dois lados.
Senão, vejamos:
Mal a notícia do atentado contra
a coluna de Afonso Dhlakama começou a chocar o país e a comunidade internacional, apareceu logo
a versão de que não teria havido
atentado nenhum, mas sim o rebentamento de um pneu que terá
feito capotar um carro.
Só que, por um lado, há a foto de
um carro todo perfurado por balas
e, por outro, há o relato dos jornalistas, que seguiam na caravana,
que não põem em dúvida a existência do tiroteio.
Mas, depois, temos a notícia da
Agência France Press. Essa Agência contactou, em Chimoio, o
Inspector Manuel Lourenço. E
ele contou a história de um posto
de controlo policial que mandou
parar um carro não pertencente
à comitiva de Dhlakama. Como
o carro não parou a força policial
começou a disparar contra ele e
como, por azar, a coluna da Renamo ia a passar nesse momento foi
atingida por alguns tiros. Portanto, os tiros tinham sido disparados
pela Polícia mas por engano.
Mais tarde a France Press contactou o comandante da PRM
em Manica, Armando Mude, que
aﬁrmou que os tiros tinham sido
disparados por indivíduos não
identiﬁcados.
Entretanto, o porta-voz do par-

tido Frelimo defende a tese de
que terá sido uma coisa interna
da Renamo para ter um pretexto
para iniciar a guerra. Não explica
é por que razão, então, a Renamo
não iniciou imediatamente a guerra e, pelo contrário, assistimos a
Dhlakama, calmo e sorridente, na
Beira, a desvalorizar o ataque e a
continuar a falar de Paz.
Isto do lado do Governo/Frelimo.
Vejamos agora o lado da Renamo:
Os jornalistas que seguiam na caravana falaram de um ferido grave,
o motorista de um dos carros. Ora
nunca mais se soube de tal pessoa.
Parece não ter dado entrada em
nenhum dos hospitais de Chimoio
e a Renamo não o apresentou aos
órgãos de informação, como seria
natural que ﬁzesse.
O mesmo se passa com quatro
atacantes feridos e capturados pelos homens da Renamo. São referidos pelos jornalistas que iam na
coluna mas depois desaparecem
sem deixar rastos. O que seriam
testemunhos fortíssimos em apoio
às acusações de Afonso Dhlakama
à Polícia e ao partido Frelimo, parecem nunca ter existido.
E o pacato cidadão ﬁca sem saber
o que, de facto, aconteceu, num
momento em que uma chispa destas pode deitar fogo ao país.
Eu diria que os dois lados devem
parar de fazer coisas destas que
só servem para mostrar o cinismo dos apelos à Paz com que nos
inundam a todas as horas.
Não há paciência para assistir a
estes jogos de guerra feitos com
armas reais nas mãos.

SACO AZUL
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Boas cercas fazem espécies seguras
Por Christian Lambrechts*

O

s países africanos são muitas vezes criticados
por não responderem aos seus desaﬁos ambientais. Os observadores costumam citar a
perda de habitat face ao crescimento populacional, degradação do solo e industrialização.
E depois, há a acusação mais frequente de todas: que
o aumento da caça furtiva está a colocar em perigo
espécies como elefantes e rinocerontes.
No Quénia, contudo, há um projecto de conservação
inovador em curso. Iniciado nas montanhas Aberdare, no centro do Quénia, o “Rhino Ark”, originalmente concebido para proteger o rinoceronte negro altamente ameaçado pela caça furtiva, é suportado pelas
pessoas que lhe poderiam ter resistido: as comunidades locais das áreas agrícolas mais produtivas do país.
Em 1988, os conservacionistas decidiram ﬁnanciar e
construir uma cerca electriﬁcada para proteger uma
área do Parque Nacional de Aberdare, que faz fronteira com pequenas propriedades agrícolas. A cerca
foi projectada para evitar a intrusão da população
humana e da degradação no habitat do parque. Mas
também protegeu os agricultores, cujas culturas eram
regularmente sendo destruídos por caçadores de elefante e outros animais selvagens. Os agricultores locais saudaram a iniciativa, o que inﬂuenciou a decisão
de expandir a cerca de forma a cobrir o perímetro de
toda a faixa de Aberdare.
As Montanhas Aberdare, que abrangem 2.000 quilómetros quadrados de ﬂoresta indígena e bacias
hidrográﬁcas vitais, bem como um parque nacional,
são fundamentais para o Quénia. Quatro dos maiores
rios do país, ﬂuindo para o norte, oeste, leste e sul,
começam ali, e fornecem água e energia a sete grandes cidades, incluindo a capital, Nairobi. Em encostas
mais baixas das montanhas, quatro milhões de agricultores beneﬁciam de um solo rico e precipitações
abundantes. No sopé e declives elevados, produz-se
30% do chá do Quênia e 70% do seu café.
Durante 21 anos, a cerca em torno das Aberdare foi
cuidadosamente construída, suportada principalmente pelo sector empresarial do Quénia, doadores
individuais e exercícios inovadores de captação de recursos, tais como o Rhino Charge, um evento motorizado que tem atraído a atenção do público queniano
e arrecada mais de um milhão de dólares anualmente.
Mas, no momento em que a vedação electriﬁcada foi
totalmente concluída, em 2009, o governo, sob a liderança do então presidente Mwai Kibaki, tornou-se
um parceiro essencial, com o Serviço de Vida Selvagem do Quénia (KWS) e o Serviço Florestal do
Quénia (KFS) profundamente envolvidos no o projecto.
Com o apoio do governo queniano, o Rhino Ark tem
sido capaz de voltar a sua atenção para outras áreas
ﬂorestadas, mas degradadas - como o Monte Ebu-

ru no Complexo de Florestas Mau, com vista para
o Lago Naivasha, e o Monte Quénia, património da
humanidade que tem sido fortemente afectado pelos conﬂitos entre os humanos e a vida selvagem. A
cerca de 45 km no Monte Eburu foi concluída no
ano passado. A cerca do Monte Quénia, a 450 km,
será mais demorada do que o projecto das Aberdare,
estando, contudo, a fazer rápidos progressos, com 80
quilómetros concluídos.
Naturalmente, a construção de uma cerca é apenas o
começo. As cercas devem ser geridas e mantidas (alguns dos postes originais nas Aberdare, por exemplo,
tiveram de ser substituídos), devem ser desenvolvidos
corredores de vida selvagem, e as comunidades locais
necessitam de apoio. Todas as áreas são mantidas sob
vigilância de patrulhas aéreas e pedestres ao longo da
linha da cerca - um processo de monitorização constante que implica custo consideráveis.
Os benefícios, contudo, são signiﬁcativos. As cercas
mantêm as autoridades totalmente atentas a quaisquer incidentes de caça ilegal - especialmente de
elefantes, rinocerontes e espécies excepcionalmente
raras, como o antílope da montanha Bongo, que só
existe agora nas Aberdare, Monte Quénia, e no complexo das ﬂorestas Mau, incluindo o Monte Eburu.
As comunidades locais estão envolvidas em todas as
áreas da cerca e na manutenção da ﬂoresta. Na verdade, elas são os guardiões das cercas, mantendo-as
limpas de vegetação, e reparando os danos causados
??por animais selvagens e outros factores - e aprendendo novas competências no processo.
O objetivo a longo prazo é a proteção dessas ﬂorestas
críticas. Para isso, os fundos de doações estão a ser
estabelecidos como parcerias público-privadas, reunindo o Rhino Ark, a KWS e a KFS, e representantes
das comunidades locais. Os chamados contratos ﬁduciários, criados localmente, vão gerir esses fundos,
que acabarão por pagar a manutenção das cercas. O
Contrato Fiduciário Aberdare entrou em vigor em
Outubro passado.
Os agricultores da região podem agora ver os benefícios da co-existência com a cerca. Desde a conclusão
da cerca das Aberdare, o valor da terra dos agricultores locais quadruplicou. Eles podem trabalhar nos
seus campos em paz pela primeira vez em mais de um
século, os seus ﬁlhos podem caminhar para a escola
sem medo de serem atacados por animais selvagens,
e a conservação faz agora parte do currículo. A principal lição é simples: boas cercas são boas para todos.
*Christian Lambrechts, antigo responsável do programa ambiental das Nações Unidas, é director executivo
do Rhino Ark Charitable Trust.

Por Luís Guevane

O único lado do problema

A

s promessas de não retorno à
guerra valem como promessas.
São promessas que, provavelmente, mais se orientam no sentido de apaziguar ou refrear os ânimos dos
cidadãos do que propriamente em garantir
o seu cumprimento. Cada uma das partes
parece fazer dois discursos: um de apropriação do protagonismo político, fazendo
passar a ideia de que está em posição de
força, e, outro, de apelo ao cidadão no sentido de perceber que o maior, aliás, o único
culpado é o seu adversário político.
Para o primeiro tipo de discurso cada uma
das partes assume uma determinada dignidade que a caracteriza. Ou seja, quem
está no poder defende a sua dignidade
usando, entre outros, com maior peso, o
poder da imprensa pública (entenda-se
“pro-governamental”) sob seu domínio.
As reclamações, exigindo um mínimo de

proﬁssionalismo, imparcialidade e isenção,
ainda que tenham a sua dose de provimento,
são relegadas para uma gaveta ﬁctícia timbrada ou rotulada de “oposição”. Na hora do
aperto é fácil esquecer que a imprensa pública, assim entendida, não deve e nem pode ser
partidarizada e que, por isso, o público merece
respeito em termos de cruzamento de fontes.
É suspeito e cansativo quando apenas nos é
dado a consumir o conteúdo do lado que acusa
e diaboliza o outro. Tão pesado e desestruturante se torna quando isso só conﬁrma a regra.
Olhando para o “outro lado”, designadamente
a oposição, a defesa da dignidade é feita basicamente pela imprensa privada (entenda-se
“livre”, no sentido de censura e independência editorial), fora do seu domínio directo. Há
um “domínio indirecto” da oposição sobre a
imprensa, no geral, através do seu comportamento político, independentemente do agrado
dessa mesma imprensa. Por exemplo, os títulos

dos semanários da praça são um chamariz importante para percebermos algo sobre o signiﬁcado de liberdade de expressão e exercício de
democracia. Essa liberdade consegue vender
as ideias da oposição, pressionada pelo momento e pelo sentido de oportunidade, aliás,
pelo necessário faro que este tipo de negócio
exige. Quando esse exercício incomoda atrai
rótulos como libertinagem, imprensa não séria, pasquins, etc. O acto de denegrir a luta
contra desinformação assume-se assim como
produto de intolerância ou de quem procura
ganhar a sua razão gritando mais alto que a
própria razão.
Tanto o primeiro tipo de imprensa como o segundo mostram-nos uma espécie de empate
relativamente à apropriação do protagonismo
político; os dois localizam-se no ministério da
verdade, mas cada um no seu respectivo andar. Por vezes, as tendências cruzam-se nos

corredores desse mesmo ministério onde
conﬁrmam percepções antigas, percepções
ligadas ao “fantasma do proﬁssionalismo”.
Percebem, por isso, que que é preciso desconstruir os medos e no seu lugar reconstruir e fortalecer o proﬁssionalismo para
tornar mais visível e credível o seu ministério.
Quanto ao segundo discurso feito pelas
partes, o de que o culpado é o adversário
político, a resposta está na exigência de
paz. O cidadão percebe, ou já percebeu,
que o sacrifício em eleger o culpado nunca
foi a solução do problema. Aos culpados
custa exigir que se comportem como tal
quando se sabe que só os mesmos estão em
posição primeira de solucionar o problema. Quando as partes decidirem “baixar
a guarda” teremos pernas para resolver o
problema que nos aﬂige. Isso é para breve.
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Parque dos Continuadores

Caiu a máscara
Por Paulo Mubalo

C

omo que a dar um puxão
de orelhas ao Ministro da
Juventude e Desportos,
Alberto Nkutumula, o presidente da República, Filipe Nyusi,
não deixou de lamentar o estado
de abandono em que se encontra o
Parque dos Continuadores, outrora
uma das mais imponentes infra-estruturas do atletismo inauguradas pelo então presidente Samora
Machel. Neste momento, há vários
interesses privados em jogo depois
de, num passado não muito distante, o Ministério da Juventude e
Desportos e o Conselho Municipal
terem chumbado um projecto eminentemente desportivo de Lurdes
Mutola, a menina de ouro do nosso
atletimso, para depois apadrinharem
um outro que tem muito pouco a ver
com o desporto.
Na verdade, apesar do clamor de
vários segmentos ligados ao atletismo e não só, incluindo o próprio
presidente da FMA, Shafee Sidat,
que insistentemente questionaram a forma pouco clara como foi
tratado o “negócio” do Parque dos
Continuadores, o MJD sempre tentou transmitir a mensagem de que
tudo estava bem encaminhado, daí
que, oﬁcialmente, o ministro Alberto Nkutumula não tenha visitado o
local desde que tomou posse, muito
menos se tenha pronunciado sobre
os passos seguintes.Visitou, isso sim,
algumas federações desportivas nacionais, interagiu com muitos des-

Pormenor do Parque dos Continuadores

portistas e deu recomendações sobre
isto ou aquilo.
Ou seja, Nkutumula precisou da
visita do Presidente da República
para “descobrir” que a pista não está
em boas condições e que a primeira
acção que deve ser feita é a sua rebilitação.
Já Shaﬀe Sidat diz que a visita do
presidente da República foi uma
vitória do seu elenco, pois tudo fez
para que aquele local mudasse de
face.
Sabe-se que o Parque dos Continuadores situa-se no coração da cidade
de Maputo, quiçá numa das zonas
nobres (Polana Cimento), e foi
inaugurado no período pós-independência pelo antigo Presidente da
República, Samora Machel.
A infra-estrutura está em ruínas e
enquanto se espera pelo tão bada-

lado e controverso projecto da sua
requaliﬁcação, alguns clubes vão o
usando a seu bel-prazer contra todos os riscos que podem advir para
os atletas.
Antes da visita do PR ao local, o SAVANA já o tinha feito por inúmeras
vezes e constatou que a degradação
atingiu o seu limite: o tapete está
quase que desfeito, sendo que é permeado por crateras e ondulações.
No tocante às pistas, apenas uma
é que reúne as mínimas condições
para ser usada, mas, diariamente,
atletas federados e não só, treinam
nesse local, o que não deixa de constituir uma verdadeira aberração.
Apurámos, ainda, que atletas que
representaram o país nos Jogos da
Commonwealth treinaram regularmente nesse local e, em consequência do mau estado das pistas, ﬁcaram

Finta-finta lançado em Milão

O

livro finta-finta, da autoria
da jornalista italiana, Paola
Rolletta, foi lançado nesta
terça-feira, em Milão, na
Itália, por ocasião da Expo 2015.
Trata-se da versão em italiano desta
obra, originariamente publicada em
duas línguas (português e inglês),
em Maputo, no ano de 2011, sob a
chancela da Texto Editores.
Finta ﬁnta é uma homenagem a todos
os jogadores e treinadores moçambicanos, famosos e anónimos, sonhadores, que ﬁzeram a história do futebol e
da nação moçambicana e é composta
por uma amostra de 31 retratos.
Nesta obra, com 224 páginas, Paola
Rolletta conta a história do futebol
moçambicano através do retrato de
jogadores e treinadores que ﬁzeram
conhecer o nome de Moçambique
no mundo, dos anos 1950 até aos
nossos dias, como são os casos de
Matateu, Mário Coluna, Eusébio,
Shéu, Calton Banze, Tico Tico,
Chiquinho Conde, Augusto Matine, Dário Monteiro, entre outros.
A versão italiana é da editora italiana, Aviani & Aviani e o dinheiro da
venda do livro será utilizado para a
realização do projecto “Finta-Finta
Mabilibili” promovido pela Time
For Africa, em colaboração com a
Escola Comunitária de Mabilibili,
no distrito de Matutuine, na província de Maputo, que compreende a

tocados.
E tal como o Parque dos Continuadores, a sede da FMA é outro
exemplo eloquente da degradação.
O tecto está carcomido de velhice e
a deixar inﬁltrar água, para além da
falta de mobiliário e materiais informáticos.
Polémica em torno do projecto de
requaliﬁcação
O projecto de requaliﬁcação do
Parque dos Continuadores sempre
alimentou polémicas em vários círculos, sendo disso exemplo a organização Livaningo, que entende que
aquela infra-estrutura é um património secular desportivo, cultural
e histórico da cidade, que devia ser
mantido, independentemente das
circunstâncias e pressões de grupos
ﬁnanceiros ou comerciais que estão
interessados pelo local.
“O futuro projecto de construção de
edifícios no Parque dos Continuadores representa uma clara extinção dos poucos espaços verdes que
a cidade de Maputo ainda preserva,
e vai contra todos os princípios que
norteiam o desenvolvimento urbano
sustentável”, defende.
Para esta organização, a satisfação
dos interesses comerciais não pode
colidir com os serviços urbanos básicos e imprescindíveis para uma cidade, pois, existem outros espaços em
que os tais empreendimentos podem
ser albergados sem que com isso haja
a supressão dos espaços verdes.
Sabe-se que o projecto em alusão

CMH apoia xadrez
com 10 mil livros

A

companhia
Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH) uma
empresa fundada em
Outubro de 2000, como veículo
de participação dos moçambicanos no Projecto de Gás Natural
de Pande e Temane, na província
de Inhambane, vai pôr à disposição, nas próximas semanas aos
interessados, cerca de 10 mil
livros de xadrez no quadro da
massificação daquela modalidade no país.
Os livros serão distribuídos a algumas escolas primárias do país
em parceria com a Academia de
Xadrez da Matola. Entretanto,
apesar de não ter sido revelado

Paola Rolletta

construção de um campo de futebol
para favorecer a prática desportiva
dos jovens.
Referir que Paola Rolletta é uma
jornalista italiana, residente em Moçambique e trabalha como freelancer
para órgãos de informação nacionais
e internacionais. Foi igualmente colaboradora do hebdomadário SAVA-

NA. O futebol é uma das suas paixões, mas como não tem talento no
relvado diverte-se a escrevê-lo. Aliás,
no lançamento da obra em Maputo, o governo desaﬁou os jornalistas,
particularmente desportivos, a seguirem o exemplo de Paola Rolletta,
pois são ainda poucas as obras publicadas neste campo.

está orçado em 50 milhões de dólares e vai comportar, entre outras
coisas, as futuras sedes do Fundo de
Promoção Desportiva, Federação
Moçambicana de Atletismo, Associação de Atletismo da Cidade de
Maputo, para além de infra-estruturas de apoio, sendo de destacar salas
de musculação, centro médico, salas
de conferências e serviços administrativos.
O plano director foi desenhado pela
empresa Equip, Lda, representada por Rui Tadeu, antigo dirigente sénior do Costa do Sol e que já
explorou o ginásio do Ministério
da Juventude e Desportos. A duração das obras é de dois anos, sendo
que o novo parque terá uma área de
cerca de 65 mil metros quadrados.
De realçar que contribuiu, grandemente, para a degradação das pistas
do Parque dos Continuadores a realização de concertos musicais, com
a condescendência do Ministério da
Juventude e Desportos.
Em vários círculos reina a percepção
de que o país pouco fez para Lurdes Mutola, sendo disso exemplo o
facto de, depois de ter criado uma
fundação com seu nome, a qual foi
apadrinhada pelo antigo Chefe de
Estado, Joaquim Chissano, não lhe
terem sido abertas as portas para
avançar com um projecto, que entre
outras coisas, incluía a construção da
vila olímpica. É que, volvivos alguns
anos, as instalações foram vendidas
a singulares, num negócio que deixa
muitas zonas de penumbra.

o montante que será gasto na
operação, que inclui a edição e
distribuição, estimativas apontam para cerca de um milhão de
meticais.
Nesses livros, de muito boa
qualidade, conforme o SAVANA
apurou, estão lá inseridas as regras básicas do xadrez, o nome
das peças, a sua movimentação, o
que vai permitir aos alunos uma
rápida aprendizagem.
De referir que o xadrez é considerado como uma modalidade
que ajuda os indivíduos, principalmente as crianças, a terem
um raciocínio mais rápido, o que
lhes permite encarar da melhor
maneira os desaﬁos do futuro.
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
___________
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
REGULAMENTO DO PRÉMIO LITERÁRIO 10 DE NOVEMBRO

No intuito de desenvolver o gosto pela literatura e pela escrita, o
Conselho Municipal de Maputo (CMM) e a Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) instituem o “Prémio Literário
10 de Novembro” homenageando deste modo o dia da Cidade de
Maputo.
O Prémio tem periodicidade anual, tendo sido a primeira edição
em 2005, de acordo com o memorando de entendimento celebrado
entre o Conselho Municipal de Maputo e a Associação dos Escritores Moçambicanos, que faz parte integrante do presente Regulamento, que estabelece as normas reguladoras do Prémio Literário
10 de Novembro, conforme o articulado seguinte.

2. No acto da entrega dos trabalhos, os autores receberão um comprovativo do depósito da obra.
Artº8
(Confidencialidade dos Concorrentes)
Os concorrentes devem apresentarem-se ao concurso sob pseudónimo, devendo juntar ao processo a sua identidade civil e morada,
dentro de um envelope fechado e devidamente assinalado no exterior com a inscrição de “Prémio Literário 10 de Novembro”, seguida do pseudónimo pessoal.

Artº9
Artº1
(Prazo)
(Definição)
O resultado do concurso será divulgado publicamente no dia 10 de
O Prémio Literário 10 de Novembro foi instituido em valor mone- Novembro, dia da Cidade de Maputo.
tário, atribuido a um escritor (a) vencedor (a), com o ﬁto de incentivar e consolidar hábitos de leitura e de escrita, promover e valorizar
Artº10
a literatura moçambicana.
(Edição do título vencedor)
O CMM e a AEMO poderão editar a obra vencedora, por sua
Artº2
própria iniciativa, ou cedendo-a á alguma instituição interessada,
(Condições de Admissão)
mediante acordo, ou ao próprio autor, desde que salvaguardado o
Podem concorrer ao prémio, escritores nacionais com ou sem prestígio do prémio, pelo que não haverá lugar a vencedores exlivro(s) publicado(s), residentes na Cidade de Maputo.
-aequo.
Artº3
Artº11
(Publicidade do Concurso)
(Lançamento da Obra)
O anúncio do concurso de cada edição será feito através dos órgãos A obra a publicar, no âmbito deste prémio literário, será lançada no
de comunicação social.
ano imediatamente posterior ao ano de concurso, em data coincidente com a celebração do Dia Mundial do Livro.
Artº4
(Natureza dos trabalhos)
Artº12
1. Os géneros literários elegíveis para efeitos do concurso são: a
(Constituição do Juri)
poesia e a prosa, em regime alternado anual.
O Juri do “Prémio Literário 10 de Novembro” é composto por três
2. A edição de 2015 é consagrada à prosa.
personalidades de reconhecido mérito, dos quais dois indicados
pela AEMO e um indicado pelo CMM.
Artº5
(Qualidade)
Art13
1. São admitidos ao concurso, trabalhos e não publicados, escritos
(Forma de Deliberação)
em português e submetidos aos critérios técnico-literários de O Juri delibera por maioria simples, e do resultado do concurso
cada uma das edições.
será lavrada uma acta, mesmo que não seja apurado o vencedor por
2. Serão liminarmente excluidos os que violarem no todo ou em manifesta falta de qualidade literária dos trabalhos apreciados.
parte as normas do presente Regulamento.
Artº14
Artº6
(Recurso)
(Valor Pecuniário)
Da decisão do juri não cabe recurso
O Prémio Literário 10 de Novembro tem o valor monetário de
Artº15
100.000.00 MT (Cem mil meticais) e será entregue ao vencedor
(Entrada em Vigor)
em cerimónia pública, no dia 10 de Novembro de cada ano.
O presente Regulamento entra imediatamente em vigor.
Artº7
(Critérios da edição)
1. Para a edição de 2015, os trabalhos concorrentes deverão ser
entregues na sede da AEMO, em quatro exemplares, com tratamento do texto em tamanho A4, a espaço simples e fonte 12,
com um mínimo de 30 páginas e um máximo de 50, até ao dia
20 de Outubro do ano em curso.
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Mafalala é palco do turismo
doméstico nacional

T

eve lugar nesta segunda-feira, 21 de
Setembro, no bairro da Mafalala, a
cerimónia central de lançamento das
actividades comemorativas ao Dia
Mundial do Turismo, a assinalar-se no próximo 27 de Setembro corrente.
Sob o lema “Mil Milhões de Turistas, Mil
Milhões de Oportunidades” a Associação
IVERCA – Turismo, Cultura e Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da
Cultua e Turismo, tem agendado diferentes
actividades sócio-culturais e recreactivas no
âmbito desta efeméride.
Entre palestras sobre turismo, visitas guiadas
a alguns pontos históricos da cidade de Maputo, a IVERCA, como uma entidade com
uma génese no movimento estudantil-académico, pretende proporcionar um contacto
entre os turistas e um vasto leque de património cultural nacional disperso ao nível da
capital moçambicana. Um dos destaques das
referidas actividades é a rota pelo histórico e
emblemático bairro da Mafalala e duas pales-

tras nas Escolas Secundárias Josina Machel e
Noroeste 1, de forma a contribuir para uma
melhor formação no sector.
A Associação IVERCA acredita que, através
deste conjunto de acções, vai contribuir para
a promoção do turismo doméstico nacional,
bem como massiﬁcar esforços visando proteger o património nacional em diferentes
perspectivas.
O Dia Mundial do Turismo foi instituído pela Organização Mundial do Turismo
(OMT) no decurso da 3ª Assembleia Geral
deste organismo, realizada em Torremolinos,
Espanha, em Setembro de 1979. Adoptou-se o dia 27 de Setembro na sequência de um
marco importante no mundo do Turismo,
que foi a adopção dos estatutos desta organização.
Moçambique vem celebrando a data desde
1995, ano em que foi formalmente admitido
como membro da Organização Mundial do
Turismo, durante a 11ª Sessão da Assembleia
Geral da OMT. A.S

Os residentes do bairro consideram que o turismo tem vindo a mudar o cenário da zona

Matola acolhe festival de literatura

O

Movimento Literário Kuphaluxa
em parceria com o Conselho Municipal da Matola e patrocínio dos
Aeroportos de Moçambique e a 2M
realizam nos dias 23, 24 e 25 de Outubro de
2015 a primeira edição do Festival Literário
da Matola – LITERATAS.
O LITERATAS 2015, produzido pela SóArte
Media, terá como palco o Posto Administrativo
da Machava, no Município da Matola. O evento contemplará uma grande feira de livro, debates, oﬁcinas, encontros literários, exposições,
actividades para infância, recitais de poesia, espectáculos de música, entre outras.
Na presente edição, o Festival LITERATAS
tem como tema “memória: um museu contemporâneo” visando reﬂectir, de um modo geral,
sobre o papel da literatura nos processos culturais, históricos e sociais.
Pretende-se que o evento seja uma verdadeira festa do livro, onde os participantes terão a
oportunidade de convergir com as outras artes,
como pintura, cinema, dança, música e gastronomia, para além de uma área direccionada aos
leitores de palmo e meio.
O Kuphaluxa e a SóArte Media pretendem
transformar a cidade da Matola, durante os três
dias, na catedral das artes por intermédio do livro e da música. Num projecto que se espera
seja uma tradição no circuito cultural em Moçambique, envolvendo escritores, académicos,

jornalistas, estudantes, gestores culturais, leitores e o público em geral.
Espera-se, igualmente, uma audiência estimada
em três mil espectadores ao longo de um evento
a ser animado por cerca de cinquenta artistas
das mais vastas expressões, desde escritores, poetas, artistas plásticos, animadores de leituras e
músicos. Ao mesmo tempo, pouco mais de uma
dezena de editoras e livrarias vão expor e vender
livros a preços promocionais. Aliás, a venda do
livro a preço descontado é uma das principais
características do Festival LITERATAS, pois é
importante criar motivação para que os leitores
compram mais os livros e consequentemente,
leiam. A.S
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Por Luís Carlos Patraquim

Arame Farpado
made in Europe

O

primeiro-minisro húngaro não
deve nada ao Almirante Horthy, o venerável ditador que
serviu Hitler. Chama-se Victor, gosta de muros, não gosta de ciganos
nem de judeus e, muito menos, da horda
“pavorosa” que deambula pelo horto desarmonioso europeu. O Victor, cara dura,
baixote, ﬁrme, pouco amigo de falatórios
democráticos, acaba de anunciar que deu
ordens ao seu exército para disparar sobre o rebotalho que mancha e suja o velho continente. Fiel ao humanismo que
ergueu Buchenwald ao lado da cidade
de Goethe, Weimar, o Victor deu ordens
para só serem disparadas balas de borracha. Bem haja!
A Comissão Europeia o Conselho Europeu, os tratados moribundos, o sumptuoso parlamento, que ora reúne em Bruxelas, ora em Estrasburgo – essa cidade de
fronteira, essa estrada com uma cidade no
meio por onde ocorreu a transumância
militarista entre a França e a Alemanha
– esses deputados cheios de mil e uma directivas e resoluções e mais inchados ordenados, clamam, indignam-se, apoiam,
desapoiam, mas não mandam nada. Nem
o homem normal que é o senhor François,
o da lambreta, exímio em discursos fúnebres e excelente caixeiro viajante na venda
de Raﬀales. Quando os excelentíssimos
deputados mudam de Bruxelas para Estrasburgo e vice-versa, a mola despendida
dava para pagar todas as Ematuns da vida,
essa moçoila com apelido insólito, a Ema
Atum
Do alto da sua brilhantíssima geoestratégia, no que é secundado pela análoga
visão de Merckel para a Ucrânia e a dos
Estados Unidos para cercar a Mãe Rússia,
Vladimir Putin declarou, uma vez, que o
maior desastre estratégico do século XX
tinha sido a queda do Muro de Berlim.
Estava eu numa barraca do Museu, com
o meu amigo Jonasse, e ambos concordámos. O rapaz que, qual cowboy Marlboro
das estepes, exercita os bíceps do que resta
da grande potência do nosso aliado natural Breznev, estava a ser um profeta.
Os muros voltaram. O arame farpado
deve estar a ser produzido às toneladas de
novelos ali onde o Danúbio não é azul. É
um espectáculo assistir à industriosa capacidade europeia em colocar estacas nas
fronteiras – melhor só o Estado de Israel -, a enlatar gente nos comboios para

nenhures, como indigna ver aquela massa
de gente a entupir as belas autoestradas.
Atrapalhando o tráfego, diria o Chico
Buarque.
Causas para isto? Pois claro, os traﬁcantes. O bombardeamento da Líbia, levado
a cabo pelo Sarkhozy mais o penteadinho
do Cameron, não sequer chamados à colação. Muito menos o que não se fez a
seguir: o nation building, como refere o
jargão das Nações Unidas. A propósito, a
prestimosa organização faz cada vez mais
lembrar a famosa Sociedade das Nações.
E o que diz a extrema-direita? Entre as
vagas de refugiados, os que escapam à
morte no Mediterrâneo; os que por terra
chegam à Turquia, à Grécia e andam em
bolandas pelos campos minados da hipocrisia europeia, só podem estar inﬁltrados
do Daesh. É isso!
Os Estados, depois de alguns bondosos
acolhimentos, por vezes com bandas e
tudo nas bucólicas aldeias, começam a fechar as portas, quer dizer, a erguer muros,
arame farpado. E empurram os deserdados para as calendas de onde vieram, num
regresso às margens do mar da morte que
é hoje esse berço de civilizações, nas duas
margens do Mare Nostrum. Quem os
acolhe primeiro que os aguente que os cofres do BCE apoiarão com uns taquitos.
Do lado de cá, a indiferença continua.
Não me lembro, posso estar enganado, de
urgentes cimeiras da UA, de articulações
com a OIM (Organização Internacional
para as Migrações), de encontros entre
as organizações regionais, CEDEAO,
UMOA, por aí. Nada, ou quase. Uma
Eritreia ditatorial, so what?! O Sudão do
Sul inviável, so what?! E o mais que se
sabe. Mal agradecido anda o Boko Haram
que não reconhece a oferenda das armas
proporcionadas pelo desastre líbio. Sobre
o Iraque perguntem ao menino Bush ﬁlho que agora pinta auto-retratos. E não
há TPI para isto!
Por ﬁm, no horto desarmonioso europeu,
é melhor começar a esquecer Schengen.
Aliás, é melhor começar a esquecer bastas
ilusões.
Como é que um continente em crise (dizem eles) que emigrou para tudo o que
era sítio e que tem cerca de 500 milhões
de habitantes, pode acolher um milhão de
refugiados. É insuportável! Ninguém está
a falar de melanina. É só uma questão de
números.

Saxofonista participa em Music ExChange

O

multi-premiado saxofonista, compositor, produtor e etnomusicólogo,
Moreira Chonguiça, foi uma vez
mais convidado a juntar-se a um
painel de luxo de profissionais de música na
quinta edição do Music ExChange, a ter lugar
em Cape Town, África do Sul, de 25 a 26 de
Setembro de 2015.
Music ExChange é um dos maiores programas
sul-africanos de música, ﬁlme e entretenimento em que alguns dos mais respeitados nomes a
nível mundial na área de negócio fazem parte.

Moreira Chonguiça estará num painel no sábado com Bryan Michael Cox, Brandon Bakshi e
o defensor de topo no Tribunal Supremo e expert em Direitos autorais na música Nick Matzukis. A conferência está aberta a todos os que
estão no negócio do entretenimento, música e
ﬁlme ou são apenas interessados.
O roll de oradores da conferência de dois dias
inclui o americano Bryan Michael Cox, um
vencedor do Grammy como melhor song writer (escritor de músicas) e produtor de músicas. É responsável pela venda de mais de 175
milhões de álbuns e ganhou nove prémios

Grammy. Cox é co-escritor e co-produtor de
singles de sucesso de artistas como Mary J Blige, Mariah Carey, Jagged edge, Toni Braxton,
Janet Jackson e Usher.
Um grande orador também presente na conferência é Brandon Bakshi, Director Executivo das relações escritor/editor para a Europa e
Ásia baseada em Londres. Enquanto no BMI,
Bakshi é responsável pela assinatura com Pete
Townsend, Queen, Deadmau 5, One Direction, Avicci bem com Ellie Goulding.
A.S

Dobra por aqui
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A dança das cadeiras

A

notícia da exoneração do Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Rosário Fernandes, conhecido pela sua forma clara de dirigir, faz com que
muitos questionem as razões. Estamos cientes que no nosso país precisamos
de pessoas íntegras para dirigir os lugares de governação. Sabemos que Rosário
Fernandes esteve no seu cargo durante nove anos. Realizou trabalhos de vulto.
Este sim pode dizer que saiu com a missão cumprida.
Será esta saída o início da dança das cadeiras que o Presidente da República está a implementar no seio dos governantes? Quando chegar a vez de começar a tirar algumas ﬁguras
que ocupam lugares preponderantes dentro do partido do batuque e maçaroca, essa ideia
vai fazer com que alguns quadros seniores da freli percam o sono. Nisso, parece que Margarida Talapa, Presidente da Bancada da Frelimo na Assembleia da República, está a dizer
para Eliseu Machava, Secretário-geral do Partidão, que temos de esperar tudo nos tempos
que se aproximam, enquanto Filipe Paúde imagina o futuro cenário que se aproxima.
Outra questão que preocupou a sociedade moçambicana foi o caso dos nados mortos que
foram deitados numa lixeira lá para as bandas da Matola. O caso mostra de alguma forma
que os resíduos hospitalares não são tratados devidamente. Quando se procura saber os
reais motivos do sucedido, as justiﬁcações são pouco claras. Precisamos saber exactamente
como os nados mortos foram parar naquelas condições na lixeira. Não é por acaso que
Maria Machinuapa, antiga combatente, procura colher alguns esclarecimentos da Ministra
da Saúde, Nazira Abdula. É preciso esclarecer melhor este caso.
Na governação de Nyusi é difícil ver aqueles partidos da oposição que sempre apareciam
a mostrar que apoiavam o partido no poder a todo o custo. Mostravam de todas as formas
que apoiavam plenamente a forma de governação de Guebuza. Bajulavam o antigo presidente, acreditamos que tudo isso era para ganhar alguns dividendos. Nesta terceira foto
vimos Yacubi Sibindi, líder do partido PIMO, umas das ﬁguras que fazia um papel nada de
oposição ao governo guebuziano. Aqui parece mesmo estar a dizer: no seu tempo Guebuza
eu sempre estive do seu lado. Não há dúvidas. Vamos lá ver se Nyusi aceita também os
meus serviços.
Tentativas de eliminar o líder da Renamo foram várias. Sabemos que eliminar Afonso
Dhlakama não é resolver o problema que o país enfrenta, é preciso que as conversações
sejam mais inclusivas para salvaguardar a paz no nosso país. A tona da campanha do Presidente Nyusi foi a inclusão para resolução. Avaliando pela imagem de Ivone Soares, da
Renamo, parece estar a dizer ao economista Prakashi Ratilal, que estamos à espera desse
momento e que o diálogo tão esperado seja inclusivo e decisivo.
É necessário mostrar trabalho. Ministro não é para trabalhar somente no gabinete. Tem
de servir de exemplo para que a sociedade tenha nos governantes ﬁguras exemplares. Foi
o que fez o jovem Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia,
aquando da campanha de limpeza das valas de drenagem do mítico bairro da Mafalala. É
preciso mostrar trabalho antes que a dança das cadeiras nos atinja. O governante procedeu
à entrega de recipientes para depósito de lixo.
O evento acontece por ocasião da passagem do Dia Internacional de Limpeza dos Rios e
Mares e esta iniciativa decorreu em todo o país.
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t   0 OØWFM 1$" EBTiTVQFS FYDFMFOUFTw DFSWFKBT OBDJPOBJT SJWBMJ[B
DPNVNBHSPFDPOPNJTUB UBNCÏNDPNFYQFSJÐODJBSFHJPOBM OBT
NFOTBHFOTRVFMBOÎBIÈNFTFTQBSBEFOUSPEPQBSUJEÍP.BTOB
ÞMUJNBTFYUBGFJSB OBQSFTFOÎBEPUJNPOFJSP RVFUBNCÏNBQSFDJB
DFSWFKBFEPCPTTEB*OEÞTUSJB NBOEPVVNBDFSUFJSBRVFBOEBIÈ
NFTFTOBTHBSHBOUBTEPTFYFDVUJWPTDFSWFKFJSPT"QFTBSEFUFSFN
JOWFTUJEP RVBTF DJODP NJMIÜFT EF WFSEJOIBT OB SFDPOWFSTÍP EF
CFCJEBTFTQJSJUVPTBTUJQPiUFOUBÎÍPw PNJOJTUÏSJPDPOUJOVBBGB[FS
WJTUBHSPTTBËTFNCBMBHFOTQMÈTUJDBTFBUPEPPUJQPEFQPSDBSJB
RVFFOWFOFOBBHPFMBEPTNP[BT"TMFJTTÍPPVOÍPQBSBTFSFN
DVNQSJEBT
t&TUBTFNBOBBTOPWBTNFYJEBTHPWFSOBNFOUBJTEPUJNPOFJSPFTUÍP
MPOHFEFDPMIFSDPOTFOTPT.FYFVOBT&TUBUÓTUJDBT POEFPDIFGF
FSBRVBTFWJUBMÓDJP NBTEFJYPVOPBSBEÞWJEBTFWBJNFMIPSBSB
EJSFDÎÍPEPTFDUPSPVQSFUFOEFTFVNNBJPSDPOUSPMPTPCSFVN
TFDUPSRVFTFQSFQBSBQBSBUJSBSDÈQBSBGPSBPTJORVÏSJUPTGBNJ
MJBSFTFPTTFVTSFOEJNFOUPT'PJPÞMUJNPJORVÏSJUPRVFEFJUPV
QPS UFSSB VN EPT HSBOEFT TMPHBOT EB FSB HVFCV[JBOB RVF FSB P
DPNCBUF Ë QPCSF[B BCTPMVUB 0T JORVÏSJUPT  EFJYBEPT OB HBWFUB
VOT CPOT NFTFT  NPTUSBSBN RVF PT ÓOEJDFT EF QPCSF[B FN WF[
EFEJNJOVÓSFNUJOIBNBVNFOUBEP0RVFGPJVNEPTQSJNFJSPT
TJOBJTEFBMBSNFOBBENJOJTUSBÎÍPEPDBDIJNCPFPQSJODÓQJPEP
mNEPTFVEFMmNEBTDPTUBTEF/BNQVMB

Apparatchik da Frelimo no “controlo” dos impostos

Amélia Nakhare nova boss da AT

A

mélia Nakhare, uma jovem
economista que vem subindo por força da sua “dedicação partidária” e muitos “vivas”, nomeadamente na campanha
eleitoral de Filipe Nyusi, é a nova
boss da Autoridade Tributária (AT),
em substituição de Rosário Fernandes, que em dez anos naquela instituição se destacou como um gestor
tributário de mão de ferro.
/ÍP TÍP PmDJBMNFOUF DPOIFDJEBT BT
SB[ÜFTEFGVOEPQBSBBNFYJEBOBEJ
SFDÎÍPEB"5 NBTPSAVANABQVSPV
RVF 'FSOBOEFT KÈ IÈ BMHVN UFNQP
UFSÈQFEJEPQBSBEFJYBSBJOTUJUVJÎÍPF
EBSMVHBSiBTPVUSBTGPSNBTEFMJEFSBS
F QFOTBSw  BMJBEP BP GBDUP EF RVFSFS
EFTDBOTBS EBT QSFTTÜFT RVF FN EF[
BOPTTPGSFVQBSBSFGSFBSBTVBGPSNB
EF EVSB EF HFTUÍP USJCVUÈSJB " "5 
TPCSFUVEPOBT"MGÉOEFHBT ÏEBTJOT
UJUVJÎÜFTNBJTQSFTTJPOBEBTQFMPMPC
CJFFNQSFTBSJBMFTJOEJDBUPTNBmPTPT
MJHBEPTËOPNFOLMBUVSBGSFMJNJTUB
3PTÈSJP 'FSOBOEFT  DPOIFDJEP QFMB
TVBDPSBHFNFiDBCFÎBEVSBwRVBOEP
DPOWFODJEP RVF iBMHP OÍP CBUF DFS
UPw DPOTFHVJVEVSBOUFPTDFSDBEF
BOPT RVF EJSJHJV B JOTUJUVJÎÍP  GB[FS
DPN RVF B "5 NPTUSBTTF QVKBOÎB F
DBQBDJEBEFQBSBPBMDBODFEBTNFUBT
EFBSSFDBEBÎÍPEFSFDFJUBTBOVBMNFO
UF mYBEBT QFMP HPWFSOP  BUSBWÏT EP
0SÎBNFOUPEP&TUBEP NVJUPFNCPSB
OVODBUFOIBDPOTFHVJEPPUÍPCBEB
MBEPiBMBSHBNFOUPEBCBTFmTDBMw
"5  TPC EJSFDÎÍP EF 'FSOBOEFT  USB
WPV VNB EVSB CBUBMIB QBSB RVF B
QFUSPMÓGFSB JUBMJBOB  &/*  QBHBTTF
64% NJMIÜFT EF JNQPTUP TPCSF
BTNBJTWBMJBTQFMBWFOEBEF 

EBTVBQBSUJDJQBÎÍPOB#BDJBEP3P
WVNB«SFBËFNQSFTB$IJOB/BUJP
OBM 1FUSPMFVN $PSQPSBUJPO  NBT GPJ
TPCSFUVEP P TFV FNQFOIBNFOUP FN
SFMBÎÍP ËT NBJTWBMJBT QJPOFJSBT EB
USBOTBDÎÍPEBJSMBOEFTB$PWF&OFSHZ
QBSB B UBJMBOEFTB 155 RVF NPTUSB
SBNBTVBEFUFSNJOBÎÍP QFTFFNCPSB
P TFV DPNCBUF JOHMØSJP FN DPCSBS B
3JP5JOUPQFMBUSBOTBDÎÍPOPDBSWÍP
QFMBDPNQSBEB3JWFSTEBMF
'FSOBOEFT USBWPV JHVBMNFOUF VNB
HVFSSB TFN RVBSUFM DPOUSB TJOEJDB
EPTEFUSÈmDPEFNFSDBEPSJBT NVJUBT
WF[FT  DPN SBÓ[FT mYBEBT OP TFJP EB
QSØQSJBJOTUJUVJÎÍPFGPJEFUFSNJOBOUF
OBFYPOFSBÎÍPEF%PNJOHPT5JWBOF 
OBEJSFDÎÍPNÈYJNBEBT"MGÉOEFHBT
/P EJB RVF 5JWBOF GPJ BGBTUBEP EBT
"MGÉOEFHBT VNBOPUÓDJBDVSUBEPSAVANAGF[FTHPUBSPKPSOBMFNNFOPT
EFEVBTIPSBT
3FDPSEFTF RVF OB DPSSFTQPOEÐODJB
EJQMPNÈUJDB TFDSFUB OPSUFBNFSJDBOB
EJWVMHBEBQFMB8JLJ-FBLT FN 
PT &6" FTUBWBN DPOWFODJEPT EB
HSBOEF DPSSVQÎÍP OBT "MGÉOEFHBT
EF .PÎBNCJRVF 0 FOUÍP SFTQPO
TÈWFM QFMBT BMGÉOEFHBT  %PNJOHPT
5JWBOF  GPJ NFTNP BQFMJEBEP DPNP
iPSFJEBDPSSVQÎÍPw/PTUFMFHSBNBT
EFTQBDIBEPT QPS 5PEE $IBQNBO  F
JOUFSDFQUBEPT QFMB 8JLJMFBLT  3PTÈ
SJP'FSOBOEFTFSBEFTDSJUPDPNPVN
RVBESPJODPSSVQUÓWFMFmDBWBQSPGVO
EBNFOUFJSSJUBEP DPNBBMUBDPSSVQ
ÎÍP OBT "MGÉOEFHBT  UFOEP FYJHJEP B
TVCTUJUVJÎÍP EF %PNJOHPT 5JWBOF
'FSOBOEFT QFSEFV BMHVOT RVBESPT
JNQPSUBOUFTRVF DPNHSBOEFMFBMEB
EFQBSBDPNFMF GPSBNWJPMFOUBNFOUF
BCBUJEPT
"DPSSVQÎÍPOVODBGPJFMJNJOBEBOB

"5  F 'FSOBOEFT UJOIB DPOTDJÐODJB
EJTTP  P RVF DPOTUJUVÓB VNB HSBOEF
GSVTUSBÎÍPQBSBTJ6NBEBTTVBTUÈD
UJDBT FSB B QFSNBOFOUF NVEBOÎB EF
RVBESPT FN MPDBJT OFWSÈMHJDPT QBSB
FTUBODBS iGPOUFT EF SFDFJUB JMÓDJUBw
/VN HSBOEF USBCBMIP TPCSF JNQPS
UBÎÍPEFDBSSPTQPSQBSUJEPTQPMÓUJDPT
oFOUSFPTRVBJTPQBSUJEP'SFMJNPo
QFOTBTFRVFRVFNFTUFWFQPSEFUSÈT
EP iMFBLw Ë JNQSFOTB GPJ 'FSOBOEFT
RVFTFTFOUJBSFWPMUBEPQPSUBOUPBCV
TP'FSOBOEFTUBNCÏNGPJJNQPUFOUF
QBSB EFSSVCBS PT MPCCJFT EB 'SFMJNP
QPSEFUSÈTEB.$OFUOBiKBOFMBÞOJ
DBwFEB,VEVNCBOBDIBNBEBiJOT
QFDÎÍPOÍPJOUSVTJWBw0PCKFDUJWPEB
GSPOUFJSB ÞOJDB FN 3FTTBOP (BSDJB
UBNCÏNmDPVQPSTFSBUJOHJEP
"NÏMJB /BLIBSF  RVF USBOTJUB EP
.JOJTUÏSJPEB&DPOPNJBF'JOBOÎBT 
POEF FSB WJDF  UFN B EVSB NJTTÍP EF
NBOUFSBDSFEJCJMJEBEFEBJOTUJUVJÎÍP
FSFTJTUJSBPTBQFUJUFTEFGVHBTBPmT
DP RVFTFNQSFSPOEBNB"VUPSJEBEF
5SJCVUÈSJB.BTIÈTÏSJBTEÞWJEBTRVF
DPOTJHBQSFFODIFSPTTBQBUPTEF'FS
OBOEFT TPCSFUVEPEBEBTBTTVBTMJHB
ÎÜFTFTUSFJUBTBPQBSUJEP'SFMJNP"UÏ
BP GFDIP EB QSFTFOUF FEJÎÍP DJSDVMB
WBN JOTJTUFOUFT SVNPSFT  OP FOUBO
UP  OÍP DPOmSNBEPT  EF RVF 3PTÈSJP
'FSOBOEFT FSB P IPNFN RVF TF TF
HVFQBSBTVCTUJUVJS&SOFTUP(PVWFJB
(PWF  OP #BODP EF .PÎBNCJRVF
#.  (PWF UFN TJEP BMWP EF EVBT
DSÓUJDBT QFMB GPSNB QPVDP BSSPKBEB
DPN RVF FTUÈ B MJEBS DPN B DSJTF EB
EFQSFDJBÎÍPEP.FUJDBM GBDFËTQSJO
DJQBJT NPFEBT EFSFGFSÐODJB OPNFB
EBNFOUF  P EØMBS OPSUFBNFSJDBOP F
P3BOE
(Redacção)

t+ÈOPTJNQPTUPTF"MGÉOEFHBT BQFTBSEPQSJODÓQJPRVFOJOHVÏN
ÏJOTVCTUJUVÓWFM BOPNFBÎÍPEFVNBKPWFNDPNDPOIFDJEBTmEF
MJEBEFTBPQBSUJEPRVFKÈOÍPÏPRVFFSB EFJYBOPBSEÞWJEBTTF
OÍPIBWFSÈVNBHFTUÍPNBJTiTPGUwOPTQPEFSPTPTiMPCCJFTwRVF
TF NPWJNFOUBN OB TPNCSB EF VNB EBT NBJT QPOEFSPTBT F OF
WSÈMHJDBTJOTUJUVJÎÜFTEP&TUBEPNPÎBNCJDBOP.PMBQBSBNJN 
NPMBQBSBUJy
t0EJ[TF EJ[TF EFVNBQPTTÓWFMTVCJEBBPCBODPDFOUSBMBJOEBÏ
NBJTQSPCMFNÈUJDP$BSSFHBSPDPGSFEPTJNQPTUPTËTDPTUBTÏVNB
DPJTB5FSnFYJCJMJEBEFQBSBmOUBSBDSJTFDBNCJBMFmOBODFJSBRVF
TFEFTFOSPMBQFSBOUFPTOPTTPTPMIBSFTBQSFFOTJWPTÏNVJUPNBJT
DPNQMJDBEP$BEBVNUFNBTVBMJNJUBÎÍPEFBSFJBOBDBNJPOFUB
t%FRVBMRVFSGPSNB OFTUFmNEFTFNBOBQSPMPOHBEPRVFTFFTUÈ
B DFMFCSBS  WBJ DPSSFS NVJUP FTQVNBOUF F DIBNQBHOF MÈ QBSB PT
MBEPT EP #FMP )PSJ[POUF $POUBT BOUJHBT DPN P DIFGF EF NÍP
EVSBEB"5y
t0SFWBODIJTNPEPTQPEFSFTRVFKÈFSBNNPTUSBSBNPRVBOUP
QPEFVNCÞGBMPGFSJEP%FQPJTEFVN,0UÏDOJDPQFMBOPWBFT
USFMBEPKVEJDJÈSJP DBOEJEBUPBUFSOPNFEFiKVJ[(VJMIFSNFwOPT
iDIBQBTwFiNZMPWFwEBVSCF IÈVNSFDVSTPEFRVFTFBHVBSEBN
BOTJPTBNFOUFBSHVNFOUPTGVOEBNFOUBEPT4ØQBSBDPOUSBSJBSy
t   0T EPBEPSFT MÈ BTTJOBSBN VN NFNPSBOEVN EF FOUFOEJNFOUP
DPNPHPWFSOPQBSBPTQSØYJNPTDJODPBOPT.BTBBKVEBBP0S
ÎBNFOUPDPOUJOVBBNJOHVBS PEJOIFJSPGVHJVQBSBPmOBODJB
NFOUP EJSFDUP B QSPKFDUPT  P ( QBTTPV B (  NBT  BJOEB
NBJTQSFPDVQBOUF PTDPNFUJNFOUPTGFJUPTBOUFSJPSNFOUFDPOUJ
OVBNBDIFHBSBDPOUBHPUBT"TTJN OÍPIÈJOKFDÎÍPEFEØMBSFT
RVFUFOIBHSBOEFTFGFJUPTOPNFSDBEP
t0EFQVUBEPEBiQFSEJ[wRVFGB[PTFVUJSPDÓOJP PVGB[JB OP$FO
USPEF$POGFSÐODJBT+$ UBNCÏNFTUFWFOPNFJPEBFNCPTDBEB
DPOUSBPiQBJEBEFNPDSBDJBw4ØRVFPOPTTPDBOEJEBUPB1)%
GF[VNBSFEBDÎÍPË1(3RVFEFJYBTÏSJBTEÞWJEBTTPCSFPTTFVT
NÏSJUPTEFEPVUPS"UÏQBSFDJBVNEBRVFMFTQBSFDFSFTEFQSJODJ
QJBOUFEFGBDVMEBEFy

Em voz baixa
t"57 QBHBDPNPTJNQPTUPTBSSFDBEBEPTQFMPFTGPSÎBEP3PTÈSJP
'FSOBOEFT QBSFDFOÍPRVFSFSBDFSUBSPQBTTPDPNBTEFUFSNJOB
ÎÜFTEFPVUSP3PTÈSJP OFTUFDBTP P"HPTUJOIP&PTNBTUJOTEF
TFSWJÎPDPOUJOVBNCFNBDUJWPTDPNBTVBFOPSNFUFTPVSBDFO
TØSJB"ÞMUJNBWÓUJNBGPSBNBTSFQPSUBHFOTTPCSFBTFOUFOÎBEP
iDBTP$BTUFM#SBODPw1BSBRVBOEPVNJORVÏSJUPQBSMBNFOUBSB
UBOUPTBCVTPT
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Imposto ao Estado nos últimos 10 anos

CDM diz que pagou cerca
de um bilião de USD

A

Cervejas de Moçambique
(CDM) reclama ter dado
de encaixe fiscal cerca de
um bilião de dólares ao Estado moçambicano nos últimos dez
anos e gerado uma renda de cerca
de USD800 milhões para aproximadamente 20 mil comerciantes,
“que tem na venda de cerveja a sua
principal fonte de receita”.
A contribuição que a CDM reivindica ter proporcionado à economia
moçambicana na última década foi

enfatizada pelo PCA da cervejeira,
Tomaz Salomão, no discurso que
proferiu semana passada por ocasião do 20º aniversário da companhia.
“Assinalámos ainda que a compra
de materiais e serviços locais atingiu USD746 milhões ao longo dos
últimos 10 anos, integrando, assim,
o empresariado local na cadeia de
valor da CDM e apoiando o seu
desenvolvimento. A compra de materiais e serviços locais ultrapassa
largamente a dos importados, desde

o milho, açúcar, dentre outros”, destacou Salomão.
No campo social, exempliﬁcou o
PCA da CDM, o projecto Impala
gera hoje benefícios para aproximadamente 7.500 agricultores de pequena dimensão e suas famílias, num
total de cerca de 40.000 pessoas.
Estas famílias, prosseguiu Tomaz
Salomão, têm no cultivo de mandioca para a produção da cerveja Impala a sua principal fonte de
renda e nas compras da CDM um
mercado e parceiro seguro

A aposta em produtos gerados a
partir de matérias-primas produzidas localmente enquadra-se no
apoio que a CDM pretende dar ao
aumento da produtividade agrícola
no nosso país.
Por outro lado, a CDM gera, ainda,
cerca de 1.300 empregos directos e
150.000 indirectos, através da sua
cadeia de valor.
Segundo Tomaz Salomão, ao longo
dos 20 anos, quando a CDM sucedeu à SOGERE, no contexto da
privatização desta companhia, em

1995, foram feitos investimentos
avultados na expansão da cadeia de
produção e comercialização da cervejeira, bem como investimos nos
recursos humanos, quer aprimorando as suas competências, quer
recrutando novos talentos.
“Investimos em inovação e em diversos processos para modernizar a
nossa empresa e torná-la mais apta
a fazer face à dinâmica do mercado
e a uma maior competitividade ao
nível nacional e regional”, enfatizou
Tomaz Salomão.

2

OAM e Moreira Chonguiça
promovem Direito de Autor

O

artista moçambicano Moreira Chonguiça e a Ordem dos Advogados de
Moçambique assinaram,
na semana passada, um memorando de entendimento, com o objectivo de fazer valer a protecção dos
direitos dos músicos. O documento
foi rubricado pelo músico Moreira
Chonguiça e o Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbane.
O memorando é válido por três
anos renováveis e preconiza a imperiosidade do aperfeiçoamento das
instituições jurídicas, do auxílio aos
cidadãos economicamente desfavorecidos que fazem da música suas
proﬁssões e da defesa e protecção
dos direitos de natureza autoral, segundo deu a conhecer Chonguiça.
Por sua vez, Timbane aﬁrmou é que
“grato a Moreira Chonguiça por
ter lançado o desaﬁo de estabelecer
essa parceria, que sirva para cada
um, tendo em conta as suas valências, contribuindo para a defesa dos
direitos e das liberdades e que dos
cidadãos em geral e em particular os
artistas moçambicanos”.

A

Esta aeronave foi adquirida em regime ﬁnance lease e será operada
pela MEX, do mesmo modo que
outras duas aeronaves do mesmo
tipo. O investimento para a aquisição destas três unidades ascende
a cerca de 18 milhões de dólares
norte-americanos, visando a materialização do plano de crescimento
da frota.
Falando no acto da apresentação

Músico Moreira Chonguiça e o Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbane, rubricando o memorando de entendimento

“As atribuições da Ordem são muito vastas e olhar pelos direitos e pelas liberdades das pessoas faz parte
de um núcleo muito pequeno mas
extremamente importante da atuação da OAM, e tendo em conta
aquilo que Moreira faz pela cultura do nosso país, a ordem por isso
não poderia de modo algum deixar
de se associar a esta iniciativa. Enquanto Moreira faz este compromisso como responsabilidade social
que ele tem, a OAM não faz como
acto de responsabilidade social, mas
como parte das nossas atribuições
na defesa dos direitos das liberdades
fundamentais, é o nosso trabalho de

dia a dia”, comentou.
Esta parceria não se resume só na
indústria musical, representa uma
nova abordagem no panorama cultural.
Moreira Chonguiça exerce a proﬁssão de músico e consubstancia-se num notório impulsionador de
acções que visam proporcionar o
reconhecimento dos direitos dos
músicos, defesa e protecção dos seus
legítimos interesses, propagação do
património cultural-musical e desenvolvimento das condições económico-ﬁnanceiras dos intérpretes
artístico-musicais. (E.C)

da aeronave do Administrador
Delegado da LAM, Iacumba Ali
Aiuba, aﬁrmou que a LAM assinalou no dia dois do corrente mês
20 anos de existência, o que lhe
confere maturidade suﬁciente para
olhar para o mercado com ﬁrmeza
e ampliar a sua participação, principalmente nas rotas domésticas. “Os
20 anos da MEX traduzem-se na
relação saudável com a Empresa-mãe (LAM), em termos de complementaridade das operações nos
vários destinos domésticos e regionais, incluindo o reforço da frota”.
Disse.
Em seguida, o Administrador Delegado aﬁrmou que apesar do trabalho prestado pelos colaboradores
da empresa e do crescimento considerável que a empresa registou

nos seus 20 anos de existência, os
desaﬁos ainda persistem. “As nossas
palavras de apreço pelo vosso proﬁssionalismo, testemunhado pelos
êxitos alcançados ao longo dos 20
anos de existência e que inspiram
os outros colegas do grupo LAM
para encararem com optimismo os
desaﬁos que se colocam, nomeadamente: aumento progressivo da
oferta de lugares ao mercado; abertura de novas rotas domésticas e
regionais; aumento de frequências
para os destinos com maior crescimento; criação de mais bases operacionais nas províncias, estímulo
do tráfego e dinamização do turismo; Inovação, diversiﬁcação e modernização de processo, produtos e
serviços. (E.C)

Samsung oficialmente na Beira

A

multinacional Samsung
inaugurou, no seu processo
de expansão por Moçambioque, no último dia 18
de Setembro, a sua primeira loja
oﬁcial na Cidade da Beira, província de Sofala.
Esta plataforma disponibilizada
graças à parceria com uma empresa
local, Uzeir Trade Center, pretende
potenciar a penetração no mercado
da zona Centro de Moçambique,
criando uma demanda para os pro-

Cimentos
de Moçambique
inaugura novo filtro

A

LAM reforça frota com mais uma
aeronave
s Linhas Aéreas de Moçambique, S.A (LAM) e
a sua subsidiária Moçambique Expresso (MEX),
apresentaram ao mercado, na última sexta-feira, o terceiro EMBRAER 145, com capacidade de
50 lugares, elevando desta forma a
sua frota para 14 aeronaves.

Savana 25-09-2015

EVENTOS

dutos genuínos da marca Samsung
como Televisores, Sistemas de som,
Electrodmésticos, aparelhos de Ar
condicionado e Telefones.
“A Samsug Electronics pretende
expandir a sua gama de electrónicos
em Moçambique através de parcerias estratégicas, de forma a melhorar o acesso aos seus produtos e satisfazer os ideais dos consumidores,
oferecendo conforto e várias opções
dentro de uma vasta gama de soluções adequadas para qualquer lar.
A Samsung e a Uzeir Trade Centre

partilham da mesma ideia e compromisso de oferecer produtos de
alta qualidade ao Mercado e em
conjunto hoje partilhamos o sucesso com a abertura desta loja”. James
You, Director da Samsung.
Com esta loja, a Samsung poderá
perceber a realidade do mercado na
procura dos seus produtos, e então
desenvolver mais pontos de acesso
e actividades presenciais que permitam facilitar a educação e criar
necessidade nos consumidores.

Cimentos de Moçambique, uma empresa InterCement,
investiu mais de 10
milhões de dólares norte-americanos na instalação de
um filtro de mangas, um investimento destinado a minimizar o impacto ambiental da
produção de cimento.
Com a instalação do ﬁltro de
mangas, uma das mais modernas tecnologias da indústria,
as poeiras produzidas no processo de fabrico de clínquer,
matéria-prima do cimento,
passam a ser nele retidas.
Este investimento alinha-se
com a visão de longo prazo
e com os seus compromissos
de sustentabilidade, nomeadamente a sua contribuição
para um meio ambiente mais
saudável.
O ministro da Indústria e Comércio, Ernesto Max Tonela,
testemunhou o empreendimento e comentou: “a decisão
da Cimentos de Moçambique aﬁgura-se, por um lado,
como uma resposta positiva
ao imperativo da adopção de
tecnologia que minimizam
o impacto negativo sobre o
ambiente e as comunidades
que vivem na redondeza desta
fábrica”.

Com este investimento, a Cimentos de Moçambique, a
mais antiga fábrica de cimentos no país, vem demonstrar
a seu compromisso por um
meio ambiente saudável e
equilibrado para as comunidades circunvizinhas, onde se
encontra inserida.
Cimentos de Moçambique,
sendo o único produtor local
desde o ano 1920, detém uma
fábrica integrada de produção
de cimento em Matolam para
além de operar 4 unidades de
moagem, Dondo, Nacala, CINAC e Matola II, esta última
inaugurada em 2013. Com
uma capacidade de produção
de cimento de 3,1 milhões
de toneladas, a Cimentos de
Moçambique conta presentemente com cerca de 1.200
colaboradores.
A Cimentos de Moçambique
é parte integrante da InterCement, que se encontra entre as
10 maiores cimenteiras internacionais. Com 40 fábricas de
cimento e capacidade instalada de mais de 47 milhões de
toneladas/ano, a InterCement
detém posição de liderança
nos mercados do Brasil, Argentina, Paraguai, Portugal,
Moçambique, África do Sul,
Cabo Verde e Egipto.
(Rafael Ricardo)

Vodacom“Moments of
Jazz” com Marcus Miller

O

projecto “Moments
of Jazz”, uma iniciativa de âmbito cultural
da rede de telefonia
móvel, abre a edição 2015
com o norte-americano, Marcus Miller, um dos melhores
baixistas da actualidade, que
já arrecadou dois prémios
Grammys.
Acompanhado
da sua banda, composta por
mais de 6 elementos, o baixista pretende saciar os seus fãs e
amantes deste género musical
com os sucessos do seu mais
recente albúm Afrodeezia.
A oferta aos amantes da música Jazz, que representa igualmente a promoção deste estilo
musical, é uma oportunidade
única para se assistir e ouvir de
perto a magia dos instrumentos que misturam os diferentes
estilos, como o blues, o soul e
o folk.
Ainda para permitir a troca de

experiências entre artistas nacionais e estrangeiros, o evento
conta com a participação da
Moçambicana Tanselle.
Cláudia Chirindza, em representação da Vodacom,explicou
as razões que motivaram a empresa a realizar esta iniciativa: “
o Moments of Jazz virou uma
marca e como não podia deixar
de ser, todos os anos trazemos
o melhor deste género musical.
O Marcus Miller é um artista
com milhões de fãs no mundo
inteiro, incluindo Moçambique e, com esta noite espectacular, queremos mais uma vez,
proporcionar uma experiência
única aos nossos clientes. Associamos também à esta edição,
uma acção de responsabilidade
social, sendo que 10% da receita de bilheteira do concerto,
reverterão à favor do Clube dos
amigos da Educação do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano” .
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Millennnium bim oferece
novas soluções à UP

O

banco Millennnium bim
trouxe recentemente uma
novidade para o sector da
educação, mais concretamente no que concerne ao pagamento de propinas. Sendo assim
está a promover uma acção na Universidade Pedagógica, que pretende
incentivar os estudantes a passarem
do sistema convencional de pagamento das proprinas, feito através
de depósito no balcão, para o pa-

gamento via IZI. Esta plataforma,
para além das vantagens inerentes
ao serviço IZI, os estudantes que
aderirem a esta iniciativa habilitam-se ao sorteio, que irá premiar
20 estudantes com três meses de
propinas oferecidos pelo banco.
Numa altura em que se aproximam os exames do ﬁnal do ano,
o Millennium bim entende que
o pagamento de um trimestre de
propinas oferecido aos estudantes,

irá revestir-se de uma grande ajuda, tendo em conta a época lectiva,
que obriga sempre a um esforço
adicional a vários níveis, incluindo
o ﬁnanceiro.
O IZI é um serviço disponível 24
horas por dia, acessível através de
qualquer rede e telemóvel, que permite maior facilidade, ﬂexibilidade,
comodidade e segurança nas transacções, a um menor custo.

Pachinuapa escreve memórias

N

um livro de 252 páginas
intitulado “Moçambique:
40 anos de Independência e Soberania. Lições,
Desafios e Oportunidades” Raimundo Pachinuapa escreveu suas
memorias sobre a luta de libertação de Moçambique, e lançou na
segunda-feira última, numa altura
em que se celebra 40 anos de independência.
O seu autor, Raimundo Pachinuapa, disse tratar-se de um convite
para a celebração, em conjunto, dos
40 anos da independência nacional.
A obra tem para si um enquadramento político-histórico no concernente às várias etapas da cons-
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trução do Estado moçambicano e
retrata as memórias dos combatentes, exaltando a bravura e a coragem
dos jovens de 25 de Setembro.
“Esta é a forma clássica de seguir
os ideais dos jovens de 25 de Setembro, de descarregar o fardo que
o povo moçambicano carregava
durante os 500 anos da colonização [portuguesa]. Neste livro, encontra-se o testemunho da dureza
do passado colonial, a imagem da
mudança para melhorar a vida do
nosso povo, durante os 40 anos da
independência nacional”, explicou.
O autor pretende com a obra contribuir para a reﬂexão conjunta
sobre o estado actual do país e a
contribuição de cada moçambicano

para a construção de um país soberano e próspero.
Por essa razão, o Tenente-general
defendeu que a recolha e publicação das memórias dos combatentes
é um contributo para o enriquecimento do ensino histórico de
Moçambique, pois um povo deve
valorizar a sua história e identidade, pelo que disse tratar-se de uma
obrigação e responsabilidade de
todos.
De referir que esta é a terceira obra
sobre memórias dos libertadores
pois a primeira foi publicada com
o título “Memórias da Revolução
1962/1974” a quatro anos na capital do país. (Rafael Ricardo)

Quatro meses depois
o “leão” está de volta

D

epois de quatro meses
de ausência dos palcos,
por motivos de saúde, o
jovem poeta moçambicano, “Tchaka”, carinhosamente tratado por “Ngonhama ya
Xithokozelo” o leão dos contos
ou dos versos, em português. O
artista regressa esta sexta-feira
25, aos palcos do Gil Vicente
através de um concerto, organizado pela Associação Kutlhanga e amigos do poeta.
No seu regresso, o “Mestre
Tchaka” como também é conhecido, far-se-á acompanhar
pelos músicos Miguel Xabindza, Dinguizwayo declamadores de poesia e escritores
Eduardo Quive, Lídia Mathe,

Poeta Militar, M.L.
Vatsundzuxi, Candida Dambe, Énia
Lipanga, David Macamo, Eduardo Salmo, Rassane Média,
Fermina, Poeta de
Plantão, entre outros.
De nome verdadeiro
António Joana, Mestre Tchaka, nasceu no
bairro Chamanculo,
tendo muito cedo,
aos 10 anos de idade,
se interessado pelo
desporto, o futebol.
Aos 14 anos, se dedi-

ca às marciais onde representou
Moçambique em competições
internacionais, na modalidade
boxe. Dois anos mais tarde, pendura as luvas e vira as suas atenções para a poesia tradicional
conhecida por “Xithokozelo”,
produzida em línguas vernáculas, por ser amante da escrita e
leitura desde a adolescência.
Poeta, declamador e cantor
amante do ritmo Hip-Hop,
Tchaka, destaca-se dos demais
poetas nacionais, por usar as
línguas nacionais para expressar
suas emoções, que foram interrompidas no princípio deste
ano por um quisto maligno no
pulmão esquerdo, que lhe levou
para o tratamento África do Sul.
( Jeque de Sousa)

Mestre Tchaka num dos momentos da exibição dos seus dotes poético

