
o o o

Prémio Leaders & Achievers-Flecha Diamante 2015 PMR Africa

Pág. 2
Págs. 14, 15, 16 e 17 

Dhlakama sofre “emboscada” na Beira depois de resgate na Gorongosa

O caminho para 
parte incerta
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Moçambique e Tanzâ-
nia defendem o re-
forço das relações de 
cooperação bilateral 

com a adopção de mecanismos 

para a protecção costeira, aten-

dendo às enormes reservas de hi-

drocarbonetos que detêm nas suas 

águas, principalmente gás, comba-

te cerrado à caça furtiva e a cons-

trução da segunda ponte sobre o 

rio Rovuma.

Estas áreas estiveram no centro 

das conversações mantidas entre 

os governos de Moçambique e da 

Tanzânia, no âmbito da visita que 

o Presidente tanzaniano, Jakaya Ki-

kwete, realizou na semana passada 

a convite do seu homólogo mo-

çambicano, Filipe Nyusi.

Tal como Filipe Nyusi escolheu 

Tanzânia como primeiro país a vi-

sitar na qualidade de chefe de Es-

tado, Jakaya Kikwete escalou Mo-

çambique para fechar o seu ciclo de 

governação, na qualidade de mais 

alto magistrado daquela nação. 

Os dois países têm relações históri-

cas, que foram muito preponderan-

tes para o desencadeamento da luta 

armada de libertação nacional e o 

consequente alcance da indepen-

dência nacional. 

Hoje, as relações continuam em 

diversos domínios e, por via disso, 

durante dois dias, os estadistas de 

ambos os países passaram em revis-

ta diversos assuntos da cooperação 

bilateral.

Moçambique e Tanzânia partilham 

uma vasta costa que contém gás 

natural e petróleo, recursos impres-

cindíveis para alavancar o desen-

volvimento e melhorar o bem-estar 

Moçambique e Tanzânia preocupados com protecção do gás 
Por Argunaldo Nhampossa

das respectivas populações. 

No final das conversações entre as 

delegações dos dois governos, o mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação de Moçambique, Ol-

demiro Baloi, disse, em conferência 

de imprensa, que os estadistas ma-

nifestaram o interesse de aprimorar 

a segurança marítima, como um 

dos meios de assegurar o investi-

mento e juntos partilharem expe-

riências positivas nesses domínios.

Nessa perspectiva, assinalou Ba-

loi, ficou ainda acordado que os 

respectivos institutos de petróleos 

deverão trabalhar em conjunto para 

fazer face aos diversos desafios des-

ta área. 

No domínio das áreas de conserva-

ção, o chefe da diplomacia moçam-

bicana precisou que a solução para 

um combate cerrado à caça furtiva 

do elefante passa pela adopção de 

um único modelo de gestão dos 

ecossistemas.  

Segundo Oldemiro Baloi, a caça 

furtiva preocupa os dois países, 

numa altura em que Moçambique 

já decretou oficialmente a extinção 

do rinoceronte e enquanto o ele-

fante está sob ameaça pela fúria dos 

caçadores furtivos. Sobre as trocas 

comerciais, Baloi anotou que a in-

teracção é baixa e os dois países rei-

teraram a determinação em avançar 

com a construção da segunda ponte 

sobre o rio Rovuma  e ainda a es-

trada Mueda-Negomano. 

Os governos dos dois países vão 

mobilizar fundos com vista a mate-

rializar o empreendimento.

De acordo com Baloi, trata-se de 

um projecto que não vai deferir da 

construção da ponte da unidade (a 

primeira sobre o rio Rovuma), cuja 

ideia foi lançada por Julius Nyerere 

e Samora Machel, mas concretiza-

da durante o mandato de Armando 

Guebuza com o actual presidente 

tanzanaino Jakaya Kikwete.    

O ministro moçambicano dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação 

indicou que Nyusi e Kikwete estão 

cientes de que o comércio fronteiri-

ço está em alta, apesar de não estar 

reflectido nas estatísticas. 

Isto porque, assinalou Oldemi-

ro Baloi, depois da construção da 

ponte da unidade nacional, apenas 

Tanzânia construiu uma estrada li-

gando a ponte ao interior do país, 

não acontecendo o mesmo do lado 

moçambicano, facto que penaliza 

os que desejam atravessar a fron-

teira.  

Os tanzanianos pediram a supres-

são de vistos por forma a facilitar as 

trocas comerciais, complementan-

do a medida recentemente tomada 

de alargar o prazo de estadia, de 30 

para 90 dias. 

Nyusi critica presidentes 
vitalícios
Falando no banquete de estado que 

ofereceu ao seu homólogo tanza-

niano, o chefe de estado moçam-

bicano disse que Moçambique e 

Tanzânia constituem exemplos da 

consolidação do estado do direi-

to  democrático, uma vez que os 

respectivos presidentes deixam o 

poder de forma pacífica, logo que 

terminam os mandatos. 

Nyusi louvou a postura de Kikwe-

te que, findo o segundo mandato, 

decidiu abandonar o poder sem ro-

deios, permitindo que no próximo 

dia 25, os tanzanianos vão às urnas 

eleger um novo chefe de Estado.

Segundo Nyusi, o gesto demons-

trado por Kikwete deve servir de 

encorajamento a outros líderes re-

gionais.

No entanto, o estadista moçambi-

cano garantiu que fará de tudo para 

manter boas relações com o futuro 

governo tanzaniano, um desiderato 

que, observou, será facilitado pela 

existência de projectos em carteira. 

Por seu turno, Jakaya Kikwete des-

tacou as relações históricas entre os 

dois países e garantiu que a sua sa-

ída do poder não vai miná-las, mas, 

pelo contrário, vão ganhar mais ro-

bustez, porque, além da irmandade, 

os dois países estão interessados em 

promover o bem-estar comum.

Jakaya Kikwete e Filipe Nyusi asseguram continuidade da cooperação 

República Democrática do Congo, 

a Etiópia, Moçambique ou a Tanzâ-

nia “deverão continuar a registar um 

crescimento de 7% ou mais neste 

ano e no próximo”, conclui o FMI.

Standard Bank prevê 
abrandamento
Por seu turno, o Standard Bank, no 

seu último Boletim Mensal, consi-

dera que Moçambique deverá regis-

tar um abrandamento do Produto 

Interno Bruto (PIB) para 5,5% no 

próximo ano e registar uma inflação 

superior a aos 5,6% projectados pelo 

Governo para 2016. 

“O Governo divulgou recentemente 

as propostas de Orçamento Geral 

do Estado (OGE) e Plano Eco-

nómico e Social (PES) para 2016, 

que irão brevemente à discussão 

parlamentar, tendo projectado um 

crescimento do PIB de 7,8%, que se 

aproxima das nossas projecções ape-

nas para o cenário menos provável, 

com o cenário mais provável a indi-

car um crescimento de 5,5%”, refere 

a publicação.

No documento, os analistas lidera-

dos pelo economista-chefe do ban-

co, Fáusio Mussá, lembram que os 

“dados do INE indicam que o PIB 

desacelerou de 6,7% no primeiro 

trimestre para 5,9% no segundo tri-

mestre deste ano, o que traduz um 

crescimento de 6,3% para o primei-

ro semestre” deste ano.

A subida “reflecte um forte de-

sempenho do sector primário, que 

expandiu 8,1% impulsionado pela 

agricultura, que cresceu 6,7%, e a 

actividade mineira, 17,9%”, sendo 

que o sector secundário, com um 

crescimento de 7,8%, e a construção, 

com 13,1%, ficaram bem acima do 

sector mais importante, o terciário, 

que vale 46,5% do PIB, que subiu 

4,3%.

Em relação à inflação, o boletim 

dá conta de que a subida dos pre-

ços de Agosto “revela um aumento 

da inflação mensal de 0,10% para 

0,21% face ao mês anterior devido 

essencialmente à subida do preço 

dos alimentos nas cidades da Beira 

e Nampula, com Maputo a registar 

ainda uma deflação neste item”. 

Estes valores, dizem, são nor-

mais para esta época do ano, 

mas “a inflação anual subiu 

78pb (pontos base) para 2,28% 

numa base anual, com a média 

estável ao registar uma queda 

marginal de 3pb, mantendo-

-se num mínimo histórico de 

2,20%, prevendo-se que dados 

de Setembro, a serem publica-

dos na segunda semana de Ou-

tubro, indiquem uma inversão 

da tendência decrescente, mas 

ainda assim, insuficiente para 

colocá-la acima do objectivo 

do Governo de 5,1% para este 

ano”.

Os analistas do Standard Bank 

em Moçambique concluem que 

há o risco de a inflação “se fi-

xar acima dos 5,6% projectados 

para 2016, devido à fragilidade 

do metical e à necessidade de 

aumento de alguns dos preços 

fixados administrativamente 

que permanecem reprimidos 

por um longo período”.

O 
Fundo Monetário 
Internacional (FMI) 
considerou esta se-
mana que Moçam-

bique vai registar este ano o 

menor crescimento económico 

desde a crise financeira mun-

dial de 2009, alcançando um 

PIB de 7%.

De acordo com o documen-

to “Perspectivas Económicas 

Mundiais”, divulgado em Wa-

shington com o título “Ajus-

tando à descida do preço das 

matérias-primas”, a economia 

moçambicana vai abrandar 7% 

este ano, recuperando para 8,2% 

no próximo ano e conhecendo 

um crescimento exponencial 

de 17,6% em 2020, quando as 

exportações de gás natural co-

meçarem.

“O crescimento na África sub-

saariana deve abrandar de 5% 

em 2014 para 3,8% este ano, 

uma revisão de 0,7 pontos 

percentuais face à previsão de 

abril”, escrevem os economistas do 

FMI, que consideram que o abran-

damento é essencialmente devido 

“às repercussões da queda dos pre-

ços das matérias-primas, particular-

mente do petróleo, bem como a uma 

procura menos intensa da China - o 

maior parceiro comercial da África 

subsaariana - e o “aperto nas con-

dições financeiras globais para as 

economias de mercado de fronteira”.

No documento, o FMI dá enfoque 

aos maiores exportadores de petró-

leo no continente, notando que a 

Nigéria crescerá apenas 4% este ano, 

mais de dois pontos abaixo do ano 

passado” e o crescimento em Angola 

também deverá abrandar de quase 

5% em 2014 para 3,5% este ano”.

Entre os importadores de petróleo, 

o crescimento médio será de 4%, 

em média, com a maioria a conti-

nuar a ter “um crescimento sólido, 

especialmente os países de baixo 

rendimento, onde o investimento 

em infra-estruturas e o consumo 

privado continuarão fortes”.

Países como a Costa do Marfim, a 

Moçambique com o menor PIB desde 2009 - FMI
Por Ricardo Mudaukane
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A Eni East Africa S.p.A. convida todas as empresas interessadas a submeterem 
a sua Manifestação de Interesse  para o Fretamento de Embarcações de Escolta de 
Segurança para apoiar a campanha de desenvolvimento na Área 4 Moçambi-
que.
O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de Embarcações de Escolta de 
Segurança para as actividades  em Moçambique.

As empresas interessadas neste convite poderão submeter a sua Manifestação 
de Interesse para participar do processo do concurso para o fretamento de “Em-
barcações de Escolta de Segurança” através do seu registo no nosso website, 
anexando a seguinte documentação solicitada abaixo:

1. Estrutura da Empresa e do Grupo contendo a lista dos maiores accionistas e 
dos bene ci rios nais caso não este am quotados na bolsa de valores

2. Scan da cópia autenticada do Registo Comercial, nome da Entidade Legal e 
pessoa de contacto para receber a informação comercial e sobre a qali cação

. Formul rio de uali cação preenchido com os requisitos para a ré- ua-
li cação écnica dos ropriet rios das Embarcações O shore dispon vel 
no nosso website: https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Tender/
Tender-notice/Extra-UE-Tender-notice-active ) ;

4. ocumentação de Conformidade OC  emitido dentro do SOLAS 4  
Capt. , Reg.4 para o tipo de embarcaç oes a serem geridas

. Manual do Sistema de Gestão de ualidade em conformidade com os pa-
drões nternacionais de ualidade SO 1:2

. Certicados do Sistema de Gestão de ualidade  e ou certi cados que com-
provem que a empresa est  em conformidade com os padrões nacionais ou 
internacionais de ualidade e.g. SO 1:2

. Cópia do certi cado do Sistema de Gestão Ambiental e ou documentos que 
comprovem que a empresa esta em conformidade com os padrão internacio-
nal SO 14 1:2 4

. Cópia do Certi cado do Sistema de Gestão de Segurança e Sa de Ocupacio-
nal e ou documentos que comprovem que a empresa esta em conformidade 
com os padrões internacionais O SAS 1 1:2

. alanços nanceiros dos ltimos  anos Relatório Anual comprovando ca-
pacidade m nima nanceira para a execução do serviço

O website de registo Mo ambique Application est  dispon vel no seguinte 
URL:
https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/ uali cation/ o am i ue-
-Application para as candidaturas em ngl s

https://eprocurement.eni.it/int_ita/ ornitori/ uali ca/Autocandidatura- o-
am ico  para as candidaturas em ortugu s taliano

TA TE

A candidatura dever  fa er refer ncia ao seguinte código de produto serviço:

SS : E T A  S E SE E ESSE S

o website de candidatura, na secção “Actividades Ob ecto de Candidatura”, 
selecione no menu ipo de Aplicação, a opção “Recomendação ou convite re-
cebido pela eni” e o campo “Origem do Convite” dever  ser preenchido da 
seguinte forma: “Supporting Vessel”.
O pra o para a submissão da Manifestação de nteresse através do nosso web-
site termina no dia  de utu ro de .

A Eni East Africa far  uma avaliação da documentação acima solicitada  e, caso 
o resultado da avaliação se a satisfatório, incluir  o candidato na sua Lista de 
Fornecedores com vista a considerar a empresa em futuros processos de con-
curso relacionados com as actividades em questão. 

A Eni East Africa deve certi car-se que cada uma das empresas seleccionadas 
na fase nal possui os recursos, a gestão e toda a capacidade para agir como 
uma entidade legal singular empresa , de forma a atingir as metas exigidas de 
qualidade, sa de, segurança e ambiente, padrões e programas.

O presente convite para Manifestação de nteresse não dever  ser considerado 
um convite para concurso e, portanto, não representa nem constitui nenhuma 
promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo da parte da Eni East 
Africa em celebrar contratos ou acordos com qualquer empresa que responda 
a este convite.

uaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Ma-
nifestação de Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as quais 
não terão direito a qualquer reembolso por parte da Eni East Africa a este res-
peito.

E  E A ESTA  E TE ESSE 
A A   ETA E T  E A S E ES TA E SE U A A 

A A AS A T A ES S E A UE

Eni East Africa S.p.A. invites interested companies to submit expressions of 
interest for the Security Escort Vessel for supporting development campaign 
in Area 4 Mo ambique. 

he scope of wor  is to provide Security Escort Vessel for Mo ambique 
O shore Activities. 

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Inte-
rest to participate in a tender process for “SECURI  ESCOR  VESSEL” by 
registering on our website indicated below and submitting through the web-
site the following required documentation:

1. Company and Group Structure with the list of ma or Shareholders and ul-
timate bene ciaries if not listed in the stoc  exchange

2. Scanned Certi ed copy of the rade Register, Legal Entity name and con-
tact person for receiving quali cation and commercial information

. Filled uali cation Form of the Requirements for the echnical re- ua-
li cation of O shore Vessels Owners available on our website: https:
eprocurement.eni.it int eng Suppliers ender ender-notice Extra-UE-
- ender-notice-active  

4. ocument of Compliance OC  issued under SOLAS 4  Chapt.I , 
Reg.4 for the type of vessels to be managed

. uality Management System Manual in compliance with international 
uality Standards ISO 1:2

. uality Management System certi cations and or certi cates proving the 
Company compliance with national or international uality Standards 
e.g. ISO 1:2

. Copy of Environmental Management System certi cation and or docu-
ments proving the company compliance with international standard ISO 
14 1:2 4

. Copy of the Occupational ealth and Safety Management System certi ca-
tion and or documents proving the company compliance with internatio-
nal standard O SAS 1 1:2

. Financial balance sheets last  years Annual Report proving minimum 
nancial capacity for the execution of the service.

he registration website Mo ambique Application  is available to the follo-
wing URL:

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/ uali cation/ o am i ue-
-Application for application in English

https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Qualifica/Autocandidatura-
- o am ico for application in ortuguese Italian

TA T:

he submission must refer to the following commodity codes: 

SS : E T A  FFS E SE E ESSE S

ithin the website application, under the section “Ob ect of the Application” 
please select in the drop down menu of ype of Application the choice “Re-
commendation or invitation received by eni” and the eld “Origin of invita-
tion” shall be completed as follows: “Supporting Vessel”.

he deadline for submission of Expression of Interest through our website is 
until the 30th of cto er 0 .

Eni East Africa will evaluate the above requested documentation and, if satis-
ed, as a result of its evaluation, will include the applicant in its Vendor List 

for consideration in future tender processes regarding the sub ect activities.

Eni East Africa will evaluate that each of the nal selected companies have 
the resources, management and all the capability to act as a single legal entity 
company  in order to achieve the required targets of quality, SE, standards 

and schedule.

his enquiry shall not be considered an invitation to bid and therefore it does 
not represent or constitute any promise, obligation or commitment of eni East 
Africa, to enter into any agreement with any company replied to this request 
for expression of interest.
Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of 
Interest shall be fully born by companies who shall have no recourse to Eni 
East Africa in this respect.

EQUEST F  E ESS  F TE EST
F  SE U T  ES T ESSE  F  FFS E 

A T T ES  A QUE
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O 
ministro da Terra, 
Ambiente e Desenvol-
vimento Rural, Celso 
Correia, enfrentou a 

sua primeira grande prova de 
fogo desde que ascendeu ao 
cargo, numa sala onde estavam 
governadores provinciais, ad-
ministradores distritais, presi-
dentes de municípios, activistas 
da sociedade civil, académicos 
e centenas de camponeses para 
discutir um assunto controverso: 
a terra, muitas vezes defendida, 
por alguns fundamentalistas, 
como propriedade do Estado, 
mas que nos últimos anos trans-
formou-se num negócio lucrati-
vo e centro de muitas disputas. 
O encontro, denominado VIII 
Fórum de Consulta sobre Terras 
(FCT), decorreu na cidade da 
Beira, província central de Sofa-
la, entre os dias 8 e 9 do corrente 
mês. 

O FCT, criado em 2010, tem por 

objectivo alargar as oportunida-

des de diálogo entre o Governo, 

a sociedade civil, comunidades 

locais, sector privado, acadé-

micos, com vista a consolidar e 

aperfeiçoar o quadro legal da po-

lítica e legislação de terras.   

A governadora de Sofala, Helena 

Taipo, na qualidade de anfitriã do 

evento, apontou a terra como um 

dos principais tesouros do povo. 

“Possuir um pedaço de terra 

significa olhar para o presente e 

futuro com esperança. Através 

da terra muitos asseguram a sua 

sobrevivência, permitindo que 

cada indivíduo e família possam 

perspectivar a sua vida na senda 

de progresso e do bem-estar so-

cial”, sublinhou.

No encontro ficou uma promes-

sa. A necessidade de se reduzir os 

altos níveis de terra ociosa, muita 

dela não mãos dos considerados 

“intocáveis”. Melhor planeamen-

to, mapeamento, ordenamento 

do território, expropriação ilegal 

de terras e especulação foram 

outros dos temas abordados na 

megareunião, que levou para a 

segunda cidade politicamente 

mais importante do país perto de 

500 pessoas.  

Moçambique possui cerca 36 

milhões de hectares de terra 

aráveis (apenas 5.6 milhões são 

usadas), parte dela nas mãos de 

uma minoria poderosa conectada 

à nomenklatura e onde se espera 

que o ministro Celso Correia ac-

tue, mas com muita coragem.  

Ao que o SAVANA apurou, ano 

passado o Ministério da Agri-

cultura concluiu “Zoneamento 

agro-ecológico” a escala de 1 para 

250 mil, que identificou 10.8 mi-

lhões de hectares de terras ará-

do mercado informal de acesso 

a título de terras. A nossa terra, 

os nossos recursos devem conti-

nuar a servir aos interesses mais 

nobres da nação moçambicana”, 

frisou. 

        
Prosavana: uma pedra no 
sapato
Em Moçambique, a corrida no 

acesso à terra por parte de inves-

tidores estrangeiros leva a confli-

tos entre estes e as comunidades 

rurais que normalmente saem a 

perder. Durante o processo de 

atribuição do Direito de Uso e 

Aproveitamento de Terra, que 

permite o uso da terra pelo cha-

mado “grande capital”, as comu-

nidades rurais muitas vezes não 

são consultadas. 

Quem pediu palavra para se 

queixar da cada vez mais expro-

priação de terras pelo chamado 

“grande capital” foi Bendita Nos-

se, do Movimento Moçambica-

no da Mulher Rural (MMMR) 

em Sofala.

“Há pessoas que têm a terra 

como o único recurso. Sabemos 

que a terra pertence ao Estado, 

que define melhor qual é a forma 

que deve ser utilizada. Mas a mi-

nha preocupação tem a ver, por 

exemplo, com o que aconteceu  

aqui na Beira. Há terras que fo-

ram levadas pelo município, que 

eram usadas pela população para 

o cultivo de arroz. O que fazer 

daquelas famílias que dependiam 

exclusivamente daquelas terras”, 

questionou Nosse, apelando ao 

Governo para uma melhor di-

vulgação da lei de terras nas co-

munidades.

A activista do MMMR referia-

-se claramente à zona onde foi 

edificado o Hotel Golden Pea-

cock (curiosamente o local onde 

decorria o VIII fórum de Con-

sulta sobre a Terra), uma estru-

tura turística junto à praia na 

cidade da Beira.  Avaliado em 

USD150 milhões, o empreendi-
mento é um investimento chinês 
e foi inaugurado em 2014 pelo 
então Chefe de Estado moçam-
bicano, Armando Guebuza. Foi 
erguido numa vasta área onde, 
anteriormente, as comunidades 
locais produziam arroz.
Outro programa polémico que 
Celso Correia teve de enfrentar 
é o Prosavana, muito criticado 
por alguns sectores da socieda-
de civil alegadamente porque 
todo o processo de elaboração 
do projecto foi caracterizado por 
falta de transparência, consulta 
ou participação pública para a 
entrega de 14,5 milhões de hec-
tares agricultáveis.
“Eu queria aproveitar este fó-
rum para esclarecer esta coisa de 
Prosavana. O Prosavana não tem 
nenhuma meta, nem nenhum 
objectivo de ficar com terra e, 
mesmo que tenha, não existe ne-
nhuma entidade, nem ministro, 
nem governador, nem qualquer 
cidadão que se sobreponha à lei 
de terras. Por isso não faz senti-
do nós estarmos a debater se o 
Prosavana vai ou não arrancar 
terras”, argumentou Correia, 
apelando para que “deixemos de 
concentrar as nossas energias em 
problemas que não são proble-
mas”.
Correia explicou que o Prosava-
na tem como objectivo prepa-
rar uma área do país para atrair 
investimento para a agricultu-
ra, ressalvando, contudo, que o 
investimento tem de cumprir 
as mesmas regras que qualquer 
outro.
“Eu compreendo que terá havi-
do problemas de comunicação 
no princípio. Eu também an-
tes de ser ministro não percebia 
bem. Mas quando fui estudar o 
dossier, e este é o conselho que 
dou, cheguei à conclusão que não 
existem esta expropriação de ter-
ras e peço ajuda para ajudarmos 

a esclarecer este assunto. A agri-

cultura de rendimento, se vier 

nos moldes que nós definirmos, 

vai ajudar os nossos camponeses 

e os agricultores a desenvolve-

rem”, rematou. 

Palma, Moatize e outros locais 

com terras para grandes pro-

jectos de petróleo, gás e carvão, 

foram também assuntos levanta-

dos durante os dois dias de aca-

lorados debates, que colocaram 

o jovem ministro à prova, num 

diálogo franco e aberto.

Mais um desa o para elso orreia

Mapeamento de terras no topo da agenda  

veis disponíveis. No entanto, o 

Ministério da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural propôs-

-se um outro desafio para um 

projecto de Mapeamento, que 

deverá permitir uma melhor ges-

tão da terra.

Terras não aproveitadas
Na abertura do encontro, Cor-

reia prometeu que o Governo 

estará  empenhado em reduzir os 

níveis de terra ociosa, há muito 

improdutiva ou não aproveitada 

para fins a que foi destinada.

“A explosão demográfica da 

crescente procura pelos recursos 

naturais a nível nacional e global 

representa hoje um dos grandes 

factores de pressão sobre o mais 

importante recurso natural do 

planeta que é a terra. As próxi-

mas décadas serão definitiva-

mente marcadas por uma corrida 

global sobre a terra, colocando os 

cerca de 36 milhões de hectares 

de terras aráveis que Moçam-

bique detém, sobre o interesse 

crescente a nível nacional e inter-

nacional”, precisou o governante. 

A reunião da Beira debateu as 

principais causas e efeitos dos 

conflitos de expropriação de 

terras no país, problemas rela-

cionados com os processos de 

concessão de terras e consultas 

comunitárias, assim como os 

riscos associados aos futuros in-

vestimentos no país, sobretudo, 

o uso de grandes extensões de 

terras para o agronegócio e for-

mas como estes deverão evitar 

os conflitos com as comunida-

des locais e incentivar o desen-

volvimento, aliado também aos 

grandes problemas ligados às 

questões ambientais e saque de 

florestas, esta última, uma área 

alvo da voracidade de poderosos 

a começar pelos generais. 

Correia fez notar que em respos-

ta a estes problemas, o Governo 

lançou o projecto “Terra Segura”, 

com o desiderato de conferir ao 

Estado um sistema de gestão e 

administração de terras eficiente, 

transparente e fiável. 

“Da nossa capacidade de cons-

trução de um sistema de gestão e  

administração de terras eficiente, 

depende o sucesso da agenda de 

inverter o crescente nível de con-

flitos sobre a terra, de reduzir os 

níveis de ociosidade e melhor 

planeamento e ordenamento do 

território”, frisou. 

O ministro da Terra, Ambiente 

e Desenvolvimento Rural, sector 

que é considerado um dos pila-

res fundamentais da governação 

Nyusi, chamou a atenção da 

necessidade de “colocar o nosso 

maior recurso natural ao servi-

ço do bem-estar dos moçam-

bicanos”, através de uma gestão 

de uso, respeito a critérios de 

equidade, género, acesso de uso 

e segurança de posse de forma 

sustentável.

Para Correia, o país precisa de 

respostas urgentes às novas di-

nâmicas do relacionamento do 

homem com a terra e outros re-

cursos naturais.

“Temos de ter respostas para 

enfrentar problemas como ex-

propriação ilegal de terras, espe-

culação de uso de terras e uma 

resposta ao cada vez mais sóli-

Por rancisco armona

A VIII Sessão do Fórum de Consulta sobre Terras contou com governadores provinciais. Em destaque o governador da 
província de Maputo ao lado de Celso Correia, ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
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Pedro Passos Coelho dei-
xou nesta quarta-feira um 
aviso claro: já teve duas 
reuniões com o PS e não 

está disponível para mais se for 
para andar a “fazer de conta”. O lí-
der da coligação Portugal à Frente 
disse mesmo que talvez seja altura 
de “pôr um ponto final naquilo a 
que o país tem vindo a assistir de 
forma atónita”, como se tivessem 
sido os socialistas, e não a coliga-
ção de direita, a ganhar as eleições.

Citado por diversos meios de co-

municação social, Passos Coelho 

mostrou-se, à margem de reuniões 

preparatórias sobre o Conselho 

Europeu, indisponível para andar 

a fazer reuniões com os socialistas 

sem se chegar a bom porto: “Já tive 

duas reuniões com o PS e não ten-

ciono ter mais nenhuma para fazer 

de conta ou simular que se está a 

alcançar algum resultado, pois o PS 

não deu contributo nenhum.”

E acrescentou: “Talvez seja altura 

de pôr um ponto final naquilo a que 

o país tem vindo a assistir de forma 

atónita. Dá a impressão que o PS 

ganhou as eleições e está a fazer di-

ligências para formar Governo.”

O líder da coligação Portugal à 

Frente declarou ainda que o país 

não pode ficar preso num jogo en-

tre partidos: “Não vamos inverter 

esses papéis e eu não aceitarei que 

Passos Coelho diz basta* 
 “Dá a impressão que o PS ganhou as eleições e está a fazer diligências para formar Governo”, disse o líder da coligação de direita. 
  “Não estamos a fazer bluff”, Ant nio osta 

o país fique refém deste jogo que 

é um jogo político-partidário, que 

pode ser muito respeitável para o 

PS, mas não é um jogo que possa 

prosseguir com o meu apoio.”

Passos Coelho, que está à espera 

que o Presidente da República o 

indigite para formar Governo, in-

sistiu que “está na altura de dizer 

que o PS perdeu as eleições, cabe-

-lhe encarar isso com humildade e 

reconhecer os resultados eleitorais”.

À margem daquelas reuniões, su-

blinhou que o resultado dá a vitó-

ria à coligação e não ao PS. “Não 

vamos virar o resultado das eleições 

do avesso”, disse. Por isso, deixou 

claro: “Não vou governar com o 

programa do PS e não vou com 

certeza sujeitar o país a uma espé-

cie de chantagem política em que 

quem perdeu impõe a quem ga-

nhou as condições para dizer o que 

é que o PS acha importante para 

dar o seu contributo à estabilidade.”

 “Não estamos a fazer 
bluff”
As barreiras ideológicas que se-

pararam os partidos de esquerda 

foram finalmente superadas, diz 

Costa ao Financial Times. “Isto é 

como derrubar os últimos restos de 

um muro de Berlim.”

Num artigo intitulado “Partidos 

portugueses de esquerda próximos 

de um acordo de coligação pró-eu-

ro”, o Financial Times escreve que 

o líder socialista António Costa 

está em vias de formar um governo 

anti-austeridade apoiado pelo Blo-

co de Esquerda (BE), que apelidam 

de esquerda radical, e pelos comu-

nistas da linha dura, através de um 

acordo “histórico” que garantiria o 

empenho de Portugal em ficar no 

euro.

Numa entrevista ao Financial Ti-

mes, António Costa diz que tal 

coligação de esquerda respeitaria 

as regras da zona euro, mesmo in-

cluindo o BE, próximo do Syriza, 

e o Partido Comunista Português, 

“anti-euro”.

No artigo, lê-se ainda que a pers-

pectiva de um governo suportado 

por estes partidos de esquerda que 

defendem, por exemplo, a restrutu-

ração da dívida atingiu as acções da 

banca e levantou preocupações jun-

to das agências de rating. António 

Costa garante, porém, que não há 

motivo para apreensão e que o PS 

é o partido mais pró-europeu em 

Portugal.

O socialista garante que, tendo em 

conta o “radicalismo” do actual Go-

verno e as medidas “brutais” que o 

país sofreu, existe agora a possibili-

dade de reverter a austeridade sem 

pôr em causa as obrigações inter-

nacionais.

O líder do PS assegura ainda que 

não estão a fazer bluff, mas a agir 

de “boa-fé”. E diz também que as 

negociações com a esquerda estão 

a correr melhor, e estão mais avan-

çadas, do que os encontros com a 

coligação Portugal à Frente. Po-

rém, Isso não quer dizer que afaste 

a possibilidade de ainda haver um 

entendimento com o líder da co-

ligação de direita, Passos Coelho, 

mas “seria melhor ter um Governo 

PS”, apoiado por uma ampla coli-

gação de esquerda, disse. Com os 

socialistas na liderança, Portugal 

manteria a política em relação ao 

Tratado Orçamental, ao controlo 

do défice, à zona euro, e a reestru-

turação da dívida ficaria de fora.

As barreiras ideológicas que se-

pararam os partidos de esquerda, 

desde 1974, foram finalmente su-

peradas, acrescentou. “Isto é como 

derrubar os últimos restos de um 

muro de Berlim”, disse, frisando 

que não foi o PS que se mudou 

para o lado dos partidos anti-aus-

teridade, mas sim estes que con-

cordaram, pela primeira vez, em 

negociar um programa de Governo 

comum sem pôr em risco os com-

promissos de Portugal enquanto 

membro da zona euro.

Costa diz ainda que as propostas 

apresentadas pela coligação de di-

reita ao PS são insuficientes e não 

representam uma mudança de di-

recção, no rumo das políticas até 

agora seguidas.

Um governo PS, sublinhou, defen-

de medidas que ajudem Portugal a 

“sair do seu actual ciclo de empo-

brecimento”, tais como aumentar o 

salário mínimo e promover algum 

alívio fiscal.

(Publico.pt *Título da responsabili-
dade do SAVANA) 

Pedro Passos CoelhoAntónio Costa
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A Eni East Africa S.p.A., uma sociedade constituída sob as leis da Itália com representação 
comercial na República de Moçambique (adiante designada “Eni East Africa”), Operadora da 
Área 4 o shore locali ada no loco do Rovuma na República de Moçambique, no âmbito da 
sua estratégia de desenvolvimento da Área 4, pretende avaliar propostas para o fornecimento 
de linhas de tubagem, curvas de tubulação associadas, revestimento anti-corrosivo e braceletes 
de anódos para protecção catódica.

A Eni East Africa convida todas empresas interessadas locais e internacionais aqui referidas 
como “Candidatos” para participarem na Manifestação de Interesse para o potencial concurso:

Âmbito do Trabalho
Fornecimento de tubagem SAWL L450 de 16” tipo Clad com revestimento anti-corrosivo, 
curvas para tubagem e braceletes de anódos para protecção catódica para o  Projecto de De-
senvolvimento em  Moçambique.

Este não é um convite para participar do potencial concurso mencionado acima, mas apenas um 
convite para participar na Manifestação de Interesse. Caso dese e participar, deverá apresentar 
através do registo no nosso website indicado abaixo, uma carta a manifestar o seu interesse, 
devidamente assinada pela pessoa autori ada ( untamente com a rocuração autenticada ou 
outro título que con ra poderes a tal pessoa autori ada), untamente com a seguinte informação 
e documentação solicitada abaixo:

(i) Experi ncia comprovada no fornecimento de tamanhos equivalentes (14 a 1  polegadas O  
com 2  a 4 mm  de U S 2  CRA Clad metalurgicamente ligados), linhas  de tuba-
gem de aço, para aplicação no transporte submarino de gás.
(ii) Experi ncia comprovada no fornecimento de linhas de tubagem, para contratos únicos de 
mais de  m de linhas de tubagem com 14 e 1  polegadas, conforme mencionado acima
(iii) Experi ncia comprovada no fornecimento de revestimento anti-corrosivo para aplicação em 
o shore com tamanhos e tipos de linha de tubagem, conforme mencionado acima
(iv) Experi ncia comprovada no fornecimento de braceletes de anódos para protecção catódica 
da tubagem submarina
(v) Experi ncia comprovada na logistica de linhas de tubagem e entrega em diferentes países, 
através de transporte maritimo
(vi) Experi ncia comprovada no fornecimento de curvas de tubagem do tipo Clad
(vii)Opcional: experi ncia comprovada no fornecimento de tamanhos equivalentes (2  a 2  po-
legadas O  com  a mm ) de U S 2  CRA Clad (metalurgicamente ligados) linha 
de tubagem em aço para aplicação no transporte submarino de gas

O website de registo (Mo ambique Application) está disponível no seguinte URL:

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Quali cation/Mo ambique-Application (para 
as candidaturas em Ingl s)

https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Quali ca/Autocandidatura-Mo ambico (para as 
candidaturas em portugu s Italiano)

IM OR A E:

As candidaturas deverão fa er refer ncia ao seguinte código de produto serviço:
BB01AA09 – BIMETALIC PIPES CRA CLAD (METTALLURG.BONDED)

o website de candidatura, na secção “Actividades Ob ecto de Candidatura”, selecione  no 
menu em cascata, no ipo de Aplicação, a opção “Recomendação ou convite recebido da eni” e 
o campo “Origem do Convite” deverá ser preenchido da seguinte forma: “Cladded Line ipe”. 

Após avaliação e aceitação da sua Manifestação de Interesse, a Eni East Africa irá fornecer-lhe 
um Formulário de Con rmação e Compromisso de Con dencialidade, o qual deverá ser devi-
damente preenchido, assinado pela pessoa autori ada e devolvido  Eni East Africa, por forma 
a que possa receber o Pacote da Manifestação de Interesse.

O acote da Manifestação de Interesse será fornecido somente aos Candidatos interessados que 
preencham os requisitos acima referidos.

A sua candidatura através do nosso website untamente com a documentação solicitada, confor-
me acima mencionado, deverá ser submetida até ao dia 30 de Outubro de 2015.

ualquer esclarecimento necessário pode ser solicitado através do seguinte endereço de E-
-MAIL: eea.procurement.upstream@eni.com 

A Eni East Africa fará uma avaliação da documentação acima solicitada  e, caso o resultado da 
avaliação se a satisfatório, incluirá o candidato na sua Lista de Fornecedores com vista a consi-
derar a empresa em futuros processos de concurso relacionados com as actividades em questão. 

A Eni East Africa avaliará se cada uma das empresas seleccionadas na fase nal, possui os 
recursos, capacidade de gestão e total capacidade para agir como uma entidade legal singular 
(empresa), de forma a atingir as metas exigidas de qualidade, saúde, segurança e ambiente, 
padrões e programas.

A presente solicitação para Manifestação de Interesse não deverá ser considerada como um 
convite para concurso e, portanto, não representa nem constitui nenhuma promessa, obrigação 
ou compromisso de qualquer tipo da parte da Eni East Africa em celebrar contratos ou acordos 
com qualquer empresa que responda a este convite.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de 
Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer 
reembolso por parte da Eni East Africa a este respeito.

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA OFFSHORE MOÇAMBIQUE
ANÚNCIO PÚBLICO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Eni East Africa S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy with 
a branch in the Republic of Mo ambique (hereinafter referred to as “Eni East 
Africa”), Operator of o shore Area 4 located in the Rovuma loc  in the Repu-
blic of Mo ambique, is evaluating, as part of the development strategy for Area 
4, the supply of line pipe, associated pipe bends, anti-corrosion coating and 
bracelet anodes for cathodic protection.

Eni East Africa invites interested local and international companies, hereinaf-
ter referred to as “Candidates”, to participate in the Expression of Interest for 
the following potential ender:

Scope of Work
Supply of 1 ” SAWL L4  internally metallurgically cladded line pipe, anti-
-corrosion coating, pipe bends and bracelet anodes for cathodic protection, for 
Mo ambique O shore evelopment ro ects. 

his is not an invitation to participate in the above-mentioned potential ender 
but only an invitation to participate to the Expression of Interest. If you wish 
to participate, please address your letter of interest duly signed by the autho-
ri ed person (together with notari ed powers of attorney or other evidence of 
authority of such authori ed person satisfactory to Eni East Africa) and submit 
the following mandatory information and documentation by registering on our 
website indicated below: 

Evidence of:
(i) roven experience in  supply of equivalent si e (14 to 1  inches O  with 2  

to 30mm WT of UNS N06625 CRA Clad (metallurgically bonded) steel line 
pipe for subsea gas transportation application

(ii) roven experience in line pipe  supply, for a single contract, of more than 35 
km for the aforementioned 14 to 1  inches  line pipes

(iii) roven experience in  supply of anti-corrosion coatings for o shore appli-
cation for the aforementioned si e and type of line pipes

(iv) roven experience of bracelet anode  supply  for subsea pipeline cathodic 
protection

(v) roven experience in line pipe logistics and delivery across countries and 
via overseas transportation

(vi) roven experience in  supply of cladded pipe bends
(vii) Optional: proven experience in  supply of equivalent si e (20 to 2  inches 

O  with 30 to 45mm WT) of UNS N06625 CRA Clad (metallurgically bon-
ded) steel line pipe for subsea gas transportation application

The registration website (Mo ambique Application) is available to the follo-
wing URL:

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Quali cation/Mo ambique-
-Application      (for application in English)

https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Quali ca/Autocandidatura-Mo-
ambico (for application in ortuguese Italian)

IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity code:
BB01AA09 - BIMETALLIC PIPES CRA CLAD (METALLURG.BONDED)

Within the website application, under the section “Ob ect of the Application” 
please select in the drop down menu of Type of Application the choice “Recom-
mendation or invitation received by eni” and the eld “Origin of invitation” 
shall be completed as follows: “Cladded Line ipe”.

Upon acceptance of your submission, Eni East Africa will provide you with a 
Form of Acknowledgement and Con dentiality undertaking and Expression of 
Interest Questionnaire which shall be duly completed, signed by the authori-
ed person and returned to Eni East Africa.

The Expression of Interest Questionnaire will be provided only to interested 
Candidates that comply with the above requirements.

our application through our website  along with the requested documenta-
tion, as aforesaid, must be submitted by 30th of October 2015.

Any clari cation needed may be requested  to the following E-MAIL address 
eea.procurement.upstream@eni.com.   

Eni East Africa will evaluate the above requested documentation and, if satis-
ed, as a result of its evaluation, will include the applicant in its Vendor List for 

consideration in future tender processes regarding the sub ect activities.
Eni East Africa will evaluate that each of the nal selected companies have 
the resources, management and all the capability to act as a single legal entity 
(company) in order to achieve the required targets of quality, SE, standards 
and schedule.
This enquiry shall not be considered an invitation to bid and therefore it does 
not represent or constitute any promise, obligation or commitment of eni East 
Africa, to enter into any agreement with any company replied to this request 
for expression of interest.
Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of In-
terest shall be fully born by companies who shall have no recourse to Eni East 
Africa in this respect.

OFFSHORE MOZAMBIQUE FIELD DEVELOPMENT PROJECT
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST
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Uma condecoração além 
fronteiras e uma nova 
série televisiva colo-
cam, uma vez mais, o 

Parque Nacional da Gorongo-
sa (PNG) sob os holofotes in-
ternacionais, transformando o 
nosso mais conhecido centro de 
turismo e biodiversidade numa 
marca e num destino incontor-
náveis no país.

A condecoração veio de Portu-

gal e do seu presidente, Cavaco 

Silva, que decidiu atribuir ao 

PNG e cinco dos seus mais des-

tacados trabalhadores a Ordem 

de Mérito.

Numa cerimónia muito con-

corrida, nas instalações de uma 

unidade hoteleira do grupo 

Visabeira, que explora o acam-

pamento do Chitengo na Go-

rongosa, o embaixador José Au-

gusto Duarte, em representação 

do Chefe de Estado português, 

elogiou o trabalho dos profissio-

nais do parque, que, juntamente 

com a comunidade têm realiza-

do os objectivos de devolver ao 

Parque Nacional da Gorongo-

sa o brilho que perdeu com a 

guerra dos 16 anos e colocá-lo 

na rota do turismo internacio-

nal. José Duarte falou da vida 

e do perfil profissional de cada 

um dos cinco membros agra-

ciados, realçando que o filan-

tropo americano Greg Carr já 

“enterrou” na Gorongosa mais 

de USD40 milhões, uma contri-

buição muito para além do que 

o obriga o acordo de concessão 

que celebrou com o governo de 

Moçambique por 20 anos. Os 

outros homenageados são o ad-

ministrador Mateus Mutemba, 

o director de conservação Pe-

dro Muagura, o chefe dos fiscais 

Mário Macane e a especialista 

em leões Celina Dias.

Mutemba, emocionado, agrade-

ceu a homenagem, mas lembrou 

que o actual clima de tensão po-

lítica no país tem feito baixar os 

níveis de frequência do parque, 

prejudicando, de um modo ge-

ral, a indústria turística do país. 

A apresentadora de televisão 

Catarina Furtado fez o papel 

de MC e uma parte dos vídeos 

apresentados foi acompanha-

da pelo som inconfundível dos 

Timbila Muzimba.

O Canal National Geographic
Por seu turno, o canal por cabo 

National Geographic Wild, dis-

tribuído em Moçambique pela 

DStv, lançou em estreia mun-

dial, no Chitengo, uma nova 

série com seis episódios sobre 

a vida selvagem no PN da Go-

rongosa. A série tem seis horas e 

envolveu dois anos de filmagens. 

Os documentários são narrados 

pelo cineasta de vida animal 

Bob Poole que fez igualmente 

grande parte das filmagens. O 

aconselhamento técnico, nome-

adamente nos aspectos relacio-

nados com os elefantes trauma-

tizados pela guerra,  conta com a 

especial participação da cientis-

ta Joyce Poole. A nova série vai 

para o ar no dia 19 de Outubro.

A Fox media, que é agora a ac-

cionista maioritária dos vários 

“brands” da National Geogra-

phic (incluindo a prestigiada re-

vista com o mesmo nome), des-

locou à Gorongosa parte da sua 

equipa baseada em Joanesburgo, 

para assinalar de forma especial 

o lançamento da nova série.

A equipa esteve no povoado de 

Michéu onde assistiu à entrega 

de um kit agrícola às famílias 

que habitam a zona circundante 

ao parque, muitas vezes vítimas 

das investidas dos animais de 

grande porte, nomeadamente 

os elefantes. Esta comunidade, 

estabelecida na margem sul do 

rio Púnguè, uma das fronteiras 

naturais do PNG, recebeu, por 

família, uma enxada e um com-

passo (para o plantio correcto do 

milho), 2kg de milho semente e 

24 quilos de adubo. Ao longo da 

época agrícola receberá também 

feijão e gergelim, uma varieda-

de destinada a fins comerciais. 

O programa, nesta fase, pre-

tende abranger 2000 famílias. 

O PNG, a breve trecho, está a 

desenvolver um projecto para a 

criação de uma vedação que im-

peça os elefantes de atravessar o 

Púnguè, para o distrito de Nha-

matanda.

Depois, como já é tradição, a 

delegação da Fox media foi 

convidada a plantar árvores 

no acampamento do Chiten-

Gorongosa incontornável
go. Fernando Lima, o PCA da 

mediacoop SA, convidado ao 

evento, recebeu a “missão” de 

Pedro Muagura, o responsável 

da conservação do PNG, em 

plantar um embondeiro, uma 

árvore “muito especial” na tradi-

ção africana.
A FOX media trouxe ao PNG 
quatro jovens de Tete, depois de 
um deles, João Chondzi, ter ga-
nho um concurso no “facebook” 
sobre a nova série documental.
A Gorongosa é um espaço com 
400 mil hectares, tem mais de 74 
mil plantas e animais registados, 
entre os quais 34 mil inhaco-
sos (pivas), a maior manada no 
continente africano. Apesar do 
pesadelo da caça furtiva – cin-
co incidentes diários – a popu-
lação de elefantes, ao contrário 
do que acontece noutras zonas 
de Moçambique, está a crescer 
de forma sustentável – mais de 
400 animais – depois de ter sido 
praticamente dizimada durante 
a guerra que terminou em 1992.

João Chondzi (o segundo à esquerda), vive em Tete, tem 22 anos e foi premiado com uma visita ao PNG acompanhado por três 
amigos, depois de um concurso promovido pela National Geographic no facebook

Pedro Muagura, director de conservação do PNG, o cineasta Bob Poole, a investigadora Joyce Poole e o PCA da mediacoop 
depois do plantio de um embondeiro no parque

PNG e cinco dos seus mais destacados trabalhadores recebem a Ordem de Mérito das mãos do embaixador de Portugal, José 
Augusto Duarte. A condecoração veio de Portugal e do seu presidente, Cavaco Silva.
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O 
Luaty Beirão corre perigo 
de vida, por se encontrar 
em greve de fome há 18 
dias. É a sua forma de pro-

testo por estar há mais de 100 dias 
detidos abusivamente, uma medida 
de coacção implementada pela pro-
curadoria-geral do presidente José 
Eduardo dos Santos.
Compreendo totalmente a luta 
solitária do Luaty, nesta hora de 
enlouquecimento dos decisores do 
regime.

E compreendo tanto melhor porque 
passei por uma experiência seme-
lhante em 1999, quando fui detido 
por ter chamado «corrupto» e «dita-
dor» a este mesmo presidente. Passei 
14 dias em greve de fome. Porquê? 
Porque às vezes é preciso relembrar 
casos passados para aferir a conduta 
daqueles que lutam pela liberdade e 
o comportamento daqueles que nos 
oprimem. No caso, os homens do 
presidente.
Quando fui conduzido para a cela 
do Laboratório de Criminalística 
Central, paredes meias com o Ce-
mitério da Santana, o então director 
da referida instituição ordenou aos 
seus homens que não me dessem de 
comer ou de beber e que me colo-
cassem na cela como prisioneiro de 
guerra.
O primeiro acto de coragem que 
quebrou o meu isolamento surgiu 
por parte de um cidadão libanês, 
conhecido como Fidel, que se en-
contrava detido por um negócio 
mal-sucedido com um assessor do 
presidente. O Fidel tinha montado a 
sua suíte na cadeia e passeava-se li-
vremente pelo corredor das 16 celas 
construídas com o apoio dos alemães 
da Stasi.
Horas depois do meu encarcera-
mento, Fidel ordenara a um dos 
guardas que deixasse aberta a janeli-
nha da porta da minha cela, para que 
ele pudesse falar comigo. Ofereceu-
-me bananas e uma garrafa de água, 
que gentilmente recusei. Tentou 
convencer-me a aceitar, contando-
-me a história da guerra no Líbano e 
explicando que ali na cadeia não ha-
via UNITAs ou MPLAs, e que éra-
mos todos «consofredores». Naquele 
momento, sorri e acho até que deixei 
escapar uma gargalhada pelo ridícu-
lo da situação. Tranquilizei o Fidel, 
explicando que eu não era guerri-
lheiro e que não fora capturado em 
combate, mas sim na minha própria 
casa, com sete armas apontadas ao 
corpo, incluindo uma pistola encos-
tada à têmpora. Lembro-me bem do 
investigador que pressionou a pistola 
contra a minha cabeça. Não esqueço.
Animado, Fidel respondeu logo: «És 
o jornalista que está desaparecido! 
A Rádio Ecclésia está a reportar 
sobre o teu desaparecimento a toda 
a hora.» O meu paradeiro era des-
conhecido. Pedi então a Fidel que 
fizesse chegar uma mensagem à Rá-
dio Ecclésia. Isto foi no tempo em 
que a Rádio Ecclésia era de confian-
ça. Aliás, o seu slogan era: “A Rádio 
de Confiança”. A mensagem que eu 
queria transmitir era simples: eu ti-
nha iniciado uma greve de fome.
A verdade é que eu não queria dar 
aos meus algozes o prazer de recla-
mar o meu direito à alimentação, 
um direito humano elementar. Se o 

Luaty Meu Herói 
Por Rafael Marques de Morais* a

MPLA e o seu presidente têm uma 
escola, um programa, é o de retirar 
os direitos do povo e daqueles de 
quem não gostam ou de quem dei-
xam de gostar. Pior então é a situa-
ção daqueles que o MPLA odeia ou 
passa a odiar. O Luaty passou a ser 
odiado, e a sua morte poderia ser um 
alívio para a procuradoria e para o 
partido do presidente José Eduardo 
dos Santos. Ter a menos um crítico 
com que se preocupar. É assim que 
eles são.
Continuando. Após a Rádio Ecclé-
sia ter anunciado a minha greve de 
fome, no dia seguinte o director da 
cadeia foi ter comigo à minha cela 
para me acusar de ser mentiroso. 
Disse-me: «Você é um mentiroso, 
você não está em greve de fome. 
Nós é que não lhe damos de comer 
e de beber.» O director continuou a 
destratar-me. Disse-lhe, então, que 
tinha todo o poder para ir à rádio e 
à imprensa estatal declarar que, afi-
nal, era o governo que me privava 
do direito básico de me alimentar. 
Para meu espanto, o director da ca-
deia mandou chamar um guarda, o 
Domingos (lembro-me bem dele). 
Domingos veio com uma bandeja 
bem arranjada, com um guarnapo 
branco, sumo de laranja natural, ba-
tatas fritas, ovo estrelado, salada e 
pão. Recusei. Passada uma semana, o 
director obrigou-me a assinar papéis 
em branco caso morresse na cadeia. 
Não assinei nada e também não lhes 
dei o prazer de morrer ali. Eles que 
enviem os seus assassinos.
Acabei por passar 14 dias sem co-
mer. Senti-me fortalecido com o 
protesto. Fi-lo por uma questão de 
consciência e de escolha pessoal.
O Luaty fez a sua escolha, que mui-
to admiro e relativamente à qual ele 
pode contar com a minha absoluta 
e incondicional solidariedade. Mas 
o Luaty não tem uma rádio de con-
fiança, não tem um Fidel e amigos 
na cadeia, como eu tive, para ame-
nizarem o seu sofrimento, demons-
trando as fraquezas e o ridículo da 
prepotência e da má-fé da procura-
doria do presidente. O Luaty está 
mais isolado.
Todavia, o Luaty tem a seu favor 
os sinais da mudança. O seu sonho 
por uma Angola sem a procurado-
ria do presidente, mas ao invés com 
um sistema de justiça ao serviço de 
todos os angolanos, pode estar mais 
perto do que pensamos ou queremos 
admitir.
O Luaty tem também a seu favor as 
redes sociais, a juventude cada vez 
mais consciente, mas sobretudo a 
sua extraordinária convicção. Eu sou 
mais estratégico, o Luaty é puro na 
sua forma de pensar e agir.
Agora peço-te, Luaty, meu amigo, 
irmão e meu puto (porque tratas-me 
sempre por kota e este é o meu tro-
co): lê esta mensagem e, lentamente, 
volta a comer.
Já ganhaste, porque derrubaste, 
com a tua convicção, qual cavalei-
ro andante e solitário, os moinhos 
de vento que ainda escondem o 
frágil poder do presidente e da sua 
procuradoria. Estão a nu, expos-
tos no circo que eles próprios cria-
ram. Só a insensibilidade huma-
na os salva de sentirem vergonha. 
 Aceita o meu abraço e o meu pedi-
do para que te alimentes, em nome 

da nossa liberdade. A luta continua 
e vitória não será deles, dos que nos 
oprimem e espoliam sem dó nem 
piedade.
A vitória será nossa, meu herói.

*Jornalista e pesquisador angolano
Luaty Beirão encontra-se em greve de fome há 18 dias. Protesta contra 

a sua detenção abusiva.
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A Eni East Africa S.p.A., uma sociedade constituída sob as leis da Itália com representação 
comercial na República de Moçambique (adiante designada “Eni East Africa”), Operadora da 
Área 4 offshore localizada no Bloco do Rovuma na República de Moçambique, no âmbito da 
sua estratégia de desenvolvimento da Área 4, pretende avaliar propostas de fornecimento de 
linhas de tubagem e curvas associadas, revestimento anti-corrosivo e braceletes de anódos 
para protecção de catódos.

A Eni East Africa convida todas empresas interessadas locais e internacionais aqui referidas 
como “Candidatos” para participarem na Manifestação de Interesse para o potencial con-
curso:

Âmbito do Trabalho
Fornecimento de tubagem SAWL L450 de 22”, tipo Clad com revestimento anti-corrosivo, 
Curvas para tubagem e braceletes de anódos para protecção catódica para o  Projecto de 
Desenvolvimento em Offshore Moçambique

Este não é um convite para participar do potencial concurso mencionado acima, mas apenas 
um convite para participar na Manifestação de Interesse. Caso deseje participar, deverá apre-
sentar através do registo no nosso website indicado abaixo, uma carta a manifestar o interes-
se, devidamente assinada pela pessoa autorizada (juntamente com a procuração autenticada 

-
mação e documentação:
 
Evidências:
(i) Experiência comprovada no fornecimento de tamanhos equivalentes (20 a 28 polegadas 

OD com 25 a 40mm WT, e tipo ISO 3138 PSL2/DNV-SAWL-L450) de linhas  de tubagem 
para aplicação no transporte submarino de gás.

(ii) Experiência comprovada na fabricação de linhas de tubagem, em contratos únicos  de 
mais de 100 km do tipo de tubos acima mencionados;

(iii) Experiência comprovada no fornecimento de buckle arrestors para linhas de tubagem de 
diâmetros largos com  paredes  ligeiramente espessas.

(iv) Experiência comprovada no fornecimento de revestimento anti-corrosivo para  
aplicação offshore para tamanhos e tipo de tubagem acima mencionados.

(v) Experiência comprovada no fornecimento de braceletes de anódos para protecção  catódi-
ca da tubagem submarina;

(vi) Experiência comprovada na logistica de linhas de tubagem e entrega em diferentes paí-
ses, através de transporte marítimo;

(vii) Experiência comprovada no fornecimento de curvas de tubagem;
(viii)Opcional: experiência comprovada no fornecimento de revestimento de betão para tuba-

gem com os diâmetros acima mencionados.

O website de registo (Mozambique Application) está disponível no seguinte URL:

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualification/Mozambique-Application 
(para as candidaturas em Inglês)

 (para 
as candidaturas em português/Italiano)

IMPORTANTE:

As candidaturas deverão fazer referência ao seguinte código de produto/serviço:
BB01AA01 – SAWL(LONGITUDINAL) WELDED LINEPIPES IN CARBON STEEL

No website de candidatura, na secção “Actividades Objecto de Candidatura”, selecione no 
menu em cascata, no Tipo de Aplicação, a opção “Recomendação ou convite recebido da 
eni” e o campo “Origem do Convite” deverá ser preenchido da seguinte forma: “SAWL Line 
Pipe”. 
Após avaliação e aceitação da sua Manifestação de Interesse, a Eni East Africa irá fornecer-

devidamente preenchido, assinado pela pessoa autorizada e devolvido à Eni East Africa, por 
forma a que possa receber o Pacote da Manifestação de Interesse.

O Pacote da Manifestação de Interesse será fornecido somente aos Candidatos interessados 
que preencham os requisitos acima referidos.

A sua candidatura através do nosso website juntamente com a documentação solicitada, con-
forme acima mencionado, deverá ser submetida até ao dia 30 de Outubro de 2015.

Qualquer esclarecimento necessário poderá ser solicitado através do seguinte endereço de 
E-MAIL: eea.procurement.upstream@eni.com 

A Eni East Africa fará uma avaliação da documentação acima solicitada  e, caso o resultado 
da avaliação seja satisfatório, incluirá o candidato na sua Lista de fornecedores com vista a 
considerar a empresa em futuros processos de concurso relacionados com as actividades em 
questão. 

A presente solicitação para Manifestação de Interesse não deverá ser considerada como um 
convite para concurso e, portanto, não representa nem constitui nenhuma promessa, obriga-
ção ou compromisso de qualquer tipo por parte da Eni East Africa em celebrar contratos ou 
acordos com qualquer empresa que responda a este convite.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de 
Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer 
reembolso por parte da Eni East Africa a este respeito.

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA 
OFFSHORE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Eni East Africa S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy with a bran-
ch in the Republic of Mozambique (hereinafter referred to as “eni East Africa”), 
Operator of offshore Area 4 located in the Rovuma Block in the Republic of Mo-
zambique, is evaluating, as part of the development strategy for Area 4, the supply 
of line pipe, associated pipe bends, anti-corrosion coating and bracelet anodes for 
cathodic protection.

Eni East Africa invites interested local and international companies, hereinafter re-
ferred to as “Candidates”, to participate in the Expression of Interest for the follo-
wing potential Tender:

Scope of Work
Supply of 22” SAWL L450 line pipe anti-corrosion coating, pipe bends and brace-
let anodes for cathodic protection, for Mozambique Offshore Development Pro-
jects. 

This is not an invitation to participate in the above-mentioned potential Tender but 
only an invitation to participate to the Expression of Interest. If you wish to partici-
pate, please address your letter of interest duly signed by the authorized person (to-
gether with notarized powers of attorney or other evidence of authority of such au-
thorized person satisfactory to eni East Africa) and submit the following mandatory 
information and documentation by registering on our website indicated below:: 

Evidence of:  
(i) proven experience in supply of equivalent size (20 to 28 inches OD and 25 
to 40mm WT) and type (ISO 3183 PSL2/DNV-SAWL-L450) of line pipes for subsea 
gas transportation application;
(ii) proven experience in line pipe fabrication, in a single contract, of more 
than 100km for the aforementioned type of pipes;
(iii) proven experience in  supply of buckle arrestors for large diameter and 
high thick wall pipelines;
(iv) proven experience in  supply of anti-corrosion coatings for offshore appli-
cation for the aforementioned size and type of line pipes;
(v) proven experience of bracelet anode  supply for subsea pipeline cathodic 
protection;
(vi) proven experience in line pipe logistics and delivery across countries and 
via overseas transportation;
(vii) proven experience in  supply of pipe bends
(viii) optional: proven experience in supply of concrete coating for pipes of abo-
ve diameter.

The registration website (Mozambique Application) is available to the following 
URL:

-
cation (for application in English)

-
bico (for application in Portuguese/Italian)

IMPORTANT:

The submission must refer to the following commodity code:
BB01AA01 - SAWL (LONGITUDINAL) WELDED LINEPIPES IN CARBON STE-
EL

Within the website application, under the section “Object of the Application” please 
select in the drop down menu of Type of Application the choice “Recommendation 

as follows: “SAWL Line Pipe”.

Upon acceptance of your submission, Eni East Africa will provide you with a Form 

Questionnaire which shall be duly completed, signed by the authorized person and 
returned to Eni East Africa .

The Expression of Interest Questionnaire will be provided only to interest Candida-
tes that comply with the above requirements.

Your application through our website  along with the requested documentation, as 
aforesaid, must be submitted by the 30th October 2015. 

eea.
procurement.upstream@eni.com.

a result of its evaluation, will include the applicant in its Vendor List for considera-
tion in future tender processes regarding the subject activities.

-
sources, management and all the capability to act as a single legal entity (company) 
in order to achieve the required targets of quality, HSE, standards and schedule.
This enquiry shall not be considered an invitation to bid and therefore it does not 
represent or constitute any promise, obligation or commitment of eni East Africa, to 
enter into any agreement with any company replied to this request for expression 
of interest.
Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of Interest 
shall be fully born by companies who shall have no recourse to Eni East Africa in 
this respect.

OFFSHORE MOZAMBIQUE FIELD DEVELOPMENT PROJECT
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST
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A Direcção Editorial do jornal SAVANA, 
mediaFAX e todos os Jornalistas lamen-

tam com profunda mágoa e consternação, 

o falecimento de RODRIGUES TATO 

LUÍS JÚNIOR, filho do amigo e antigo 

colaborador deste jornal, Rodrigues Luís, 

ocorrido no dia 10/10/2015 em Sofala, 

cujo funeral se realizou no dia 13/10/2015, 

no Cemitério de Manhunce, na cidade da 

Beira. Neste momento de dor e pesar, apre-

sentam à família enlutada as mais sentidas 

condolências.

RODRIGUES TATO LUÍS JÚNIOR

FALECEU

Necrologia-Necrologia -Necrologia-Necrologia-Necrologia-Necrologia
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Continua na Pág.  Seguinte

Dhlakama armadilhado

Da parte incerta ao desarmamento
Por André Catueira*

Oito horas depois de ocupar a sua casa 

nas Palmeiras, Dhlakama acordou cer-

cado, às 06h00 de sexta-feira, 09, e mais 

tarde “invadido” por forças de elite da 

polícia, que precisaram de 10 horas (até 

cerca das 16h30) - entre empurrões, 

pontapés, muitos nervos e alguma ne-

gociação - para desarmar a sua guarda. 

Mostrando a sua fibra, Dhlakama evitou 

claramente um banho sangue na cidade 

que é conhecida pela sua hostilidade à 

Frelimo e às entidades governamentais 

a soldo do mesmo partido. Na operação 

da sexta-feira apareceram do lado da 

polícia homens armados à civil, um de-

nominador comum com os dois ataques 

anteriores à comitiva de Dhlakama em 

Chibata (a 12 Setembro, 16km a oeste 

de Chimoio, na EN6) e Zimpinga (25 

Setembro, 41 km a leste de Chimoio 

na EN6, entre Gondola e a Missão de 

Amatongas).

Um percurso moroso
A operação de resgate de Dhlakama 

esteve para acontecer quarta-feira, mas, 

em Maputo, os mediadores não obtiver-

am na segunda-feira as autorizações e 

os bilhetes para partirem para o centro 

do país. Acordou-se depois que deveria 

haver também um representante gov-

ernamental, para o caso, o brigadeiro 

Mucave, do Ministério do Interior 

(MINT). Os mediadores acabaram por 

sair para a Beira no voo da noite de 

quarta-feira.

Às 08h47 minutos, a comitiva da Beira, 

com os mediadores no diálogo entre 

o Governo e a Renamo (e onde vinha 

também a jurista Alice Mabota e o 

jornalista Fernando Lima), junta-se 

à equipa de jornalistas, que vinha de 

Chimoio, no cruzamento de Inchope e 

segue em direcção à vila da Gorongosa, 

onde se chegou depois de uma hora de 

viagem. Estava afastada a hipótese de a 

“parte incerta” ser no distrito de Gon-

dola, onde o líder da Renamo foi visto 

pela última vez. Da Beira veio uma “del-

egação de peso” da Renamo: o SG  Ma-

nuel Bissopo, Ivone Soares, José Man-

teigas, António Muchanga e Fernando 

Mazanga, para além de vários militares 

em traje civil.

Numa pausa na Gorongosa, Lourenço 

do Rosário, que chefiava a equipa de 

observadores, faz uma declaração curi-

osa: “efectivamente que já estamos num 

roteiro novo, que já se está a pôr em 

prática aquilo que é a agenda: discutir-

se a sério a desmilitarização da Renamo, 

e depois toda a agenda de inclusão e boa 

governação no país”, insistindo que era 

prioridade “desarmar a Renamo”.

Na mesma ocasião, D. Dinis Sengulane, 

no seu tradicional apelo à paz, defendia 

que com o reaparecimento de Afonso 

Dhlakama, era “uma oportunidade de 

todos trabalharmos por esta causa (paz), 

sem receio e nenhuma dúvida de que 

não há outro ser humano que quererá 

eliminar outro”.

Cerca das 10h30, as viaturas perfiladas 

em caravana na vila – contabilizámos 26 

carros alguns com matrículas do Estado 

- e sem se saber ainda o destino con-

creto, rumamos pela EN1 na direcção 

norte da Gorongosa, avistando-se à 

nossa direita a encosta da serra que aco-

moda a base de Satunjira, para onde a 

maioria pensava que fôssemos.

Desta vez a oeste
Pelas 11h00, 12 quilómetros depois, no 

cruzamento da EN1 com Malinde, des-

viamos à esquerda para uma picada de 

areia creme e muita rocha e começámos 

a descer em direcção à localidade de Sa-

cudze, onde em tempos funcionou um 

temível centro de reeducação, de onde 

em 1976 se evadiu André Matsangaíssa, 

o primeiro líder da Renamo. No cru-

zamento para Sacudze, virámos ainda 

mais para sudoeste, em direcção a Cud-

zo, numa picada para madeireiros tipo 

“sobe e desce”, bordejada pela floresta 

de miombo e com inúmeras concessões 

florestais explorando a massa e a paga-

panga. As comunicações por telefone 

eram péssimas. Nem a chamada “telefo-

nia do mato” ajudava. Claramente não 

havia coordenadas de GPS para o local 

onde estava o líder. O chefe da polícia, 

tentando ser simpático, dizia que no dia 

anterior “tinha pedido o mapa à Ren-

amo” para facilitar o trajecto.

Volvidas 4:15 minutos, depois de evitar-

mos o rio Vunduzi, perdida a direcção 

por duas vezes e depois de se aceitar a 

“escolta” de motoqueiros com enormes 

bandeiras da Renamo nas motos, já 

numa picada do régulo Mucucua, a sul 

de Cudzo, guiados também por peque-

nos galhos de árvores indicando o troço 

correcto, avistámos o primeiro cordão 

de segurança de Afonso Dhlakama, que 

vedou a passagem do carro da escolta 

da polícia para o perímetro onde estava 

o líder da Renamo, mas deixa passar o 

resto da caravana.

Finalmente
Às 15h15, Afonso Dhlakama reaparece 

numa mata fechada, na berma da es-

trada, visivelmente pálido e cansado, 

óculos escuros, ao lado de duas cadei-

ras plásticas verdes sobrepostas, onde se 

supõe tenha estado sentado à espera da 

chegada da comitiva.

No local não havia nenhum sinal de 

acampamento. Os homens da sua 

guarda ao redor, com as trouxas que so-

braram do ataque do dia 25 de Setem-

bro, algumas esteiras enroladas, além de 

panelas e copos, sugerindo terem sido 

requisitadas durante a sua estadia na 

mata.

Dhlakama saúda primeiro os media-

dores, depois o oficial sénior do MINT 

que esteve em frente das operações do 

seu reaparecimento, e de seguida aos 

jornalistas, pelos seus respectivos nomes 

um a um. Ao todo eram 19 jornalistas 

(incluindo cameramen e fotógrafos) 

de órgãos públicos e privados nacio-

nais e estrangeiros. Faz uma saudação 

mais calorosa para o repórter da TVM 

que, nas suas palavras, foi pressionado 

inúmeras vezes para reportar negativa-

mente sobre a Renamo. “Meu amigo 

ainda vais perder o emprego”, disse em 

tom jocoso.

O ritual do reaparecimento de Dhlaka-

ma é dirigido pelo professor Lourenço 

do Rosário, mas é logo interrompido 

por uma oração do bispo Sengulane, 

perante a impaciência de muitos, pois o 

pôr do sol está próximo e ninguém quer 

ser apanhado à noite no meio da flo-

resta. Depois, a imprensa quer uma de-

claração de Afonso Dhlakama, mas os 

jornalistas são avisados que as perguntas 

seriam reservadas para uma conferência 

de imprensa à sua chegada na Beira.

Já morri
Numa breve declaração, dois minutos, 

Dhlakama, que tinha escapado ileso em 

duas emboscadas, surpreende os jor-

nalistas e afirma: “Não tenho medo de 

morrer. Já morri, para mim já morri”.

Prosseguindo, Dhlakama disse que 

tinha galgado montanhas e matas para 

chegar a Mucucua, e justificou a razão 

de ter reaparecido na Gorongosa, dis-

tante de Zimpinga (Gondola), onde 

havia sofrido uma sangrenta.

“Como sabem o que aconteceu foi 

em Manica, tínhamos de percorrer 

quilómetros e quilómetros nas montan-

has para chegar aqui. Queríamos que a 

operação pudesse ocorrer em Manica, 

mas vimos que havia obstáculos, havia 

muito reforço (de militares) nas estra-

das e tudo, decidi fazer um corta-mato 

para chegar até aqui. Portanto, ainda 

não é o momento de dizer o que é 

que aconteceu, mas dizer o meu muito 

obrigado, porque encontraram-me vivo, 

vivo porque Deus existe”, declarou 

Dhlakama, mandando recados para o 

povo “contar comigo como sempre, não 

iremos desistir por temer a morte”.

Dhlakama, que estava em alerta pela 

movimentação em Manica de altos 

quadros do Ministério da Defesa Na-

cional, garantiu que ia continuar a tra-

balhar e prometeu não se vingar, por 

não “ter em Moçambique figuras de 

quem me posso vingar”. Mais relaxado 

e depois de tirar os óculos (precaução 

devido a uma operação às cataratas), 

Dhlakama repete várias vezes: “temos 

tudo aqui, intelectuais, clérigos, jornal-

istas, muitos, todos moçambicanos, não 

há americano, isto é unidade nacional … 

o que falta para nos entendermos?”. Do 

Rosário quer saber se a missão dos me-

diadores “termina aqui ou na Beira …”. 

Dhlakama interrompe-o. “Vamos falar 

amanhã na Beira. Falamos e depois va-

mos a Maputo, para assinar o que tiver 

de ser assinado”.

Dhlakama deixa o local de resgate perto 

das 16horas, para um percurso de 41km 

na picada e depois de vários discos de 

embraiagem queimados devido aos de-

clives muito acentuados. Às 18h40 faz 

uma pausa na vila da Gorongosa, de-

sce do carro e através de um megafone, 

saúda a população que tinha invadido a 

estrada para ver o seu segundo reaparec-

imento. Tranquiliza-os: “não há guerra”. 

O chefe da polícia “aprova” a moderação 

do líder.

A população exaltava-o com cânti-

cos, clamando em coro “macorocoto”, 

o que em chiduma, uma das línguas 

na Gorongosa, significa “bênção”, não 

muito distanciado do coro do seu rea-

parecimento em Satunjira, a 4 de Se-

tembro de 2014, que dizia “teremos 

saudades tuas”.

Às 22:15, Dhlakama chegava a sua casa 

no bairro das Palmeiras, despediu-se 

dos mediadores, que deviam manter 

uma reunião de uma hora naquela noite 

a que se seguiria a conferência de im-

prensa com jornalistas. Porém, os dois 

encontros passam para o dia seguinte.

Em Manica, enquanto se executava a 

operação de reaparecimento de Afonso 

Dhlakama, e mais tarde a invasão da sua 

casa nas Palmeiras, estavam o ministro 

da Defesa Nacional, Atanásio Ntu-

muke, o Chefe de Estado Maior Gen-

eral, Graça Chongo, o General Mussa 

e os comandantes dos três ramos das 

Forças Armadas. A delegação regressou 

a Maputo, a partir de Chimoio, no do-

mingo, 11.

Cerco e invasão
Sexta-feira, enquanto os jornalistas da 

“operação resgate” e os colegas baseados 

na Beira se preparavam para a confer-

ência de imprensa, somos alertados às 

07h37 sobre o cerco à casa de Afonso 

Dhlakama. Dezanove minutos depois 

cheguei, com outros jornalistas, ao 

quarteirão da casa, e todos os acessos 

estavam bloqueados com homens da 

Unidade de Intervenção Rápida (UIR), 

e mais a fundo do Grupo Operativo 

Especial (GOE), fortemente armados, 

com blindados e dezenas de viaturas 

HZ com metralhadoras montadas. A 

vizinhança de Afonso Dhlakama foi 

toda convidada a abandonar as casas, 

atitude que indiciava um assalto que 

resultaria em confrontos. Mulheres, 

homens e crianças corriam para sair do 

perímetro de acção.

Tentámos transpor o cordão de se-

gurança e, com as armas apontadas ao 

peito, fomos avisados – sem palavras, 

apenas os homens acenavam com arma 

apontadas a nós - para recuar. Con-

tornámos uma rua e outra que dava 

acesso directo ao portão de Dhlakama 

e posicionámo-nos. O número de jor-

nalistas engrossou e a “brutalidade” da 

Polícia também se elevou. 

Três homens chamam nervosos o editor 

do “Canal de Moçambique” que tentava 

fazer fotos com o computador. O jor-

nalista atravessou a rua, foi ao seu en-

contro e exibiu o crachá, mas foi avisado 

para ficar distante. 

Às 9h02 (horas controladas pelas fotos 

digitais feitas durante a operação), uma 

ordem é dada para accionar as armas 

para disparo, as armas são carregadas, 

os jornalistas são mais uma vez avisados 

para sair do perímetro e afastar as viatu-

ras para longe.

Um grupo da GOE aproxima-se do 

portão de acesso ao quintal de Dhlaka-

ma – mantinha-se ainda no interior 

com a sua guarda e staff – e com recurso 

a pontapés derrubam o portão e inva-

dem o quintal e entram depois para in-

terior da casa. No rés do chão recolhem 

roupas e documentos.

Nenhum guarda da Renamo estava far-

dado, pois estavam a lavar os uniformes 

sujos do percurso na floresta no dia 

anterior. E como era habitual ter dois 

guardas armados no portão, fora do 

quintal, ninguém estava naquela posição 

quando chegámos.

Alguns guardas são presos a tentar 

transpor o muro da casa de Dhlakama 

para fora, pela parte traseira. Quase 

todos são agarrados. Uns são espanca-

dos por coronhadas das armas policial 

e depois conduzidos, correndo, para um 

blindado que estava a escassos 15 met-

ros da entrada da residência. Fazia um 

calor intenso na Beira. O blindado, com 

os guardas da Renamo dentro, foi colo-

cado debaixo de sol ardente.  

Um homem algemado saiu do quintal 

agarrado por dois Polícias e igualmente 

é conduzido para o blindado, sugerin-

do-se ser o mercenário estrangeiro que a 

guarda da Renamo capturou no ataque 

do dia 25 de Setembro em Zimpinga, 

e que devia ser apresentado na confer-

ência de imprensa como prova do aten-

tado contra Dhlakama.

Elementos da Renamo contaram aos 

jornalistas que no confronto de 25 de 

Setembro,  “havia vários zimbabweanos 

à civil que estavam na emboscada com 

a polícia”. 

Alguns fardos, com uniformes da guar-

da da Renamo, são retirados do interior 

e colocados numa viatura de patrulha da 

Polícia. Alguns minutos depois a viatura 

deixa o local com vários pertences reti-

rados do interior da casa.

Dentro do edifício Dhlakama pergunta 

por telefone ao brigadeiro Mucave o 

que se estava a passar, recebendo como 

resposta que este iria pedir esclareci-

mentos a Maputo. Depois pede a com-

parência dos mediadores que se pre-

paravam para regressar a Maputo. No 

entanto, a polícia, por intermédio de um 

militar da Renamo, informa que vinha 

para levar as armas da polícia capturadas 

durante os combates de 25 de Setembro. 

Dhlakama, num primeiro momento 

pensa numa vantagem política. “Afinal, 

não fomos atacados por bandidos, foi a 

polícia que nos emboscou”. O líder da 

Renamo pede o número de armas e o 

seu tipo: uma AKM, um RPG7 e uma 

metralhadora pesada com filete de ba-

las. Dhlakama acede e manda entregar 

as armas. Só depois é que vem o pedido 

para a entrega de todas as armas.

Chegada de observadores 
Até quase às 10 horas, enquanto decor-

ria o espectáculo policial, que tinha 

paralisado literalmente a vida naquele 

quarteirão, nenhum mediador se fez 

ao local, para além da Alice Mobota, 

presidente da Liga dos Direitos Hu-

manos (LDH), que também foi coagida 

e ameaçada pela Polícia junto dos jor-

nalistas.

Às 11h14, Alice Mabota e o resto dos 

mediadores entram na casa de Afonso 

Dhlakama. Rosário fez vários tel-

efonemas a Maputo ao mais alto nível 

para saber o que se estava a passar. O 

Chefe de Estado estava incomunicado, 

ocupado com a visita do presidente da 

Tanzania. Ao que o SAVANA apurou, 

num primeiro momento não foi pos-

sível falar com José Pacheco, o ministro 

da Agricultura, nem com o ministro do 

Interior. Conseguiu-se dar conta da sit-

uação a Benvinda Levy, agora no Gabi-

nete da Presidência. Mas o sentimento 

é que não havia clareza nas mensagens 

que vinham de Maputo. Parecia que a 
polícia agia de motu próprio. Dentro da 
casa nota-se a ausência de vários quad-
ros da Renamo que no dia anterior esta-
vam com ele nas matas.
Fora da casa o clima de tensão abranda. 
Alguns agentes já sentados de cansa-
dos, outros reuniam-se em grupo de 
três conversando, outros ainda deitados 
encostados às acácias, os jornalistas con-
seguem ir uns metros mais para o in-
terior e ficam mais perto do portão de 
Afonso Dhlakama, sendo possível con-
trolar qualquer movimento.
Nesta altura passa por perto o polícia 
mais anti-jornalistas e deixa uma frase 
curiosa: “esse gajo quis envergonhar o 
chefe”, sugerindo que a recusa de Afon-

so Dhlakama, terá banalizado a postura 

do Presidente da República, e enraivado 

a ala militar do Governo.

Algumas horas antes, um outro agente 

também fez escapar uma declaração cu-

riosa: “você nunca caçou uma gazela no 

mato para depois vir matar na cidade”, 

fazendo entender que o plano já havia 

sido engendrado, e que qualquer res-

posta armada da Renamo, acabaria com 

o bombardeamento da casa. 

Num primeiro momento, Dhlakama 

“explode” em frente aos mediadores. 

“Vamos deixar explodir isto tudo e va-

mos ver o que vai acontecer”, disse fora 

de si. Mas, minutos depois acalma-se 

e com opiniões adversas de vários dos 

seus colaboradores, concorda em entre-

gar as armas dos seus guardas.

A equipa dos mediadores sai toda do 

interior da casa, movimenta-se em 

chamadas telefónicas. Nesta altura, 

11h40 chega o arcebispo da Beira, 

Claúdio Zunna, e minutos depois o 

edil de Quelimane, Manuel de Araújo, 

que se encontrava a participar no VIII 

Sessão do Fórum de consulta sobre ter-

ras. Dhlakama pede a presença da gov-

ernadora de Sofala, Helena Taipo, para 

presenciar o acto de entrega das armas 

da guarda da Renamo. 

Às 13h01 chega ao local Helena Taipo 

depois de autorizada por José Pacheco, 

falando em nome do PR.  

Afonso Dhlakama esteve desaparecido nas matas 13 dias - das 
13h24 do dia 25 de Setembro em Zimpinga, Gondola – até ao 
seu reaparecimento às 15h15 do dia 8 de Outubro em Mucucua, 
no sudoeste do distrito da Gorongosa, não muito longe do rio 

Púnguè,  tendo rumado de imediato para sua casa na Beira, escoltado por 
inevitáveis aplausos populares, pela guarda sobrevivente (ao massacre de 
Zimpinga) e por duas viaturas da UIR (Unidade de Intervenção Rápida), 
mas acabou por pagar um preço elevado pelo seu regresso à vida pública.

Reconstrução do SAVANA dos locais onde foram feitos os ataques na EN6 contra Afonso Dhlakama. Igualmente os dois lo-
cais onde o líder da Renamo foi resgatado em 2015 e 2014 e os percursos feitos até aos locais de encontro com Dhlakama.

Dhlakama entrega as armas aos mediadores, após longas horas de negociações 

Delegação dos mediadores, jornalistas, clérigos encontram e resgatam Dhlakama na chamada parte incerta, um dia antes do as-
salto à sua casa na Beira   

Depois do assalto à residência de Dhlakama, os seus guardas são detidos e escoltados aos 
pontapés para o carro blindado da polícia
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Duas horas  mais tarde, a impren-

sa era solicitada a entrar na casa de 

Dhlakama, mas nem todos consegui-

ram o acesso, por ter sido limitado o 

número pela polícia.

Entraram os jornalistas da STV, SA-

VANA, Canal de Moçambique, O 

País e os correspondentes da Lusa, 

RTP e da DW. A TVM, que tinha 

ficado de fora, conseguiu uma en-

trevista já no fim das declarações de 

Afonso Dhlakama. A Rádio Moçam-

bique (RM), as televisões Miramar e 

TIM, os jornais Diário de Moçambi-

que e Notícias, e outros órgãos locais 

tiveram o material (aúdio e fotos) por 

cortesia dos colegas. 

Desarmamento 
Às 15:08 horas, Afonso Dhlakama, 

que se mantinha no interior da casa 

desde a sua chegada às 22horas do dia 

anterior, faz a declaração de entre-

ga aos mediadores das armas da sua 

guarda pessoal.

“Confirmamos a entrega de 16 armas 

Ak-47, uma pistola Tokarev, muni-

ções, um punhal e três carregadores”, 

disse, à imprensa, Manuel de Araújo, 

o influente autarca do MDM, a ter-

ceira maior força política, ao ler o 

termo de entrega do armamento da 

guarda do presidente da Renamo. 

Segundo Araújo, o material foi en-

tregue pessoalmente por Afonso 

Dhlakama aos mediadores do proces-

so de diálogo entre Governo e Rena-

mo e estes, por sua vez, deixaram-no 

à responsabilidade dos representantes 

da polícia, num acto testemunhado 

pela governadora Helena Taipo.

Enquanto decorria o desarmamento 

da Renamo na Beira, segundo apurou 

o SAVANA, as Forças de Defesa e 

Segurança colocavam-se em posição 

combativa na base de Macoca (Sus-

sundenga, onde a Renamo celebrou o 

destacamento feminino em Julho) e 

Satunjira, onde Dhlakama havia re-

aparecido pela primeira vez, onde se 

supõe viriam os reforços do partido.

Declarações de Dhlakama 
“Queria rebentar com tudo, 
mas evitei um banho de 
sangue”
Afonso Dhlakama fez uma declaração 

de cedência e exigências, argumen-

tando que mandou entregar armas 

da sua guarda para evitar um banho 

de sangue junto da sua casa na Beira. 

Dispensou a oferta de protecção po-

licial e exigiu libertação imediata dos 

seus homens detidos, sublinhando 

que com a entrega das armas iniciava 

a integração da sua guarda na Polícia. 

Afonso Dhlakama confirmou a en-

trega de 16 armas aos mediadores do 

processo de diálogo entre Governo e 

Renamo, que por sua vez o deixaram 

à responsabilidade da polícia, mas ad-

mitiu que esteve perto de dar ordem 

de retaliação.

Ao reconstituir o incidente, Afonso 

Dhlakama contou: “a guarda me avi-

sou que senhor presidente estamos 

cercados pela polícia. Vejo pela janela 

carros, blindados e militares armados 

a  apontar a  minha casa. Então man-

dei perguntar os comandantes da In-

tervenção Rápida o que eles querem? 

Eles não esconderam, um deles diz 

que vai dizer ao mais velho que esta-

mos atrás das nossas armas que per-

demos no dia 25 aquando do  ataque, 

que são três apenas”, 

Ao mandar questionar a UIR o tipo 

de armas, a sua guarda foi respondida 

tratar-se de uma LMGG, uma bazu-

ca e uma AK47. 

“Confirmo que no dia 25 capturámos 

armas em Amatongas [Gondola]. 

Afinal foi o Ministério [do Interior] 

que nos atacou. Ainda bem, pensa-

va que tinham sido bandidos. Fiquei 

mesmo satisfeito”, ironizou Dhlaka-

ma, acrescentando que ligou ao oficial 

da polícia que conduziu a operação 

do seu reaparecimento, e depois aos 

mediadores.

“Eu disse que não, eu não quero ba-

nho de sangue e nem quero proble-

mas e nem quero fazer que a gente 

reaja, por causa de três armas”, pre-

cisou, salientando que nesta altura os 

acessos à casa estavam bloqueados e 

as pessoas a serem empurradas.

“Então, empurrões, não empurrões, a 

FIR a arrombar as portas, então um 

dos meus militares à civil, com AK47, 

salta para fora e queria disparar. Eu 

gritei não faça isso, não faça isso, não 

me arranje problemas, a guerra aca-

bou há muito tempo e eles agarraram 

aquele rapaz por fora e arrancaram 

uma das armas. Para dizer que de-

volvemos as armas que capturámos 

no dia 25 aquando do ataque e uma 

nossa arma AK47, totalizando quatro 

armas”, disse Dhlakama, adiantan-

do que enquanto se preparava para 

convidar jornalistas para contar este 

episódio, eis que chega uma nova exi-

gência.

  “Depois quando falam com os me-

diadores, estes da polícia lá em baixo 

dizem que tinham outro problema, 

que tinham instruções de virem bus-

car armas que estão aqui e que  a par-

tir de hoje o presidente da Renamo 

já não podia ser guarnecido pela sua 

guarda pessoal, mas sim pela polícia 

do Ministério do Interior. Nós (a Po-

lícia) é que vamos fazer isso” explicou.

Prosseguiu, “logo subiram nervos 

e queria dar ordens para rebentar e 

acabar com tudo isso. Depois, como 

cristão, levantei-me e comecei a rir, 

eles me viram, queria dar ordens mes-

mo para ocuparem tudo isto. Porque 

temos capacidade para tal, depois co-

mecei a ver, sou velho e tenho filhos 

e netos porque é que vou estragar o 

meu País, a obra que eu criei”.

Virando para os mediadores, Afonso 

Dhlakama questionou que “afinal vie-

ram me buscar no mato para depois 

virem me cercar aqui, que brincadeira 

de mau gosto é esta?”.

Mais tarde se arrefeceu, e disse aos 

mediadores, “são nervos”, admitin-

do depois que o grupo se desdobrou 

imenso, com chamadas aqui e acolá, 

tendo se chegado a conclusão.

“Pronto, eu não quero entregar à Fre-

limo as minhas armas, porque a po-

lícia é da Frelimo e a Frelimo é um 

partido como o meu. Eu não posso 

entregar as armas a uma polícia que 

nos mata”, aclarou Dhlakama, tendo 

nesta altura decidido entregar as ar-

mas aos mediadores, que por sua vez e 

juridicamente  seriam os responsáveis 

de as fazer chegar ao Governo para 

guardar.

“Discutimos e tudo, eu disse chamem 

a minha irmã governadora para tes-

temunhar o acto de entrega como 

dirigente que representa o Estado, 

o Governo”, disse Dhlakama subli-

nhando que “não foi à força, porque 

à força eu não havia de aceitar, é uma 

negociação, porque desde manhã   os 

filhos, netos tudo estão com fome e 

querem comer e eles querem dormir”.

“Portando, decidi, simbolicamente, 

entregar as armas que estavam nas 

mãos daquele grupo que veio comigo 

ontem, são estas 16, inclusive uma pis-

tola” indicou Dhlakama, assegurando 

que “não há guerra, não há confusão”, 

adiantando ser sua boa vontade.

“Porque não me custava nada dizer 

que eu não quero entregar as armas e 

Durante a operação a população gritava palavras de ordens: “ver-
gonha” em repúdio à invasão policial à casa de Dhlakama e “que-
remos Dhlakama” em apoio e solidariedade ao líder da oposição.
Um grupo de quase 300 pessoas começou a agrupar-se do lado 

do antigo condomínio da empresa Vale, que separa por estrada a casa de 
Afonso Dhlakama, com ameaças de ataque a Polícia, que por sua vez dis-
parou três tiros e gás lacrimogénio contra o aglomerado, tendo atingido 
igualmente o grupo de jornalistas que estava daquele lado.
Contudo, continuaram rumores de que um grupo de pessoas, com paus 
e machados, vinham dos bairros da Munhava e Manga, para enfrentar a 
Polícia, e forçar a dissolução do cerco da Polícia.
Os membros das forças especiais começaram a retirar-se do local quase as 
16h10 minutos, com raides barulhentos e buzinas, sugerindo que tinham 
ganho a “batalha”, ao mesmo tempo que centenas de pessoas aproxima-
ram-se a casa de Dhlakama com cânticos solidários.
Afonso Dhlakama saiu do interior da sua casa, pela primeira vez desde 
que tinha entrado no dia anterior, e fez uma saudação de agradecimento, 
ao mesmo tempo que apelou à população a não retaliar a atitude da polícia.
No sábado pela manhã, quando o SAVANA voltou a casa do líder, encon-
trou um guarda que esteve preso e reconstituiu o martírio que viveram no 
blindado até as celas da Polícia.
“Houve violência, muitos foram batidos com coronhas de armas por se re-
cusarem a falar. Perguntavam se havia motoristas entre os presos, e quanto 
salário recebiam. Fizeram um inquérito completo sobre o tempo de in-
gresso na Renamo, a categoria militar, além da participação em combates. 
Insistiam sempre se o brigadeiro Nyongo está aqui? Estes gajos mataram-
-nos muitos, quem vos ensina disparar assim”, contou o guarda.

Polícia descarrila novamente
No seu habitual briefing semanal esta terça-feira, a Polícia admitiu que 
não tinha autorização judicial para invadir a casa do líder da Renamo 
na sexta-feira na Beira, e justificou a acção como de proteção a eventu-
al “aproveitamento maléfico” que pudesse atentar contra a segurança de 
Afonso Dhlakama.
“Nós respeitamos os termos legais, mas, neste caso, foi uma acção para 
recolha de armas que estavam ilegalmente em mãos alheias e a criar si-
tuações de insegurança”, disse Inácio Dina, porta-voz do comando geral 
da PRM.
De forma hipócrita, o porta-voz da PRM disse que a acção da polícia 
tinha a intenção de garantir a própria segurança de Dhlakama, evitando 
“um aproveitamento maléfico” que pudesse atentar contra o próprio líder 
da Renamo.
“O que aconteceu foi apenas uma recolha de instrumentos que poderiam 
ser perigosos para o próprio Dhlakama. As armas de fogo devem ser deti-
das pelas forças de segurança”, salientou Inácio Dina, evocando a lei mo-
çambicana, mesmo que, no entanto, admita que não houve um mandado 
judicial.
“Agora [Afonso Dhlakama] está em condições bem seguras”, declarou o 
porta-voz da PRM, sublinhando que “a polícia sempre esteve atenta à sua 
protecção”.
Rebatendo a versão da Renamo, segundo a qual a operação tinha como ob-
jectivo a recuperação de três armas de fogo esquecidas pelas forças policiais 
num suposto ataque à caravana de Dhlakama, Inácio Dina sublinhou que a 
intenção era desarmar um “grupo armado” que, contra o que anteriormente 
foi acordado, começava a colocar em causa a ordem pública, não se limi-
tando à protecção do seu líder.
“Nós estamos a falar de várias armas que estavam a ser detidas ilegalmen-
te por indivíduos e serviam para hostilizar as populações, criando uma 
instabilidade”, afirmou Dina, enaltecendo a importância da “colaboração 
pacífica” do líder da Renamo.
Questionado sobre a exigência da Renamo de criação de uma equipa con-
junta para a protecção de Dhlakama, o porta-voz da PRM disse que a de-
cisão virá das lideranças políticas, considerando que esta não é a primeira 
vez que se discute a integração na polícia e no exército dos militares do 
maior partido de oposição em Moçambique.
“Nós estamos à espera de uma decisão”, declarou Dina, salientando que, 
dentro do quadro legal moçambicano, a polícia está pronta para cumprir, 
mantendo a ordem e segurança pública.

População mobiliza-se

Alguns pertences da guarda de Afonso Dhlakama   

Segurança de Afonso Dhlakama nas matas, minutos antes de seguirem para a cidade da Beira
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estaríamos aqui a contar mortos, por-

que iriam disparar e nós também   e 

estaríamos a contabilizar 40, 50  mor-

tos por uma coisa de nada.  Desne-

cessária, portanto eu disse que estão 

aqui as armas, mas eu quero coisas 

concretas”, declarou tendo dispensado 

na ocasião a protecção da Polícia, que 

disse solicitaria apenas para comícios.
“Na minha casa não quero polícia, 
porque aconteceu no passado em 
Nampula, onde a polícia cercava e 
ficava a 50 metros da porta, e jornalis-
tas quando quisessem chegar eram re-
vistados, não posso fazer isso. Mais de 
23 anos depois do acordo não posso 
ser guarnecido na minha casa como 
prisioneiro, não preciso”, insistindo 
ser um cidadão livre.
Avisou, contudo “eu não quero consi-
derar polícia de inimigo da Renamo”, 
sustentando que “porque não tenho 
inimigo”, deplorando a invasão da sua 
casa na Beira.
“Ninguém disparou, mas garanto que 
invadiram a minha casa, eu estive aqui 
em minha casa, no quarto, subiram os 
da Intervenção Rápida, carregaram 
fardamento e muita outra coisa ali e 
carregaram os meus guardas. Portanto 
não quero fazer aproveitamento polí-
tico, chamar população e destruir a 
Beira, com paus e machados, nem os 
desmobilizados queriam ir pegar ar-
mas para acabar com tudo isso, quere-
mos demonstrar que somos lutadores  
e queremos demonstrar que estamos 
a manter a paz e a democracia e não 
tememos nada”.
“Mesmo que levassem 1000 armas, 
não seria solução para a democracia 
em Moçambique. É preciso que (Fi-
lipe) Nyusi e (Afonso) Dhlakama se 
sentem e elaborem coisas concretas. 
Se calhar podem pensar que estou 
nervoso, não estou nada”, convidando 
o comandante da Polícia e o media-
dor-chefe a fazerem vasculha da casa 
após a entrega das armas, acto que 
não chegou a acontecer.
“Estas armas estão na Renamo des-
de 1992, com base no Acordo Geral 
de Paz. Se a Frelimo tivesse aceitado 
reintegrar os nossos homens para a 
polícia não estaríamos nesta situação”, 
salientou, considerando o incidente 
como “o começo da reintegração, es-
tamos a insistir que pela semana haja 
unidades da Renamo e a polícia a se-
rem treinados com vista a servirem de 
escoltas”.
Vincou, contudo: “as armas não foram 
arrancadas, não, não, estamos a entre-
gar para evitar o pior  e também que-
ro que a polícia saia da minha casa, 
saia e se eu precisar de polícia ou alfa 
vou solicitar. Que se retirem da mi-
nha casa para eu poder dormir bem, 
desde manhã ainda não comi e nem 
matabichei. Não mereço este tipo de 

tratamento. Quero aceitar que a de-

mocracia é o preço que eu Dhlakama 

escolhi para libertar o meu povo, a 

história dirá” concluiu Dhlakama.

Indignação
Alice Mabota, que foi a primeira a 

chegar ao cerco da casa de Afonso 

Dhlakama, considerou de “inaceitá-

vel” a invasão da Polícia, insistindo 

que já lhe “cheirava qualquer coisa 

não boa”.

“Mesmo para vir até aqui eu disse eu 

tenho receio de ir buscar o filho de 

dono para vir fazer sofrer. Qualquer 

coisa parecia que estava adivinhar”, 

disse Alice Mabota, vendo movimen-

to de armas pesadas sendo direciona-

das a casa de Afonso Dhlakama, logo 

no princípio da manhã, adiantando 

que “ser assaltado desta maneira, o 

que custa às autoridades terem uma 

negociação como deve ser? Provocam 

a guerra, o que se pretende com isso, 

quando uma pessoa diz que quer paz, 

que mecanismos o chefe de estado 

usa para impor, fazer com que o país 

ande?”.

“É de lamentar e chocante” os contor-

nos de agressividade com que ocorreu 

o incidente de sexta-feira, disse Dinis 

Sengulane, em nome dos mediado-

res das negociações entre Governo e 

Renamo, mas manifestando também 

a sua confiança numa aproximação 

após a entrega das armas aos media-

dores, que, por sua vez, as encaminha-

ram para a polícia.

Sengulane manifestou-se surpreendi-

do com a acção da polícia, que consi-

derou que não fazia parte do processo 

de “acompanhamento do regresso 

a vida normal do líder da Renamo”, 

sustentando que o seu resgate foi um 

trabalho bem-sucedido.

No entanto, os mediadores do diálo-

go entre o Governo moçambicano e 

a Renamo expressaram sua convicção 

de um encontro em breve entre o 

Presidente da República e o líder da 

oposição para ultrapassar a violência 

política no país. 

Já a governadora classificou igual-

mente de “chocante” a actuação “bru-

tal” da Polícia, considerando que o 

desarmamento da guarda do líder da 

Renamo traduz-se “numa mensagem 

de esperança” aos pedidos da popu-

lação.

“Acreditamos nós que esta é uma 

mensagem de resposta àquilo que 

foi o pedido de toda a população de 

Moçambique de que as armas deviam 

ser retiradas dos homens que estavam 

armados, neste caso, este sinal, que 

começa na residência do líder da Re-

namo, é um sinal de esperança”, afir-

mou Taipo, à saída da residência do 

líder da Renamo. Os mediadores, e 

em especial o bispo Sengulane foram 

apupados e vaiados pela população 

que se concentrou junto à casa do lí-

der da Renamo. O SAVANA apurou 

que na negociação que antecedeu o 

resgate de Dhlakama de Mucucua foi 

aventada a possibilidade de participa-

rem na operação embaixadores acre-

ditados em Maputo. Houve pressões 

para que tal não acontecesse, mas as 

nossas fontes insistem que o cenário 

seria diferente se governos externos 

estivessem representados na operação 

de resgate.

Entretanto, Daviz Simango, o “mayor” 

da Beira,  considerou de “inadmis-

sível” a invasão da casa do líder da 

Renamo, num Estado de direito, 

comparando o cerco a casa de Afonso 

Dhlakama a “prisão domiciliária”, e 

acrescentou ser um perigo desarmar 

homens à força em plana cidade.

“Isto é uma prisão domiciliária e não 

é admissível num estado de direito, 

não há nenhum mandado, que eu 

saiba, do tribunal ou da procuradoria, 

não encontramos isso, não há evidên-

cias desses mandados”, afirmou Daviz 

Simango, líder do MDM.

“Desarmar os homens da Renamo à 

força não é solução, continuamos a 

dizer que esse tipo de situações não 

pode ser tratado à força, a solução tem 

de ser através do diálogo”, declarou 

Simango.

*Com Fernando Lima e Francisco 
Carmona
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EDITORIAL

Libertar seis presos políticos 

e esquivar-se às costumeiras 

agressões e detenções típicas de 

eleições presidenciais foi quan-

to bastou a Aleksandr Lukashenka 

para a UE prestar-se ao levantamen-

to de sanções à Belarus em mais uma 

constatação de impotência ante a 

Rússia.

Os chefes da diplomacia da UE 

constataram, como admitiu o alemão 

Frank-Walter Steinmeier, improprie-

dades no processo eleitoral - atesta-

das pela Organização para a Segu-

rança e Cooperação na Europa -, mas 

abriram caminho para no final do 

mês suspenderem por quatro meses 

confisco de bens a empresas e pesso-

as e interdição de viagem a cidadãos 

bielorussos, incluindo o presidente. 

Lukashenko ganhou pela quinta vez 

consecutiva com 84% dos votos, con-

tinuando a aumentar, de eleição em 

eleição, a margem de vitória desde o 

primeiro triunfo em 1994, para, con-

forme declarou, provar a mobilização 

e adesão às suas políticas.

Desde 2004 que a UE impõe espo-

radicamente sanções a Minsk, mas as 

penalizações em vigor após a fraude 

e repressão nas presidenciais de 2010 

perderam sentido após a agressão da 

Rússia contra a Ucrânia. 

O mal menor 
O presidente bielorusso, tal como o 

autocrata do Cazaquistão, Nursultan 

Narzabaiev, marcou a sua distância 

quanto à anexação russa da Crimeia 

em 2014.

Belarus, Cazaquistão e Rússia par-

tilham desde Janeiro de 2015 uma 

União Económica Euroasiática, mas 

a integração e as trocas económicas 

estão limitadas pelos constrangimen-

tos de conjuntura e a desconfiança 

política.

A anexação da Crimeia e os comba-

tes no Leste e Sul da Ucrânia deram 

a Lukashenko oportunidade para es-

capar ao estatuto de pária e mediar 

conversações entre a UE, o presiden-

te ucraniano Petro Poroshenko e Vla-

dimir Putin.

As disputas entre Moscovo e Minsk, 

sobretudo as reticências à proposta 

russa de cedência de uma base aérea 

em Babruisk, a sudeste de Minsk, 

são do domínio público e os aper-

tos financeiros da Belarus já levaram 

Lukashenko a solicitar empréstimos 

ao Fundo Euroasiático para a Estabi-

lização e Desenvolvimento, controla-

do por Moscovo, à China e ao FMI.

A margem de manobra de qualquer 

potentado em Minsk é muito limita-

da pela dependência do mercado rus-

so e das vendas de Moscovo a preço 

preferencial de petróleo às refinarias 

da Belarus e claudica em absoluto em 

momento de recessão, agravada pela 

crise económica na Rússia. 

     

O mediador capitoso
Lukashenko, mero refugo do comu-

nismo soviético, limita-se a apro-

veitar a ausência de alternativas dos 

Estados da UE para negociarem ou 

pressionarem a Rússia.

Ao autocrata de Minsk basta apa-

rentar capacidade mediadora na dis-

cussão com Moscovo para obviar à 

hostilização da UE e capitalizar na 

negociação com a Rússia.

Todos sabem disso e não têm manei-

ra de dar a volta.

O pouco que a diplomacia da UE lhe 

possa dar a ganhar é quanto basta a 

Lukashenko para somar uns pozi-

nhos na rebeldia a Moscovo, ciente 

de que acabará de volta ao redil quan-

do o Kremlin se vir obrigado a impor 

a ordem.

Nem vislumbre nem estratégia aqui: 

é apenas a admissão de impasse a les-

te para a UE.

É difícil
 Por acaso de calendário e premedi-

tação política o Nobel da Literatura 
2015 foi atribuído a Svetlana Alek-
sievitch que tem muito a ver com 
Lukashenko e Vladimir Putin.
Svetlana Aleksandrovna, filha de pai 
bielorusso e mãe ucraniana, jornalis-
ta e escritora de língua russa, viveu o 
sovietismo do pós-guerra, mas revol-
tou-se contra o nacionalismo russo 
de Putin e o equívoco bielorussismo 
fraseado em russo de Lukashenko.
Cabe a Svetlana a constatação triste 
de que o putinismo, Lukashenko e 
outros são   variante maior das mu-
tações antidemocráticas da autocra-
cia pós-soviética, e, em seu entender, 
mera expressão do mais vil que a fa-
lência comunista poderia acarretar.
Em Minsk e Moscovo, Svetlana de-
para-se com xenófobos e intolerantes 
manipulando o mais vil dos povos 
susceptíveis às denúncias e ao ódio 
por décadas de horrores. 
A atribuição do Nobel é, como sem-
pre, discutível, e, este ano, quadra no 
universo de obras biográficas, de his-
tória, reportagem e crónica.
No mundo linguístico russo, Olga 
Sedakova, para citar uma poeta su-
perlativa, mereceria, em alternativa, a 
distinção por estrito mérito literário, 
e, num âmbito mais lato, conside-
rando apenas ensaísmo de vertente 
jornalística, o indonésio Goenawan 
Mohamad estaria na primeira linha.
Ainda assim, Svetlana tem lugar de 
honra nas melhores tradições russas, 
bielorussas e ucranianas de crónica, 
memória e testemunho.
 Diz Svetlana que “difícil é ser pessoa 
honesta nestes tempos”.
Diz bem.
           

P.S.: “O fim do homem soviético”, Porto 
Editora, 2015, é a única obra traduzida 
em Portugal de Svetlana Aleksievitch.         
 

*Jornalista

O refugo do comunismo
Por João Carlos Barradas *

É preciso agir agora para 
evitar afundar o país

Não é fácil prever o futuro político de Moçambique de-

pois dos acontecimentos da última sexta-feira na cida-

de da Beira, onde uma equipa da Unidade das Opera-

ções Especiais da polícia assaltou a residência do líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama, desarmando todos os homens 

da sua guarda.

Mas mesmo no meio desta incerteza, é possível imaginar que 

estes acontecimentos tornam-nos cada vez mais próximos do 

fim deste conflito entre o governo e a Renamo, pelo menos na 

sua componente militar. 

Os acontecimentos foram mais rápidos do que muitos previam 

e poderão ter aberto o caminho para uma solução definitiva do 

conflito. Só que essa solução dependerá muito da forma como 

a Renamo reagir perante a actual situação.

A Renamo pode assumir uma postura de cooperação e facilitar 

dessa forma a solução do problema, ou pode optar por uma 

postura de confrontação, e por essa via cavar ainda mais o seu 

próprio túmulo. 

Se a Renamo não cooperar dentro do quadro criado pelos 

acontecimentos do dia 9 de Outubro, ela arrisca-se a ser alvo 

de uma acção mais radical do governo, com consequências que 

neste momento serão difíceis de imaginar.

Não parece, por agora, que tal seja o principal objectivo do go-

verno, mas se a isso forem obrigados, elementos mais radicais 

dentro da máquina securitária poderão ganhar ascendência so-

bre os políticos e agirem com mais autonomia para tomar ac-

ções mais extremas.  Isso não trará benefícios para os moçam-

bicanos, que continuarão a viver na instabilidade e na incerteza. 

Nunca será admitido publicamente, mas está a ficar cada vez 

mais claro que os dois ataques de que Dhlakama foi alvo no 

último mês foram cuidadosamente planeados para fragilizar a 

Renamo e a sua liderança, e transmitir uma mensagem sobre 

o que pode vir a acontecer se esta crise for arrastada por mais 

tempo. 

A Renamo e Dhlakama podem estar neste momento fragi-

lizados, mas esse, por si só, nunca deve ser o fim. Mesmo nas 

actuais circunstâncias, Dhlakama deve receber garantias de que 

a sua segurança nunca será posta em causa, desde que ele aceite 

continuar a reivindicar os seus direitos dentro do quadro legal. 

Para isso, deve aceitar o princípio do seu desarmamento da Re-

namo e da integração dos seus homens em conformidade com 

o entendimento de 5 de Setembro do ano passado. A oposição, 

quer dentro quer fora do parlamento deve continuar a fazer 

parte da equação para a solução dos problemas políticos que 

o país enfrenta. O diálogo deve prosseguir com honestidade 

e conduzir a uma situação em que todos os moçambicanos se 

sintam parte integrante do processo de construção de um Mo-

çambique livre, próspero e democrático.

O processo de revisão da Constituição deve prosseguir de 

forma séria e com a devida profundidade. A legislação eleito-

ral deve ser melhorada de modo a que as eleições sejam mais 

transparentes, verdadeiramente livres, justas e credíveis. Isto 

tudo deve ser feito de modo a que as próximas eleições de 2019 

sejam realizadas dentro de um quadro que inclua um novo mo-

delo de devolução do poder para as províncias.

Nesta perspectiva, a Renamo, todos os partidos políticos e ou-

tros sectores da sociedade têm um papel importante a desem-

penhar. Não deve haver mais tempo a perder com pequenas 

querelas políticas que só podem contribuir para afundar o país. 
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Maria Barroso e Ruth 

First  são duas mu-

lheres que atraves-

saram como raios de 

lucidez a vida de Moçambique 

em momentos diferentes. So-

bretudo, a vida  de uma peque-

na vila de fronteira: Ressano 

Garcia. Atravessaram também 

fases da minha vida, em que in-

centivaram em muitos de nós o 

orgulho de ser moçambicanos, 

valorizando e internacionalizan-

do a luta pela Independência no 

meu País.

Persistentes, usavam a elegância, 

a feminilidade, a simpatia como 

verdadeiro instrumento de luta 

na defesa dos seus princípios. 

Não transigiam: no mato e na ci-

dade, num campo de refugiados 

em Ressano Garcia ou no cen-

tro de recrutamento de traba-

lhadores da “Wenela”(1)    mos-

travam-se preocupadas, atentas 

e prontas para  compromissos 

solidários. Sempre iguais, fosse a 

conversa com os grandes ou des-

protegidos do mundo.

Pessoalmente,  julgo que não se 

cruzaram em vida, mas ambas 

estiveram na vila heróica de Res-

sano Garcia onde Moçambique 

se esvaia e esventrava ao serviço 

do subimpério sul-africano.

A algarvia Maria Barroso e a 

sul-africana de origem judai-

ca Ruth First conheceram-se 

através de Aquino de Bragan-

ça, de origem goesa, jornalista 

da “Afrique-Asie”, conselheiro 

do Presidente Samora Machel 

e que foi director do Centro de 

Estudos Africanos (CEA) da 

Universidade Eduardo Mondla-

ne, Maputo. Refiro estes dados 

de origem  para sublinhar o ca-

rácter global deste “team” espe-

cial de pessoas que tinham um 

único objecto de preocupação: a 

luta pela melhoria do mundo, no 

caso concreto de Moçambique.

Agora que a sempre primeira-

-dama de Portugal faleceu, re-

paro nas semelhanças entre estas 

duas grandes mulheres.

Ruth foi para Moçambique em 

1977. Jornalista de investigação 

especializada em temática da 

África Austral, professora de 

Ciências Sociais na Universida-

de de Durham, com passagem 

pela Universidade de Dar-Es-

-Salam, Ruth recebera um con-

vite irrecusável de Aquino para 

assumir o cargo de directora de 

investigação do CEA. 

O CEA era uma pequena es-

trutura de jovens historiadores 

acabados de sair da então extinta 

Universidade de Moçambique, 

designada a partir de 1976, de 

Universidade Eduardo Mondla-

ne. 

Não se tratou só de uma mudan-

ça de nomes mas de escangalhar 

os métodos, técnicas e priori-

dades da investigação colonial. 

A esta equipa, presidida pelo 

Aquino, juntara-me eu, acabado 

de sair da Faculdade de Direito 

de Lisboa. Fiquei com o cargo 

de director adjunto. Tive a hon-

ra de trabalhar com Ruth (RF) 

durante dois anos. Coube-me 

acompanhar R.F no esforço para 

alterar métodos de trabalho e 

iniciar processos de investigação 

rigorosa, assente na abordagem 

de temáticas actuais de história 

imediata; na pesquisa colectiva, 

mas com divisão clara de tarefas. 

Ruth First lançou, desde logo 

com novas premissas, um Curso 

de Desenvolvimento no CEA de 

que foram alunos, entre outros, 

Carlos Nuno Castel-Branco, 

Eduardo Arão, Fernando Lima 

e Manuel Tomé.

Um dos primeiros trabalhos re-

alizados no CEA relacionou-se 

com a situação rodesiana, na 

fase de negociações entre a ad-

ministração inglesa, os rebeldes 

de Ian Smith e os movimentos 

de libertação. Em Genebra e 

Londres a delegação moçambi-

cana acompanhava e assessorava 

as delegações dos movimentos 

de libertação. O documento do 

CEA teve a capacidade de le-

var para Genebra um texto que 

permitiu introduzir alguns dos 

pontos no projecto de transição 

para a independência em 1980. 

A equipa liderada por RF e AB 

e em que todos trabalhamos “to-

mou em conta os erros e falhan-

ços da transição levada a cabo 

por Portugal em Moçambique”. 

AB costumava relembrar que a 

Frelimo “foi surpreendida” por 

uma transição de meses “quando 

se preparava para negociar uma 

transição de mais de dois anos”.

Noutro caso, o projecto, “minei-

ro moçambicano”, um trabalho 

que fez escola, em termos de 

investigação. Uma investigação 

que quando foi para o terreno já 

tinha considerado as estatísticas 

do Ministério do Trabalho, das 

agências de recrutamento de tra-

balhadores migrantes na África 

do Sul; consultara legislação em 

vigor e a evolução dessa legisla-

ção desde os anos 20. No terreno, 

foram seleccionados uma série 

de locais. Durante meses equi-

pas multidisciplinares de inves-

tigadores e estudantes universi-

tários calcorrearam as províncias 

do sul do Save, particularmente 

nas zonas de recrutamento de 

mão-de-obra para as minas da 

África do Sul.

Tive um profundo orgulho 

quando, passados dez anos, pude 

ver exemplares dessa obra nas 

mais reputadas universidades 

norte-americanas, como o caso 

da UCLA, em São Francisco. 

Sempre a divisão de trabalho. 

Utilizava-se cada investigador 

de forma a valorizar as carac-

terísticas próprias. No campo 

da Wenela, em Ressano Garcia 

– que curiosamente vinte anos 

depois, graças à intervenção de 

Maria Barroso e da sua associa-

ção Masungulo (2) deu lugar a 

um centro de escolinhas desti-

nadas a apoiar as crianças lo-

cais- RF utilizava o seu charme 

para falar com a administração, 

constituída pelos recrutadores 

empedernidos e habituados a 

tratar os trabalhadores como 

semiescravos; nesse diálogo uti-

lizava mesmo por vezes a língua 

Afrikaans. A mim, como mo-

çambicano cabia-me falar com 

os trabalhadores recrutados, ou-

vindo as suas estórias e as suas 

queixas. E sobretudo esclarecer 

que as autoridades moçambica-

nas não pretendiam encerrar o 

recrutamento, mas humanizá-lo.

A aproche de RF era séria, ri-

gorosa, e em busca de todas as 

fontes, os recursos. Recorde-me 

que uma das missões consistia 

em ir aos decrépitos postos de 

correios das localidades visita-

das, para verificar a percentagem 

de correspondência que entrava 

proveniente das zonas domina-

das pelas minas sul-africanas. 

Ir a tudo mesmo que parecesse 

irrisório.

RF ensinou-nos o rigor na in-

vestigação que tinha de ser pre-

cedida de uma preparação fun-

damentadíssima.

Morreria, vítima de um brutal 

atentado quando trabalhava no 

Centro de Estudos Africanos, 

na Universidade Eduardo Mon-

dlane.

Quando Maria Barroso faleceu, 

ao relembrar uma e outra, as se-

melhanças entre estas duas mu-

lheres corajosas impôs-se-me.

Entre 1989 e 2014 as “lágrimas 

da primeira-dama” (3) em Res-

sano Garcia estiveram sempre 

presentes. Um dos últimos actos 

de Maria Barroso em 2014, nas 

vésperas das eleições presiden-

ciais  foi enviar uma mensagem 

ao ainda presidente Guebuza 

e ao líder da oposição, Afonso 

Dhlakama  

O texto cujo manuscrito, ainda 

guardo, dizia: 

“Foi com grande angústia que 

ouvi as notícias do que se passa 

hoje em Moçambique   (referia-

-se ao período pré-eleitoral, 

cheio de ameaças de violência)”.

A carta fora precedida de con-

tactos telefónicos feitos na Pro 

Dignitate com a Presidência da 

República, com o gabinete de 

Afonso Dhlakama (então de 

novo refugiado na Gorongosa) 

e com responsáveis da comuni-

dade de Santo Egídio, nomeada-

mente D. Matteo Zuppi.

A missiva terminava: “ainda te-

nho na memória as imagens ter-

ríveis e pungentes que observei 

nesse país, sobretudo em Ressa-

no Garcia, nos anos da guerra, 

nos anos oitenta e noventa. Não 

esqueço os esforços que fizemos 

para as apagar definitivamente – 

julgávamos nós então que defi-

nitivamente.  

Sem paz é a fome, é a divisão, 

as lágrimas e a angústia que se 

instalam no coração de todos 

os cidadãos que sofrem as con-

sequências da violência a que 

vocês estão a recorrer, semeando 

milhares de vítimas”.

O encontro entre Moçambique, 

Ressano Garcia e MB começara 

em 1989.

A Igreja Católica da África 

Austral(SACBC) tinha-me pe-

dido para organizar uma visita 

da esposa do Presidente Mário 

Soares aos campos de refugia-

dos moçambicanos na África do 

Sul. O pretexto era envolver os 

bons ofícios da primeira-dama 

no processo de paz na região sul 

de Moçambique. A Igreja des-

confiava da eficácia de outros 

interlocutores que se arrastavam 

por negociações infindáveis. MB 

anuiu prontamente. Foi uma 

visita de finíssima diplomacia. 

Teve o apoio inestimável de 

Vítor Ramalho, um assessor do 

Presidente Mário Soares para 

as matérias de cooperação com 

África. Ambos conseguiram tor-

near os entraves da diplomacia 

do Estado Português. Sempre 

impecável na palavra, no gesto 

e no traje: visitou o Presidente 

Chissano, os campos de refugia-

dos de Kangwane, os deslocados 

de    Ressano Garcia e a mulher 

do presidente De Klek.

A sua persistência, a coragem 

levaram-na a conseguir, em 

1991, um acordo para o esta-

belecimento de uma “bolsa de 

paz” para Ressano Garcia, entre 

a Frelimo e a Renamo.

Um imenso trabalho, em que 

contou com o apoio de perso-

nalidades como o Cardeal Ale-

xandre dos Santos, dos Bispos 

da África do Sul, do Padre Le 

Scour e Vítor Ramalho.

Nunca esqueceu Moçambique, 

muito menos Ressano Garcia 

que continuou sempre a ajudar. 

(1) Centro de recrutamento e 

passagem dos trabalhadores mo-

çambicanos que iam para as mi-

nas sul-africanas do Rand.

(2) Masungulo, tradução: “o iní-

cio” ou “princípio” uma expressão 

Changaane, lín@gua dominan-

te no Sul de Moçambique e na 

fronteira Sul-africana. O pro-

jecto criado por Maria Barroso 

e pelo Padre Le Scour visava 

apoiar pela educação, as crianças 

vítimas da guerra entre a Freli-

mo e a Renamo. 

(3) “lágrimas da primeira-dama” 

de um texto de António Mateus, 

na altura correspondente da 

Lusa na África do Sul e acom-

panhou a visita de Maria Barro-

so ao Bantustão do KaNgwane, 

Ressano Garcia e Joanesburgo.

Duas insignes mulheres em Ressano Garcia
Por António Pacheco

Heróis são seres a quem 

foram atribuídas qua-

lidades extraordinárias, 

que perderam as suas 

qualidades humanas e transfor-

maram-se como que em deuses 

terrenos. Heróis nunca existem 

a montante, mas a juzante das 

nossas representações sociais.

Momento político fundamental 

tem a ver com a gestão e com o 

monopólio estatal ou partidário 

da produção e da reprodução de 

heróis. 

Monopolizar a produção nacio-

nal de heróis costuma ser uma 

das características dos países 

nos quais um determinado par-

tido político se confunde com 

o Estado. O monopólio na de-

finição e na produção de heróis 

é um importante trunfo polí-

tico, dotando formalmente de 

características gerais, universais, 

nacionais, aqueles que são de-

finidos no interior de um gru-

po político hegemónico como 

obreiros de feitos excepcionais, 

como possuindo qualidades 

sobre-humanas. Produzidos os 

heróis, eles são, então, motivo de 

celebração periódica, alimentan-

do uma rede capilar de múltiplos 

poderes.

Heróis
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Coincidência ou não, a verdade é 

que a cidade de Maputo sofreu 

(e ainda sofre) graves restrições 
de energia eléctrica logo após o 

segundo desfile de tiros entre a Renamo 
e as forças governamentais, danificando 
ainda mais as relações entre ambos. No 
dia seguinte ao indesejável episódio fi-
camos sem corrente nas tomadas, con-
vencidos que no final do dia estaria tudo 
resolvido. Quando o sol se pós fomos 
cobertos pela escuridão. Infelizmente, 
como que a ecoar, tivemos no segundo 
dia uma espécie de reedição do primeiro. 
Ao terceiro e quarto dias, na sequência 
da manutenção da “situação”, mas com 
a gravidade progressivamente em queda, 

começamos a perceber que a reposição 

total da normalidade levaria cerca de 

mês e meio. Tanto tempo, tanta ansie-

dade! 

Novas vagas
Ora bem, a questão da energia eléctrica é 

crucial para qualquer cidade ou vila depen-

dente da mesma. Não pode ser negligencia-

da sob nenhum pretexto. A cidade de Ma-

puto não escapa a essa regra. 

Nos poucos lugares onde a corrente eléc-

trica criava ou cria alguma satisfação, deu 

para acompanhar, pela televisão, não só o 

desespero dos clientes da Electricidade de 

Moçambique como também, em geral, o 

quotidiano moçambicano. É que o sumi-

ço da corrente eléctrica está associado aos 

problemas de fornecimento de água. Sem 

água, como sempre se repete, não há vida. 

Uma cidade sem vida transforma-se numa 

“cidade fantasma”. Torna-se desagradável e 

multiplicam-se paulatinamente os focos que 

se podem constituir em potencial atentado 

à saúde pública ou mesmo à segurança pú-

blica. 

A vaga de calor, associada ao problema de 

fornecimento de energia eléctrica, contri-

buiu para que muitos optassem por um bom 

mergulho nas nossas praias. Um mergulho 

que funcionou como uma boa receita para 

esquecer a nossa paz-podre, esquecer como 

o whatsapp pode fazer emergir “verdades 

inconvenientes” no palco de conflitos po-

lítico-militares, receita para relembrar que 

um debate político é tempo perdido quando 

nele só está uma única corrente de opinião 

borbulhando os seus desesperos, …esquecer, 

enfim, que há muita ironia na fervura da paz.

Mas agora já não é só a “situação” da ener-

gia eléctrica, da paz e/ou “guerra” e das vagas 

de calor e de deterioração deste e daquele 

alimento, é também a “situação” da vaga de 

subidas de preços tsunamizados pelo dólar 

norte-americano e outros factores. Os im-

pactos, esses, poderão ser minimizados 

pela folga que cada um conseguir criar 

no processo do “apertar do cinto”.

Cá entre nós: a vaga da “suposta” der-
rapagem do metical está a deixar bas-
tante febril a economia moçambicana, 
está a obrigar-nos a reapertar um cinto 
que já não oferece novas oportunidades 
e que, por isso, deve ter um outro nome; 
está a (re)enervar quem tinha na so-
brevivência uma prática diária. Como 
reequacionar a questão da sobrevivência 
do cidadão comum que luta incansavel-
mente por conquistar o lugar de digno 
cidadão neste ambiente crescentemente 
severo? Como parar esta subida surda, 
cega e galopante do custo de vida? Resta-
-nos sempre, por detrás de uma lágrima, 
uma nova vaga de esperança por atracar.

Se Afonso Dhlakama 

está hoje vivo e de saú-

de, isso se deve, sem 

margem para dúvidas, 

à sua guarda pessoal, eficiente e 

disciplinada. Sem ela, teria sido 

morto nas duas emboscadas 

que sofreu na província de Ma-

nica, executadas ainda hoje não 

se sabe bem por quem. Embora 

se suspeite...

Igualmente, na Beira, se a sua 

guarda não fosse disciplinada, 

acatando a ordem de não dis-

parar, Dhlakama teria sido aba-

tido.

Hoje essa guarda foi desarma-

da. Se aqueles “desconhecidos” 

homens armados, que fizeram 

as emboscadas, atacarem de 

novo não haverá quem defenda 

Dhlakama. E lá teremos os pa-

pagaios do costume a dizer que 

foram divergências internas da 

Renamo. E que a vida tem que 

continuar...

A segunda emboscada foi a 

25 de Setembro. Quase parece 

que foi para embelezar o bolo 

festivo de alguém com a cereja 

sangrenta que seria a cabeça de 

Afonso Dhlakama.

Só que falhou, como estão a 

falhar todas essas tentativas. E 

isto está a conduzir-nos para 

uma situação em que Filipe 

Nyusi ou se livra dos seus men-

tores militaristas ou vai acabar 

como um fantoche de um gue-

buzismo nórdico, talvez macon-

de.

E, quando chegar o momento 

do ajuste de contas, vai aparecer 

sozinho a ser acusado, porque 

os demais desapareceram na 

paisagem, entre os imbondeiros 

e os cifrões.

A pessoa Filipe Nyusi é-me 

simpática. Creio que podia ser 

uma solução para este momen-

to. Mas Filipe Nyusi no meio da 

floresta frelimista não é solu-

ção para coisa nenhuma. É um 

agravar do cancro que nos cor-

rói, agravado desde que AEG 

tomou o poder há 10 anos.

Espero que não consigam ma-

tar Dhlakama, nem fisicamente 

nem humilhando-o. Longe de 

ser o meu político moçambica-

no preferido, tem-se mostrado 

um homem da Paz muito para 

além do que me parece exigível.

E eu diria que é tempo de en-

terrar (figuradamente) os donos 

dos últimos 40 anos nos seus 

actuais benefícios, afastando-

-os dos circuitos do poder. Eles, 

os filhos, os netos e os primos 

afastados.

Toda essa camarilha.

Desarmamento

RELATIVIZANDO
Por Ericino de Salema

A 
um mês da comemoração dos 25 anos da 

aprovação da sua primeira lei fundamental 

democrática e plural — Constituição da Re-

pública de Moçambique (CRM) de 1990 —, 

o nosso país testemunha, finalmente, um feito muito 

importante para a consolidação do Estado de Direi-

to Democrático: a aprovação, esta terça-feira, 13 de 

Outubro, pelo Conselho de Ministros, do decreto que 

aprova o Regulamento da Lei do Direito à Informa-

ção, aprovada a 26 de Novembro último, promulgada 

pelo Presidente da República (PR) a 18 de Dezem-

bro do ano transacto e publicada no Boletim da Re-

pública (BR) a 31 de Dezembro de 2014, tendo-lhe 

cabido a designação Lei número 34/2014, de 31 de 

Dezembro.

Ainda que reconheçamos a relevância da aprovação 

da lei e do decreto atrás referidos, somos dos que de-

fendem que, sendo o acesso à informação um direito 

fundamental, já deveríamos, como país, estar a dele 

usufruir na plenitude pelo menos desde 1990, uma 

vez a disciplina dos direitos fundamentais, que são 

os direitos humanos consignados em leis supremas 

dos países soberanos, estabelecer que eles são direc-

tamente aplicáveis. É aqui onde, quando a questão é a 

implementação de diplomas como a Lei do Direito à 

Informação e seu regulamento, algo crucial se afigura 

premente: a vontade política dos detentores do poder!  

Na verdade, se a mera aprovação de leis fosse solução 

automática para os problemas que com elas se visa 

resolver, Moçambique seria, seguramente, um dos pa-

íses mais desenvolvidos do mundo. É certo que ainda 

temos áreas de interesse geral que devem ser objecto 

de intervenção legislativa, mas não é menos verídi-

co que abundam leis que não são implementadas por 

várias razões, sendo uma delas a inexistência de von-

tade política. O cidadão, como tal, não se acha fora 

da equação: as leis não têm vontade própria, pelo que 

este [o cidadão] deve chamar para si a tarefa de susci-

tar a intervenção dos titulares de deveres, mormente 

quando os seus direitos e interesses — dimensão indi-

vidual e colectiva — se acham comprometidos. 

Veja-se, a título de exemplo, o que acontece com a ter-

ra no país, que é, em termos jurídico-constitucionais, 

património público, sendo [formalmente] proibida a 

sua venda. Mas, a cada dia, mesmo o menos atencioso 

dos cidadãos facilmente se apercebe de casos de venda 

de terra, o que contraria em absoluto o que se acha 

disposto na CRM e em diversas leis, de entre as quais 

se destaca a Lei de Terras. Com negócios tais, muitos 

já se tornaram “endinheirados” — talvez, para con-

cordar com Mia Couto, não necessariamente ricos! 

—, com o que o Estado perde, obviamente, potenciais 

rendas que seriam por si arrecadadas numa situação 

contrária. O ponto aqui não é si a terra deve ou ser 

passível de venda lícita; o ponto é dar substância ao 

que atrás referimos: a existência de leis não é, por si 

só, a solução...

Já que a aprovação esta semana do regulamento da 

Lei do Direito à Informação é o leit motiv deste RE-

LATIVIZANDO, por incrível que pareça é bom que 

se tenha presente que Zimbabwe e Angola, de mui-

to duvidosa democraticidade, figuram de entre os 17 

países africanos que possuem, há já alguns anos, leis 

de direito à informação ou equivalentes. Outros, além 

destes dois e Moçambique, são: África do Sul, Ugan-

da, Etiópia, Libéria, Níger, Nigéria, Guiné Equato-

rial, Tunísia, Ruanda, Costa do Marfim, Serra Leoa, 

Sudão, Sudão do Sul e Burkina Faso.  

Nesta nossa bela África, muitos governos acabam, in-

felizmente, aprovando normas como a Lei do Direito 

à Informação e seu regulamento não por convicção, 

mas por ser sua intenção estar-se quite com os seus 

pares na cena internacional pelo menos na dimensão 

formal, hipotecando-se em absoluto a sua implemen-

tação. Mas tenho fé que este não será o caso do gover-

no do Presidente Filipe Nyusi, a não ser que o mesmo 

pretenda desmentir, na prática, o que o seu líder disse, 

alto e em bom som, no acto da sua investidura.

Achamos nós que a Lei do Direito à Informação 

deveria ser vista como um recurso estratégico para a 

promoção do desenvolvimento. Não é, pois, por acaso 

que Stiglitz, Spence e Akerlog ganharam, em 2001, 

o Prémio Nobel da Economia, como resultado dos 

seus estudos referentes à importância da informação 

na dinamização dos mercados. Quando a informa-

ção sobre as contratações públicas é equitativamente 

partilhada pelos agentes económicos, cresce a proba-

bilidade de o estado adquirir produtos e serviços de 

muito boa qualidade e a preços comportáveis, sendo o 

contrário, muito nocivo ao crescimento e desenvolvi-

mento económicos, infelizmente verídico.

A informação pública e/ou de interesse público, esteja 

ela na posse de entes públicos ou de entes privados, 

deve ser vista como um activo incontornável para a 

promoção do desenvolvimento económico e demo-

crático!

Informação como activo
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A Eni East Africa S.p.A., uma sociedade constituída sob as leis da Itália com representação 
comercial na República de Moçambique (adiante designada “Eni East Africa”), Operadora 
da Área 4 o shore locali ada no loco do Rovuma na República de Moçambique, no âm-
bito da sua estratégia de desenvolvimento da Área 4, pretende  avaliar propostas para o 
fornecimento de Umbilicais su eitos ao recebimento de todas as aprovações e autori ações 
necessárias de todas as partes e autoridades relevantes.

A eni East Africa convida todas empresas interessadas locais e internacionais aqui referi-
das como “Candidatos” para participarem na Manifestação de Interesse para o potencial 
concurso:

Âmbito do Trabalho
Fornecimento de Umbilicais e Equipamento Auxiliar para o Projecto de Desenvolvi-
mento Mamba

Este não é um convite para participar do potencial concurso mencionado acima, mas ape-
nas um convite para participar na Manifestação de Interesse. Caso dese e participar, deverá 
apresentar uma carta a manifestar o interesse, devidamente assinada pela pessoa autori-
ada ( untamente com a procuração autenticada ou outro título que con ra poderes a tal 

pessoa autori ada), untamente com a seguinte informação e documentação necessária, 
através do registo no nosso website indicado abaixo:

1. Evid ncias de experi ncia comprovada em engenharia, concepção e produção de 
equipamento Electro- idráulico Umbilical e equipamento Auxiliar para uma conexão lon-
ga da costa  até as estruturas submarinas, declarando o número de projectos nos últimos 
10 anos e indicando para cada projecto, a quantidade de umbilicais fornecidos (em kms) e 
a profundidade do mar para:

i. Secção umbilical principal
ii. Secção umbilical da estrutura submarina

2. Caso pretenda participar na Manifestação de Interesse sob a forma de consórcio 
ou joint venture, deverá submeter a informação referente a cada membro do consórcio ou 
da joint venture, com indicação da função e interesse participativo de cada participante no 
potencial projecto. Tal intenção de criar quer um consórcio ou uma V deve ser suportada 
por um Contrato ou “Acordo de Entendimento” devidamente assinado por cada entidade 
que compõe o grupo.   

O website de registo (Mo ambique Application) está disponível no seguinte URL:
https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Quali cation/Mo ambique-Application 
(para as candidaturas em Ingl s)

https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Qualifica/Autocandidatura-Mo ambico 
(para as candidaturas em portugu s Italiano)

IM ORTANTE:
As candidaturas deverão fa er refer ncia ao seguinte código de produto serviço:
BB06AF05 UMBILICAL CORD FOR SUBSEA WELLS WITH OR WITHOUT LAYING

No website de candidatura, na secção “Actividades Objecto de Candidatura”, selecione no 
menu em cascata, Tipo de Aplicação, a opção “Recomendação ou convite recebido da eni” 
e o campo “Origem do Convite” deverá ser preenchido da seguinte forma: “Umbilicais 
Mamba”. 

Após avaliação e aceitação da sua Manifestação de Interesse, a Eni East Africa irá fornecer-
-lhe um Formulário de Con rmação e Compromisso de Con dencialidade, o qual deverá 
ser devidamente preenchido, assinado pela pessoa autori ada e devolvido  Eni East Afri-
ca, por forma a que possa receber o acote da Manifestação de Interesse.

O Pacote da Manifestação de Interesse será fornecido somente aos Candidatos interessados 
que preencham os requisitos acima referidos.

A sua candidatura através do nosso website juntamente com a documentação solicitada, 
conforme acima mencionado, deverá ser submetida até ao dia 30 de Outubro de 2015.

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solicitado através do seguinte endereço de 
E-MAIL: eea.procurement.upstream@eni.com 

A Eni East Africa fará uma avaliação da documentação acima solicitada  e, caso o resultado 
da avaliação seja satisfatório, irá incluir o candidato na sua Lista de Fornecedores com vista 
a considerar a empresa em futuros processos de concurso relacionados com as actividades 
em questão. 

A Eni East Africa avaliará se cada uma das empresas seleccionadas na fase nal, possui 
os recursos, capacidade de gestão e capacidade total para agir como uma entidade legal 
singular (empresa), de forma a atingir as metas exigidas de qualidade, saúde, segurança e 
ambiente, padrões e programas.

A presente solicitação para Manifestação de Interesse não deve ser considerada como um 
convite para concurso e, portanto, não representa nem constitui nenhuma promessa, obri-
gação ou compromisso de qualquer tipo da parte da Eni East Africa em celebrar contratos 
ou acordos com qualquer empresa que responda a este convite.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação 
de Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a 
qualquer reembolso por parte da Eni East Africa a este respeito.

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA OFFSHORE MOÇAMBIQUE
ANÚNCIO PÚBLICO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Eni East Africa S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy with a 
branch in the Republic of Mo ambique (hereinafter referred to as “Eni East Afri-
ca”), Operator of o shore Area 4 located in the Rovuma lock in the Republic of 
Mo ambique, is evaluating, as part of the development strategy for Area 4, the 
execution of Supply of Umbilicals subject to the receipt of all necessary approvals 
and authori ations from all relevant parties and authorities. 

Eni East Africa invites interested local and international companies, hereinafter 
referred to as “Candidates”, to participate in the Expression of Interest for the 
following potential Tender:

Scope of Work
Supply of Umbilicals and ancillary equipment for Mamba Development Pro-
ject.  

This is not an invitation to participate in the above-mentioned potential Tender 
but only an invitation to participate to the Expression of Interest. If you wish to 
participate, please address your letter of interest duly signed by the authori ed 
person (together with notari ed powers of attorney or other evidence of authority 
of such authori ed person, satisfactory to eni East Africa) and submit the follo-
wing mandatory information and documentation by registering on our website 
indicated below: 

1) Evidence of proven experience in engineering, design and production of 
the Electro- ydraulic Umbilical and ancillary equipment for long tie-back from 
shore to the subsea structures stating the number of projects in the last ten years, 
indicating for each project the quantity of umbilicals supplied (in km) and water 
depth for:

i. main umbilical section 
ii. in eld umbilical section

2) In case you wish to participate in the Expression of Interest as a con-
sortium or as a joint venture, provide information about each member of con-
sortium or joint venture and role and participation interest of each participant in 
the potential project. Such intention to form either a Consortium or a V, must be 
supported by an Agreement or “Memorandum of Understanding” duly signed 
by each entity in the group.

The registration website (Mo ambique Application) is available to the following 
URL:
https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Quali cation/Mo ambique-Ap-
plication (for application in English)
https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Quali ca/Autocandidatura-Mo-

ambico (for application in Portuguese Italian)

IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity code:
BB06AF05  UMBILICAL CORD FOR SUBSEA WELLS WITH OR WI-
THOUT LAYING

Within the website application, under the section “Object of the Application” ple-
ase select in the drop down menu of Type of Application the choice “Recommen-
dation or invitation received by eni” and the eld “Origin of invitation” shall be 
completed as follows: “Umbilicals Mamba”.

Upon acceptance of your submission, Eni East Africa will provide you with a 
Form of Acknowledgement and Con dentiality undertaking and Expression of 
Interest Questionnaire which shall be duly completed, signed by the authori ed 
person and returned to Eni East Africa.

The Expression of Interest Questionnaire will be provided only to interested Can-
didates that comply with the above requirements.

our application through our website  along with the requested documentation, 
as aforesaid, must be submitted by the 30th October 2015.

Any clari cation needed may be requested  to the following E-MAIL address eea.
procurement.upstream@eni.com.  

Eni East Africa will evaluate the above requested documentation and, if satis ed, 
as a result of its evaluation, will include the applicant in its Vendor List for consi-
deration in future tender processes regarding the subject activities.

Eni East Africa will evaluate that each of the nal selected companies have the 
resources, management and all the capability to act as a single legal entity (com-
pany) in order to achieve the required targets of quality, SE, standards and sche-
dule.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and therefore it does not 
represent or constitute any promise, obligation or commitment of eni East Africa, 
to enter into any agreement with any company replied to this request for expres-
sion of interest.

Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of Interest 
shall be fully born by companies who shall have no recourse to Eni East Africa in 
this respect.

OFFSHORE MOZAMBIQUE FIELD DEVELOPMENT PROJECT
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST
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Carlos de Sousa ou sim-
plesmente Cazé, antigo 
vice-ministro da Juven-
tude e Desportos, e Ana-

nias Couana, vogal da Federação 

Moçambicana de Futebol, este 

último que apresentou esta sema-

na, oficialmente, a sua intenção de 

concorrer à presidência da Liga 

Moçambicana de Futebol (LMF) 

já estão a trabalhar na divulgação 

dos seus programas, ainda que 

o primeiro de forma titubeante. 

Para já, perspectiva-se uma luta 

bastante renhida tendo em conta 

o perfil de cada candidato, pois o 

antigo vice-ministro goza de forte 

capital simbólico, enquanto o se-

gundo tem um projecto ambicioso, 

incluindo a necessidade de se au-

mentar, a breve trecho, o número 

de equipas de 14 para 16. 

Porém, em muitos círculos ligados 

ao direito, reina muito cepticismo 

em relação à candidatura de Car-

los de Sousa, pois há a percepção 

de que caso insista em concorrer vai 

violar, grosseiramente, a lei número 

15/2012, de 14 de Agosto, também 

Se se candidatar para a presidência da LMF

Carlos de Sousa poderá violar Lei de Probidade Pública?
conhecida por Lei de Probidade 

pública. Esta lei aplica-se a servi-

dores públicos com vista a assegu-

rarem moralidade, transparência, 

imparcialidade e respeito na gestão 

do património do Estado, por um 

lado, e, por outro, evitar o conflito 

de interesse e assegurar a transpa-

rência no aparelho do Estado.

Com efeito, a Lei da Probidade 

Pública proíbe que ex-dirigentes 

assumam funções em áreas ligadas 

aos seus anteriores cargos.

O artigo 5, da referida lei, diz, no 

seu número 1, que a designação 

para um cargo público por eleição, 

por nomeação ou por contrato im-

plica a estreita observância da cons-

tituição e da legalidade, bem como 

dos princípios e deveres de ética 

profissional que garantem o prestí-

gio dos cargos e das entidades neles 

investidos.

Já o artigo 46, no seu número 2 diz: 

“No período de dois anos, contando 

com a data da cessação das funções 

públicas, qualquer que seja a causa, 

o servidor público está proibido de:

a)Prestar qualquer tipo de serviço a 

pessoa física ou jurídica com quem 

tenha estabelecido relacionamento 

visível relevante em razão do seu 

cargo ou emprego anterior; 

b)Aceitar cargo nos órgãos sociais, 

de avençado ou prestador de servi-

ço liberal com pessoa física ou jurí-

dica, cujo objectivo social ou activi-

dade esteja relacionado com o seu 

anterior cargo ou emprego”.

O jurista Abel Chabela diz que 

por ser um facto incontroverso que 

Carlos de Sousa foi vice-ministro 

da Juventude e Desportos ”é óbvio 

que durante o seu mandato não só 

manteve uma relação bastante forte 

com a Liga Moçambicana de Fute-

bol, como tomou algumas decisões 

a favor daquele organismo sobretu-

do nos primeiros dias aquando da 

sua criação”. No mesmo diapasão, 

o advogado Manuel Raimundo diz 

que o MJD tem uma relação com a 

LMF e “prova disso foram as visi-

tas feitas pela equipa de inspecção 

do ministério àquele organismo, a 

reunião com o movimento associa-

tivo, entre outras iniciativas”. 

Ou seja, Carlos de Sousa, enquan-

to vice-Ministro da Juventude e 

Desportos, articulou decisões que 

tiveram impacto directo no funcio-

namento da LMF e, consequente-

mente, “à luz da lei da probidade 

pública não pode se candidatar 

para aquele organismos pelo me-

nos nos próximos dois anos”, rema-

ta. É, seguramente, um assunto que 

vai fazer correr muita tinta.

Entretanto, sabe-se que a intenção 

de colocar Cazé à frente da LMF 

foi manifestada por alguns clubes 

que sugeriram a sua candidatura 

numa reunião que teve lugar em 

Maputo. 

O candidato diz que é apoiado pe-

los 14 clubes que disputam a pre-

sente edição do Moçambola, mas 

na apresentação da candidatura 

estiveram representantes de cinco 

clubes a saber, clubes Ferroviário 

de Maputo, Costa do Sol, Liga 

Desportiva, Ferroviário de Nacala 

e HCB. 

Os presidentes do Costa do Sol, 

Amosse Chicualacuala, e do Fer-

roviário de Maputo, Sancho Júnior, 

sentaram-se lado-a-lado com Cazé 

durante a apresentação à comuni-

cação social. 

“Para mim é uma honra, mas ao 

mesmo tempo um desafio ser con-

vidado pelos clubes para dirigir a 

LMF. Agora o passo a seguir é nos 

inteirarmos daquilo que são as pre-

tensões dos clubes com vista a ela-

borar um plano de trabalho. Espero 

que esta candidatura vingue, até 

porque dentro de dias iremos dar as 

linhas gerais do nosso manifesto”, 

disse, à imprensa.

Depois de quase falhar, pre-
maturamente, o acesso ao 
CAN-2017 a ser disputa-
do no Gabão, a selecção 

nacional centra as suas atenções 

para o CAN-Interno a ser disputa-

do em Janeiro do próximo ano, no 

Ruanda. Para o efeito, os “Mambas” 

jogam neste sábado, em Ndola, na 

Zâmbia, com a selecção daquele 

país, em jogo a contar para a primei-

ra mão da última eliminatória das 

qualificações àquela competição. 

Moçambique, que na eliminatória 

passada afastou as Ilhas Seychel-

les por 9-1 (5-1 na primeira mão e 

0-4 na segunda), vai ao jogo com a 

ambição de ganhar, algo que nunca 

conseguiu na sua história em frente 

à selecção zambiana.

Aliás, no ano passado, os “Mambas” 

perderam em casa por 0-1, no Está-

dio Nacional do Zimpeto, em jogo 

a contar para as qualificações para 

o CAN-2015, resultado que ditou a 

eliminação do combinado nacional. 

Porém, na jornada inaugural dessa 

campanha, Moçambique arrancou 

o seu primeiro resultado positivo 

naquele país, ao empatar sem golos, 

também em Ndola. 

Para alcançar o objectivo, que é mar-

car golos sem sofrer nenhum, o se-

leccionador nacional, Mano-Mano, 

prepara uma equipa ofensiva, mas 

muito segura no sector defensivo. 

Para tal, pré-convocou 24 jogadores, 

sendo o Ferroviário de Maputo, líder 

do campeonato nacional, o mais re-

presentado (cinco atletas).

Dos pré-convocados, destaque vai 

para a estreia dos jogadores Jeitoso e 

Sassi, do Ferroviário de Maputo e os 

regressos de Maninho e Nelito, do 

Ferroviário da Beira.

Eis a lista completa dos pré-con-

vocados: Guarda-redes: Pinto (Fer. 

Nampula), César Machava (Costa 

do Sol) e Guirrugo (ENH); defesas: 

Chico, Edmilson e Jeitoso (Fer. Ma-

puto); Gerson (Costa do Sol), Chi-

co II (Liga Desportiva) e Norberto 

(Fer. Nacala); médios: Momed Hagy 

(Liga Desportiva), Parkim e Ussama 

(Costa do Sol), Diogo e Sassi (Fer. 

Maputo), Nelito, Reinildo e Gildo 

(Fer. Beira), Cremildo e Kambala 

(HCB) e Nelson (1.º de Maio Que-

limane); e avançados: Isac (Maxa-

quene), Luís Miquissone e Maninho 

(Fer. Beira) e Lanito (Desp. Mapu-

to).

Referir que Moçambique procura a 

sua segunda presença no CAN- in-

terno, depois de ter participado na 

edição anterior (2014), disputada na 

vizinha África do Sul, na qual termi-

nou sem pontuar. Enquanto a Zâm-

bia falhou a edição passada e chega 

a esta fase, após deixar pelo caminho 

a Namíbia por 6-5, na marcação de 

grandes penalidades, depois do em-

pate 3-3, no agregado.

Abílio Maolela 

Disputadas três eliminató-
rias da primeira edição 
da Taça da Liga BNI e 
aguardando-se pela final 

da prova, o principal patrocinador 
do torneio, o BNI (Banco Nacio-
nal de Investimento), mostra-se 
satisfeito pelo decurso do mesmo.

O responsável pelo sector de comu-

nicação daquela instituição finan-

ceira, João Carlos, afirma que a sua 

instituição está satisfeita por estar 

a “proporcionar mais uma compe-

tição nacional”, ao nível do futebol, 

e por estar a atingir o desejo dos 

amantes desta modalidade: “o au-

mento do nível competitivo”.

Num balanço intermédio concedi-

do à nossa reportagem, João Carlos 

explica que as equipas que toma-

ram parte da prova encararam-na 

“com maior seriedade”, o que faz 

com que a mesma seja “disputada 

de forma aguerrida”.

“As equipas que continuam na pro-

va estão por mérito próprio”, des-

taca Carlos, acrescentando: “a Taça 

da Liga será uma competição forte, 

respeitada e prestigiada no futuro”.

Além da componente desportiva, a 

Taça da Liga BNI inclui também a 

componente financeira, entretanto, 

o dirigente não avança com os nú-

meros gastos na competição, por-

que “há custos directos e indirectos” 

na organização da prova.

“Os directos estão relacionados 

com a premiação das equipas e jo-

gadores e os indirectos estão rela-

cionados com as deslocações e alo-

jamento das equipas e dos árbitros. 

Mas, por partida, o BNI investe 

directamente, no mínimo, 200 mil 

MT”, revela.

“Tivemos custos relacionados com 

a produção de equipamentos. Ain-

da temos custos que estão a de-

correr envolvendo o ambiente dos 

jogos”, acrescenta.

Em qualquer negócio, o investi-

mento é feito com a perspectiva de 

lucro e o SAVANA quis saber que 

ganhos esta instituição tem nesta 

prova, ao que João Carlos respon-

deu:

“Através desta competição, somos 

uma instituição mais conhecida, 

mas também é o facto de estarmos 

a ajudar no desenvolvimento do 

desporto nacional”, citou. 

Questionado se o BNI não esta-

va interessado em investir noutras 

modalidades de visibilidade inter-

nacional, como o basquetebol e hó-

quei em patins, o porta-voz daquela 

instituição financeira afirmou esta-

rem atentos a apoiar as outras mo-

dalidades, mas alerta: “O BNI não 

tem a pretensão e nem a capacidade 

de ser um agente dinamizador do 

desenvolvimento do desporto. O 

BNI é uma instituição financeira e 

não de fomento desportivo e nem 

é um Fundo Desportivo. Estamos 

aqui como um parceiro de desen-

volvimento e achamos que o des-

porto também é um elemento de 

desenvolvimento do país, por isso 

que apoiamos o desporto”.

Referir que a final da primeira 

edição desta competição será dis-

putada em Novembro entre Costa 

do Sol e Ferroviário de Nacala. Os 

“canarinhos” derrotaram o Clube 

de Chibuto por 0-1 e os “locomoti-

vas” de Nacala afastaram a HCB do 

Songo por 2-0.  

Abílio Maolela

Carlos de Sousa

BNI satisfeito com 
a Taça da Liga

“Mambas” procuram consolo 
em terras amargas

CHAN-2016

Os “Mambas” procuram segunda presença no CAN-interno
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A Eni East Africa S.p.A. convida a todas as empresas interessadas e experientes a 
submeterem a Sua Manifestação de Interesse para o fornecimento de Gasóleo Naval 
para as operações O shore, na Área 4 Moçambique.

As empresas interessadas neste convite poderão submeter a sua Manifestação de 
Interesse para participar no processo de concurso para o “Fornecimento de Gasó-
leo Naval” através do seu registo no nosso website indicado abaixo, anexando a 
seguinte documentação:

1. Estrutura da Empresa e do Grupo contendo a lista dos maiores accionistas e dos 
bene ciários nais (caso não estejam quotados na bolsa de valores)

2. Cópia digitali ada e autenticada do Registo Comercial, nome da Entidade Le-
gal

3. Pessoa de contacto para receber a informação comercial e sobre a quali cação
4. eclaração de conformidade
5. Prova documentada de 4 anos de experi ncia na área de Petróleo e Gás para Ac-

tividades O shore relevantes para o fornecimento de Gasóleo Naval em O sho-
re

6. Pelo menos 3 refer ncias pro ssionais emitidas por clientes (documentadas) 
para o fornecimento de Gasóleo naval o shore

. Cópia digitali ada da Licença de Operação emitida pelas autoridades Moçambi-
canas (Ministério da Energia) de acordo com os requisitos do decreto n  45 2012 
(Regime Legal ownstream)

. Evid ncias de capacidade para fornecer cerca de 2500 toneladas cúbicas m s 
de Gasóleo Naval ou MGO que esteja em conformidade com o padrão Interna-
cional ISO 21 , Quarta edição de produtos petrolíferos  Combustíveis (Class 
F)  Especi cações de combustíveis navais em todos aspectos, com os requisitos 
especi cados no padrões internacionais ISO 21 :2010(E) para combustiveis na-
vais destilados, categoria ISO-F- MA.

. ltimo balanço nanceiro Relatório Anual da empresa e do Grupo (caso seja 
aplicável) comprovando capacidade nanceira mínima para a execução do âm-
bito do trabalho.

A Eni East Africa fará uma avaliação da documentação acima solicitada  e apenas  
empresas  quali cadas e especiali adas serão registadas  na nossa lista de forne-
cedores e serão consideradas eligíveis  para participar do concurso referente aos 
serviços acima mencionados.

O website de registo (Mo ambique Application) está disponível no seguinte URL:
https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Quali cation/Mo ambique-Ap-
plication (para as candidaturas em Ingl s)
https://eprocurement.eni.it/int_ita/Fornitori/Quali ca/Autocandidatura-Mo am-
bico  (para as candidaturas em Portugu s Italiano)

IMPORTANTE

A candidatura deverá fa er refer ncia ao seguinte código de produto serviço:

BB10AE02: COMBUSTIBLE OILS
(Acess vel atrav s do seguinte trajecto: GOODS; CHEMICALS-FUELS-MATE-
RIALS-FUELS; LUBRICANTES OILS AND GREASES)

No website de candidatura, na secção “Actividades Objecto de Candidatura”, se-
lecione no menu, Tipo de Aplicação, a opção “Recomendação ou convite recebido 
da  eni” e o campo “Origem do Convite” deverá ser preenchido da seguinte forma: 
“Gasóleo Naval”.
O pra o para a submissão da Manifestação de Interesse através do nosso website 
termina no dia 30 de Outubro  de 2015.

Sujeito  submissão da Manifestação de Interesse e ao cumprimento com  toda a 
documentação acima indicada, as empresas interessadas poderão receber da Eni 
East Africa o Pacote de Quali cação.
A Eni East Africa fará uma avaliação da documentação acima solicitada  e, caso 
o resultado da avaliação seja satisfatório, irá incluir o candidato na sua Lista de 
Fornecedores com vista a considerar a empresa em futuros processos de concurso 
relacionados com as actividades em questão. 
A Eni East Africa deve certi car-se que cada uma das empresas seleccionadas na 
fase nal possui os recursos, a gestão e toda a capacidade para agir como uma en-
tidade legal singular (empresa), de forma a atingir as metas exigidas de qualidade, 
saúde, segurança e ambiente, padrões e programas.
A presente solicitação para Manifestação de Interesse não deverá ser considerada 
como um convite para concurso e, portanto, não representa nem constitui nenhuma 
promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo da parte da Eni East Africa 
em celebrar contratos ou acordos com qualquer empresa que responda a este con-
vite.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Mani-
festação de Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as quais não 
terão direito a qualquer reembolso por parte da Eni East Africa a este respeito.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMETO DE GAS LEO NAVAL (DIESEL) 

NA ÁREA 4 OFFSHORE DA BACIA DO ROVUMA

Eni East Africa S.p.A. wish to verify the availability of reputable, interes-
ted and experienced contractors speciali ed in supplying of Marine Gasoil 
( iesel) for O shore Operations in Area 4 Mo ambique.
Companies interested in this invitation may submit their Expression of In-
terest to participate in a tender process for “Supply of Marine Gasoil” by 
registering on our website indicated below and submitting the following 
required documentation:

1. Company and Group Structure with the list of all Shareholders and the 
name of the ultimate bene ciaries (if not listed in the stock exchange)

2. Scanned Certi ed copy of the Trade Register, Legal Entity name
3. Contact person for receiving quali cation and commercial information
4. Compliance declaration
5. ocumented proof of 4 years  experience in the Oil Gas domain for 

O shore Activity relevant to the Supply of Marine Gas oil o shore
6. At least three documented professional references justi ed by customer 

testimonials (documented).for the supply of Marine Gasoil o shore
. Scanned copy of the Operating Licence issued by the relevant Mo am-

bican Authorities (Ministry of Energy) as per requirements of ecree no. 
45 2012 (the “ ownstream Legal Regime”)

. Evidence of capability to supply around 2500 Metric tons month of 
Marine Gas Oil or MGO which must comply with the provisions of In-
ternational Standard ISO 21  Fourth edition 2010 Petroleum products 

 Fuels (class F)  Speci cations of marine fuels and, in all respects, with 
the requirements speci ed in International Standard ISO 21 :2010(E) 
for marine distillate fuels Category ISO-F- MA. 

. Latest balance sheet Annual Report of the company and of the com-
pany group (if applicable) proving minimum nancial capacity for the 
reali ation of the scope of work.

As a result of EEA evaluation in respect of above required service, only qua-
li ed, speciali ed and experienced vendors will be registered within our 
vendor list and will be deemed eligible to be invited to tender for the above 
mentioned service.
The registration website (Mo ambique Application) is available to the follo-
wing URL:
https: eprocurement.eni.it int eng Suppliers Quali cation Mo ambi-
que-Application (for application in English)
https: eprocurement.eni.it int ita Fornitori Quali ca Autocandidatu-
ra-Mo ambico  (for application in Portuguese Italian)

IMPORTANT:

The submission must refer to the following commodity code:
BB10AE02  COMBUSTIBLE OILS 
(reachable through the follo ing path: GOODS;CHEMICLS-FUELS-
-MATERIALS-FUELS;LUBRIFICATING OILS AND GREASES)

Within the website application, under the section “Object of the Applica-
tion” please select in the drop down menu of Type of Application the choice 
“Recommendation or invitation received by eni” and the eld “Origin of 
invitation” shall be completed as follows: “Marine Gasoil” 
The deadline for submission of Expression of Interest through our website 
is set at 30th of October 2015.

Subject to the submission and compliance of all the above documentation, 
Companies interested in this Expression of Interest may receive from the 
above email address the Quali cation Package.

Eni East Africa will evaluate the above requested documentation and, if 
satis ed, as a result of its evaluation, will include the applicant in its Ven-
dor List for consideration in future tender processes regarding the subject 
activities.

Eni East Africa will evaluate that each of the nal selected companies have 
the resources, management and all the capability to act as a single legal 
entity (company) in order to achieve the required targets of quality, SE, 
standards and schedule.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and therefore it 
does not represent or constitute any promise, obligation or commitment of 
Eni East Africa, to enter into any agreement with any company replied to 
this request for expression of interest.
Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of 
Interest shall be fully born by companies who shall have no recourse to Eni 
East Africa in this respect.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR SUPPLY OF MARINE GASOIL (DIESEL) OFFSHORE 

AREA 4 ROVUMA BASIN
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Por Luís Carlos Patraquim

Uma crónica da respiração do mundo não se pode ater só à palavra. 

Os livros, as narrativas, os poemas. A palavra. Os dispositivos do 

karingana wa karingana experimentam-se noutras linguagens, su-

portes, materiais. Por vezes, é bom percorrer – porque a metáfora 

e a metonímia visitam outras formas de texto – o trabalho e as propostas 

de pintores como Ídasse, moçambicano de Maputo, um dos nomes maiores 

do desenho, da pintura e da escultura do seu país. Se, no plano humano, o 

podemos definir como o Homem Tranquilo – esse Quiet Man, que foi tí-

tulo do filme de John Ford -, já a sua obra pictórica esconde as dimensões 

inquietantes de uma arqueologia dos infernos e das redenções da sociedade 

onde se insere, onde procura mundos, o Todo-Mundo de que falava Édouard 

Glissant, não obstante ferozmente ancorado nas matrizes culturais da terra 

cujos signos e sinais mais secretos sabe perceber, antecipar, metamorfosear..

Os desenhos de Ídasse, a preto e branco, cinza em manchas que se agarram 

ao papel, numa mobilidade de formas e de sugestões de imagens, onde um 

código de alumbramentos e de agoiros desafia o olhar, são de uma espécie de 

gramática que contamina todas as suas outras realizações. 

Sementes D’Alma foi a última exposição de Ídasse na galeria Kulungwana, 

no belo edifício que é a Estação dos Caminhos de Ferro de Maputo. De-

senho, Escultura e Pintura de um artista multifacetado, também designer 

gráfico e pioneiro, com José Cardoso e Mendes de Oliveira, do desenho ani-

mado no Instituto Nacional de Cinema, na já longínqua década de oitenta 

do século passado.

Escreve o poeta e escritor António Cabrita, no catálogo desta exposição: “ 

o artista parece, na espantosa capacidade expressiva que o caracteriza, que-

rer iluminar as formas de um bestiário de seres incatalogáveis e certamen-

te sobrenaturalizados, como se procedesse a uma frottage espiritual a partir 

dos totens dos deuses. (,,,) As figuras híbridas que Ídasse representa não são 

tranquilizadoras, sendo antes uma espécie de decalcomania dos medos e fan-

tasmas mais ocultos em nós.”

Arte catártica, eivada de avisos e de simbologias – os reptéis metamorfosea-

dos, as formas humanas confundindo-se com esse mundo, o mocho que es-

preita, a louvação do desejo em forma de mulher, os vaticínios num território 

onírico prenhe de sinais, alguns ameaçadores.

Tudo porque o siroco espreita, a Morte em Veneza não é a provocadora me-

ditação sobre a beleza que enforma as mais profundas inquietações da célebre 

novela de Thomas Mann, magistralmente adaptada por Luchino Visconti 

para o cinema; porque Ídasse sabe que a morte pode visitar o incauto viajan-

te na curva da estrada, coreográfica, como referiu Sebastião Alba; porque a 

inquietação é o alakavuma que Ídasse observa redesenhando-lhe as formas 

pressagiadoras. Esse bestiário povoa as noites insones deste artista que co-

nhece o grito que há no silêncio e a potência das formas. 

Ao frequentador atento da sua obra de mais de trinta anos, sem alaridos nem 

folclorismos, obstinada, quase secreta, irónica por vezes, Ídasse desafio-o a 

apor o nome, todos os nomes, esses dos arquétipos e da mansa ferocidade 

que nos rodeia.

ÍdasseO 
grupo de teatro Mutumbela Gogo 

realizou nesta segunda-feira, 12 de 

Outubro corrente, uma homena-

gem ao escritor, dramaturgo e direc-

tor artístico do Mutumbela Gogo, Henning 

Mankell, que faleceu no dia 5 de outubro. “Nós 

estamos aqui para homenagear este grande 

homem que teve um papel fundamental para 

o teatro moçambicano no geral. Ele ensinou 

a fazer as coisas que gostamos com bom gos-

to. Ele não teve apenas papel preponderante 

apenas para o teatro e o cinema. Tinha tam-

bém sensibilidade para causas humanitárias. 

Construiu um orfanato para crianças órfãs em 

Chimoio. Isto mostra a grandeza que ele teve 

na sociedade moçambicana”, explica Manuela 

Soeiro, encenadora do Mutumbela Gogo.

O escritor Mia Couto, que trabalhou com 

Henning Mankell, disse que o dramaturgo es-

tava bastante interessado com as vivências dos 

moçambicanos. “No tempo em que trabalha-

mos juntos, Mankell mostrou que estava inte-

ressado com a vida dos moçambicanos. Aliás, 

umas das vezes saímos para fazer entrevistas 

aos meninos da rua e isso cativou-me muito. 

Foi onde comecei a perceber ainda mais a sen-

sibilidade dele pelas vivências dos moçambi-

canos. Foi daí que começamos a projectar es-

crever um livro juntos, o qual vou lançar para 

que os moçambicanos conheçam a grandeza 

deste homem das artes e cultura”, disse Mia 

Couto.

Henning Mankell não apenas trabalhou com 

o grupo de teatro Mutumbela Gogo, mas com 

todos os intervenientes e interessados pelas 

artes cénicas. “Muitos dizem que ele trabalhou 

apenas com o grupo Mutumbela Gogo, mas 

Artistas homenageiam 
Henning Mankell

não é verdade. Trabalhou com todos os que fa-

zem teatro no país. Todos os que estavam inte-

ressados em desenvolver as suas habilidades na 

arte de fazer teatro. Sempre esteve aberto para 

ajudar a todos que estivessem interessados em 

desenvolver os seus grupos, as técnicas para fa-

zer um teatro melhor”, realça Mário Mabjaia, 

actor de teatro.

Para Adelino Branquinho, outra figura do te-

atro nacional, o que lhe marcou ao trabalhar 

com o Henning Mankell é a abertura para 

mostrar outras sensibilidades que o teatro po-

dia alcançar. “A sensação com que fico era a 

sua vontade sem limites de querer trabalhar o 

teatro. Isso marcou-me bastante. Sem dúvidas 

deixou um vazio para todos os que o conhece-

ram e para o teatro nacional”, frisa Branqui-

nho.

A sua versatilidade ajudou muitos actores a 

encararem outros desafios noutras vertentes 

culturais. “Foi com Henning Mankell que 

percebi que tinha capacidade para enveredar 

por outros desafios na área do teatro. Foi com 

ele que tive o incentivo para enfrentar o desa-

fio de fazer papel de actor de cinema. Graças 

às suas opiniões e sugestões consegui superar e 

conhecer outras técnicas na arte de represen-

tar. Teve um papel fundamental para o meu 

desenvolvimento no teatro e no cinema. Foi 

sem dúvidas um grande homem das artes”, fi-

naliza o actor e encenador Alex Elliot. 

Na ocasião, foi apresentada a peça intitulada 

“Os meninos de ninguém”, uma das melhores 

peças escritas por Henning Mankell e outras 

manifestações culturais. A.S

O lado humanitário do escritor e dramaturgo Henning Mankell

O 
novo romance de Mia Couto, in-
titulado «Mulheres de Cinza», foi 
lançado recentemente na capital 
do país. O romance faz parte de 

uma trilogia cujo título geral é «As areias do 

Imperador» e cujo tema central são os últi-

mos dias do chamado Estado de Gaza e do 

imperador Ngungunyane.  Na mesma sessão 

foi também lançado o último livro de poesia 

do mesmo autor, intitulado «Vagas e Lumes».   

A apresentação do romance esteve a cargo do 

académico Nataniel Ngomane.

Este é o primeiro livro de uma trilogia sobre 

os derradeiros dias do chamado Estado de 

Gaza, o segundo maior império em África 

dirigido por um africano. Ngungunyane ou 

Gungunhane, como ficou conhecido pelos 

Portugueses, foi o último dos imperadores que 

governou a metade do sul de Moçambique. 

Derrotado em 1895 pelas forças portuguesas 

comandadas por Mouzinho de Albuquerque, 

o imperador Ngungunyane foi deportado para 

os açores onde veio a morrer em 1906. Os seus 

restos mortais terão sido transladados para 

Moçambique em 1985.

Existem, no entanto, versões que sugerem que 

não foram as ossadas que voltaram dentro da 

urna. Foram torrões de arreia. Do grande ad-

versário de Portugal restam areias recolhidas 

em solo português.

Mia Couto nasceu na Beira, Moçambique, a 

05 de Julho de 1955. Foi jornalista e professor. 

Actualmente exerce as profissões de biólogo e 

escritor. Está traduzido em diversas línguas. 

De entre prémios e distinções (destacamos 

a nomeação, por um júri criado para o efeito 

pela Feira Internacional do Livro do Zimba-

bwe, da obra Terra Sonâmbula, como um dos 

doze melhores livros africanos do Século XX). 

Em 2003 foi distinguido com o Prémio José 

Craveirinha, o maior galardão da Literatura 

Moçambicana. Foi igualmente galardoado, 

pelo conjunto da sua vasta obra, com o Prémio 

Vergílio Ferreira, 1999 e com o Prémio União 

Latina de Literaturas Românicas, 2007. Ain-

da em 2007 Mia Couto foi distinguido com 

o Prémio Passo Fundo Zaffari & Bourbon 

de Literatura pelo seu romance O Outro Pé 

da Sereia. Jesusalém foi considerado um dos 

20 livros de  acção mais importantes da «ren-

trée» literária francesa por um júri da estação 

radiofónica France Culturele e da revista Té- Culturele e da revista Té-

lerama. Em 2011 venceu o Prémio Eduardo 

Lourenço, que se destina a premiar o forte 

contributo de Mia Couto para o desenvolvi-

mento da Língua portuguesa. Em 2013 foi 

galardoado com o Prémio Camões e com o 

prémio norte-americano Neustadt Internatio-

nal Prize for Literature. Em 2015 foi  finalista 

do Man Booker Prize. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Sempre que temos algo que nos preocupa durante um tempo, quan-

do chega ao fim respiramos de alívio. Recordamos o julgamento 

que tinha como arguidos o economista Castel-Branco e o jorna-

lista do MediaFax, Fernando Mbanze. Foi um julgamento bastan-

te acompanhado pela sociedade moçambicana, isso por causa da 

expectativa do seu desfecho. Durante o julgamento, naqueles momentos de 

pausa houve um tempo em que os arguidos aproveitavam para relaxar. Esta 

imagem foi um desses momentos em que Castel-Branco e Fernando Mban-

ze aproveitaram para comentar uma frase do Presidente Samora Machel que 

vinha escrita num dos rótulos da garrafa de água. A palavra era daquelas que 

exaltavam a revolução. Então eles comentavam que são essas palavras que es-

tão a faltar actualmente na nossa sociedade.

Mesmo aqueles que, nos momentos de descontração, nos habituaram a es-

tarem com as suas ferramentas de trabalho, refiro-me aos fotojornalistas, estão 

sempre com as suas máquinas no colo para não perder nenhum momento 

digno de registo. Mas como estamos a ver nesta outra imagem, o fotojornal-

ista do SAVANA, Naíta Ussene, não está com a sua ferramenta de trabalho. 

Aproveitou o momento para fazer uma foto com Arlindo Lopes, represent-

ante da MultiChoice em Angola. Quem fez esta foto foi Pedro Langa. Em 

momento de descontração desempenhamos outras funções ou mesmo troca-

mos de tarefas. Nem que seja por alguns instantes.

Depois de longas horas de trabalho, quando chega aquele momento em que as 

mentes precisam de descontrair, aproveitam para trocar um dedo de conversa, 

falar de assuntos que nos ajudam a descontrair a concentração que tivemos 

durante longas horas. Foi na ocasião da gala de premiação dos jornalistas da 

CNN e MultiChoice que Simão Anguilaze, Refinaldo Chilengue, Alexandre 

Chiúre, Tomás Viera Mário, Eduardo Continentino, Fernando Gonçalves, 

Jaime Langa, Arlindo Lopes e Pedro Langa estão a registar este momento 

para a prosperidade.

Um dos dilemas que os moçambicanos sempre enfrentaram é o problema de 

transportes públicos. A maioria dos cidadãos, como temos visto, é transporta-

da sem segurança. Enfrentam o perigo todos os dias para se deslocar. Recente-

mente vimos notícias de que os Caminhos de Ferro de Moçambique receber-

am novas carruagens com vista a minimizar a problemática dos transportes. 

Estamos longe de ter transportes em condições. Os dirigentes nunca sentiram 

na pele esse problema, por isso nesta outra imagem vemos o Ministro dos 

Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita, a testar o sistema do ar condi-

cionado do novo avião adquirido pelas Linhas Aéreas de Moçambique. Como 

sempre, está acompanhado pela vice do mesmo ministério, Manuela Joaquim 

Rebelo. Pelo que estamos a ver, estão a adorar o momento de descontração.

Há quem mesmo não encontra, nos momentos de descontração, espaço para 

relaxar. Sempre a analisar as questões pendentes sobre as suas tarefas. É o que 

acontece com José Viegas, que está a debater alguns aspectos da nossa aviação 

com o Administrador-Delegado das Linhas Aéreas de Moçambique, Iacuba 

Ali Aiuba. Para alguns é difícil encontrar momentos de descontração.   

Momento de descontração



IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1136

Diz-se.
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Foto André Catueira

Moçambique precisa de 
imprimir celeridade 
na resolução de lití-
gios comerciais para 

merecer a confiança dos investi-

dores estrangeiros, defendeu em 

Maputo a autoridade mais alta do 

distrito financeiro de Londres, ou 

Lord Mayor, Alan Yarrow.

Yarrow evocou a importância do 

funcionamento das instituições de 

justiça na promoção do investi-

mento estrangeiro, em conferência 
de imprensa, que encerrou dois dias 
de visita a Moçambique, onde che-
fiou uma missão empresarial ingle-
sa ao país.

questões importantes para o inves-
timento estrangeiro, nomeadamen-
te o estado de direito, execução das 
leis e a necessidade de os tribunais 

imparciais”, afirmou Yarrow.

prosseguiu o representante do cen-
tro financeiro da capital inglesa, são 
fundamentais para garantir protec-
ção aos interesses dos investidores 

-
cado.

advogou igualmente o ajustamento 

dos direitos dos investidores sobre a 

terra, anotando que a Lei de Terras 

-

tos anos.

“Se os investidores sentirem que 

têm os seus interesses adequada-

mente protegidos, olharão para 

Moçambique como um lugar que 

oferece condições atractivas para o 

investimento, tal como se sentirão 

reconciliação nacional”, destacou 

financeiro de Londres.

necessidade de o Governo moçam-

bicano cumprir atempadamente as 

suas obrigações com as pequenas e 

importante para a criação do em-

prego.

“O Governo pode mostrar lideran-

ça, pagando as suas facturas às pe-

-

prirem as suas obrigações e permi-

Observando que a moeda moçam-

no contexto do abrandamento das 

economias dependentes de recursos 

naturais, o representante do centro 

financeiro de Londres realçou o 

imperativo de o Estado moçambi-

cano ficar atento à gestão da despe-

Investidores precisam de justiça célere 
 Responsável do centro nanceiro de Londres

Ricardo Mudaukane

Alan Yarrow

Mediadores desdobram-se em telefonemas do lado de fora da residência de Afonso Dhlakama, num esforço 
para desbloquearem o cerco. Mais tarde untou-se o Arcebispo da Beira, Cla dio unna 

-

-

nos detalhes que levantam grandes interrogações, a começar no 

estava tão “mal acompanhado” na fatídica manhã do cerco? Ou 

-

tação do movimento?

Outros que foram lembrados foram os embaixadores acreditados 

em Maputo que, a estarem na Beira, duvida-se que a polícia se 

Gorongosa.

-

ana”, a participação de operativos do tio Bob nas escaramuças 

ao princípio da manhã, dentro da residência das Palmeiras.

Depois de todos estes actos rocambolescos estranha-se o silên-

quando o líder da oposição sofre dois atentados e a sua casa 

coração cabem todos, a continuar assim, corre o risco de bater 

um recorde Guinness de desgaste recorde de popularidade e 

expectativas… 

ministros estavam completamente a leste do que se passava na 

Beira. E como tinham vergonha de ir espreitar a versão “face-

tinha, preferiram confessar ignorância. Pode?

Quem usou bem a comunicação social no incidente da Beira foi 

a governadora local, sempre na crista da onda quando se trata 

de aparecer e o edil de Quelimane que não perde uma. Onde se 

chefes e chefitos – apesar de não morrerem de amores pelo an-

tigo boss – interrogam-se pela saída do “campeão” das colectas, 

-

Depois da enorme vergasta que foi o discurso do ministro xi-

timela sobre os desempenhos de uma das moribundas estatais 

das telecomunicações, foi ressuscitado em Tete um dos titulares 

-

-

ponte menos frequentada de Moçambique. Onde fica? Precisa-

Em voz baixa

-
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O 
Banco Comercial e de In-
vestimentos (BCI) inau-
gurou, na semana finda, 
a primeira agência ban-

cária da vila e distrito de Balama, 
na província de Cabo Delgado. A 
cerimónia de inauguração foi pre-
sidida pela governadora da provín-
cia, Celmira Silva.

Esta é mais uma iniciativa que 

Balama recebe 1ª agência bancária

concorre para a bancarização da 

província de Cabo Delgado, visto 

que com a inauguração desta agên-

cia, na vila-sede de Balama, o BCI 

passa a contar com uma rede de 10 

unidades de negócio em toda a pro-

víncia. 

Em representação ao estado mo-

çambicano, a governadora da Pro-

víncia afirmou: “esta iniciativa é, 

sem dúvida, o compromisso do 

BCI e resposta ao desejo da po-

pulação e ao apelo do governo, no 

sentido de expansão da actividade 

bancária neste e noutros distritos 

considerados pólos de desenvolvi-

mento da nossa província”. 

Por seu turno, o Presidente da Co-

missão Executiva do BCI, Pau-

lo Sousa, afirmou: “esta Agência, 

que hoje inauguramos, não é uma 

Agência qualquer, é a primeira 

Agência Bancária em Balama, facto 

que, devido à sua proximidade, vai 

também servir os Distritos de Na-

muno e os Postos Administrativos 

de Impiri, Mavala e KuéKué”. 

Segundo Paulo Sousa, esta agência 

vai trazer um impulso importante 

às actividades económicas locais, 

com particular incidência para a 

Agricultura e o Comércio, mas 

também a todos os serviços com 

elas relacionadas.

Refira-se que com esta totalizam 

agora três Agências Universais e 2 

Centros BCI Exclusivo na Cida-

de de Pemba e também Agências 

Universais nos Distritos de Palma, 

Mueda, Macomia e Mocímboa da 

Praia, a que se somam 27 caixas 

automáticos (ATM) e cerca de 260 

terminais de pagamento automáti-

co (POS). (E.C)
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A 
Confederação Empresa-
rial – Comunidade dos 
Países da Língua Portu-
guesa (CE-CPLP) assi-

nou, nesta terça-feira, em Lisboa, 
Portugal, um memorando de en-
tendimento com Sport Lisboa e 
Benfica, para promoção da marca 
BENFICA, junto dos Países da 
CPLP.

Uma nota daquela agremiação in-

dica que o Protocolo prevê, de entre 

outros assuntos, o investimento no 

apoio às academias de formação de 

jogadores e torneios entre países 

CE-CPLP e Benfica de mãos dadas
da CPLP em especial a 

aposta nas camadas mais 

jovens. Moçambique, 

através da CTA, será o 

suporte empresarial para 

responsabilidade social 

no apoio ao Desporto; 

onde vai priorizar as ca-

madas mais jovens e ini-

ciados.

O Protocolo foi assina-

do entre o Presidente da 

CE-CPLP, Salimo Ab-

dula e o Presidente do 

Sport Lisboa e Benfica, 

Luís Filipe Vieira.

A 
universidade Eduardo 

Mondlane (UEM) acolheu, 

nesta segunda-feira, na ci-

dade de Maputo, o seminá-

rio de Divulgação da Mapeamento 

da Sociedade Civil (SC) Moçam-

bicana e o roteiro dos parceiros de 

cooperação para um compromisso 

com a Sociedade Civil. O estudo re-

sulta duma parceria entre a UEM e 

a União Europeia (UE), com os ob-

jectivos principais de reforçar o de-

bate sobre a participação da SC nos 

vários sectores da vida do país, tanto 

nos meios urbanos como rurais; re-

forçar o diálogo entre SC e os acto-

res governamentais e não-governa-

mentais nacionais e internacionais, 

aprimorar os laços de aproximação 

entre o meio académico e SC; e re-

flectir sobre as perspectivas sobre o 

fortalecimento da SC.

Na ocasião, a vice-ministra dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação, 

Nyeleti Mondlane, afirmou que o 

relatório divulgado representa o 

culminar de um trabalho árduo de 

auscultação e compilação de uma 

gama variada de informação sobre 

as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC) moçambicanas que dotará 

o governo, os parceiros e a UE, em 

particular, de uma visão da actuação 

das OSC no país.

 “O compromisso do Governo em 

estreitar a sua colaboração e traba-

lho conjunto com as organizações da 

SC em prol de desenvolvimento de 

Moçambique resulta da forte crença 

que temos do papel preponderante 

e construtivo que as organizações 

desempenham no contexto da im-

plementação e acompanhamento de 

iniciativas de base e nos princípios e 

fóruns locais de decisão”, acrescen-

tou Mondlane

Por sua vez, o representante da UE, 

Sven Von Burgsdorff, reiterou: “a 

aprovação de um documento con-

junto dos parceiros internacionais, o 

UE e UEM apresentam 
mapeamento das OSC

roteiro dos parceiros de cooperação 

para um compromisso com a socie-

dade civil, visa melhorar o impacto, 

previsibilidade e a visibilidade de 

acção dos parceiros de cooperação, 

e fixa algumas prioridades como o 

apoio das organizações juvenis dos 

distritos e o empenho de melhorar 

os mecanismos de financiamento.”

Por fim, Orlando Quilambo, reitor 

da UEM, afirmou que o seminário 

de estudo constitui um importante 

acto de consolidação da democracia 

e do clima coesão social.

Para celebrar o dia Interna-

cional da poupança, que se 

assinala no dia 31 de Outu-

bro, as instituições bancárias 

estão a levar a cabo uma campanha 

de educação financeira em todo o 

país, com o objectivo de sensibilizar 

e incutir nas crianças, jovens e adul-

tos uma tomada de consciência para 

a importância do tema da poupança. 

Esta iniciativa enquadra-se no pro-

jecto poupança do Banco Central, o 

Banco de Moçambique.

A realização de acções de formação 

junto de professores e de alunos pre-

tende contribuir, por um lado, para 

capacitar os profissionais de educa-

ção de ferramentas e conhecimento 

que lhes permitam implementar 

projectos de literacia financeira nas 

suas escolas e, por outro, proporcio-

nar aos estudantes momentos em 

Bancos comerciais 
promovem educação 
financeira

que estes possam reflectir sobre o seu 

comportamento enquanto agentes 

fundamentais para o acto de poupar.

Foi neste contexto que o Millennium 

bim promoveu, nas suas instalações, 

um encontro que contou com a par-

ticipação de professores e alunos de 

escolas primárias e secundárias das 

cidades de Maputo e Matola, onde 

entre outros temas ligados à lógica 

empresarial, foi trabalhada a estra-

tégia de implementação da temática 

da poupança nas escolas.

O banco Barclays aliou-se a esta 

iniciativa tal como muitos outros 

bancos, com o projecto que preten-

de mudar radicalmente a forma de 

estar da sociedade a longo prazo. E 

foi com este intuito que este mês 

de Outubro o banco escolheu cinco 

escolas primárias e secundárias para 

dar início às acções de formação aos 

professores. (E.C) A 
DDB apresentou na últi-
ma sexta-feira, no Con-
selho Municipal da cidade 
de Maputo, a lista dos no-

meados da 7ª Edição do BCI Mo-
zambique Music Awards (MMA) 

do ano 2015. 
Nesta edição foram nomeadas 16 

categorias nomeadamente: afro-

-tropical, afro-jazz, artista femini-

no, artista masculino, artista mais 

popular, artista revelação, ligeira e 

hip-hop, música contemporânea, 

melhor DJ, pandza  dzukuta,  entre 

outras.  

Refira-se que a escolha dos parti-

cipantes foi da responsabilidade do 

júri independente constituído por 

representantes do AMMO, SO-

MAS, INLD, AMJD e o Ministé-

rio da Cultura.

O projecto foi idealizado para in-

centivar, acompanhar e promo-

Conhecidos os nomeados 
da 7ª edição do BCI MMA

ver a indústria musical, através da 

concessão de um prémio para as 

melhores produções anuais. Ambi-

ciona fornecer uma plataforma que 

permita aos músicos moçambicanos 

serem reconhecidos, respeitados e 

apreciados pela sua contribuição 

para a indústria da música, 

Na sua intervenção, o representan-

te Ministério da Cultura, Arnaldo 

Mbimbe, referiu: “o Ministério 

apoia e encoraja esse tipo de inicia-

tiva porque contribui para o desen-

volvimento da música e não só para 

o desenvolvimento da sociedade 

moçambicana”. (E.C)


