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Celso Correia prepara revolução no sector 

Mais um rapto em Maputo Pág. 6

Depois de Nyusi anunciar trégua à Renamo
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Celso Correia prepara revolução no sector 

Por Francisco Carmona e Raul Senda 

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, convoco para o dia 16 
de Dezembro de 2015, pelas 14.00 horas, nas 
instalações sitas na Av. Amílcar Cabral nr. 
1062, uma Assembleia Geral Extraordinária da 
empresa com a seguinte agenda de trabalho:

-    Continuação da discussão dos assuntos 
iniciados na AG Ordinária  

-  Outros assuntos de interesse para a 
sociedade 

Maputo, 17 de Novembro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

António Alves Gomes

mediacoop SA

Tsunami nas florestas

Uma revolução na área das 
florestas, um ramo sem-
pre alvo da voracidade 
dos poderosos, está imi-

nente em Moçambique, com uma 
série de medidas que deverão me-
xer com o sindicato criminoso que 
há muito está instalado no sector 
e com os vários tentáculos na no-
menklatura frelimista.   
   
Uma das razões apontadas pelos 
ambientalistas para argumentar a 
razia que as florestas moçambi-
canas estão a sofrer era a falta de 
compromisso político, que punha 
em causa a sustentabilidade dos 
ecossistemas do território nacional.
Esta semana, o Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Ru-
ral (MITADER), dirigido por Cel-
so Correia, colocou o dedo na feri-
da: Está em marcha uma profunda 
reforma do sector florestal, formal-
mente justificada com a necessida-
de de “colocar a floresta ao serviço 
desenvolvimento sustentável”.
“Se não tomarmos uma acção efec-
tiva, corremos o risco de perder o 
potencial florestal que temos, com 
graves prejuízos para as comuni-
dades locais, para o ambiente, para 
a nossa economia, bem como um 
agravamento da situação de vulne-
rabilidade às mudanças climáticas, 
no país”, argumentou Correia em 
conferência de imprensa na tarde 
desta quarta-feira.
Moçambique possui cerca de 40 
milhões de hectares de floresta do 
tipo Miombo, correspondendo a 
51% da superfície do país.
Vários relatórios nacionais e inter-
nacionais argumentam que o ritmo 
a que tem crescido a exploração 
madeireira em Moçambique - a le-
gal e a ilegal – já há muito fez soar 
alarmes no país, não só por não ser 
sustentável, como por revelar um 
sistema de corrupção, em que se 
sugere proximidade dos empresá-
rios a figuras importantes do parti-
do Frelimo e a generais envolvidos 
na libertação do país.
“A dinâmica de exploração de re-
cursos florestais não tem contri-
buído para manter um ritmo de 
desenvolvimento sustentável das 
nossas florestas e de outros recursos 
naturais. Falamos aqui de dezenas 
e até centenas de anos para o cres-
cimento das nossas árvores”, frisou 
Correia.
Correia fez notar que Moçambique 
sofre anualmente um desflores-
tamento a uma taxa calculada em 
cerca de 0.58% por ano, o equi-
valente à perda anual de cerca de 
219 mil hectares de floresta, prin-
cipalmente devido à conversão de 
floresta em áreas agrícolas e à pro-
dução não sustentável de energia de 
biomassa. Apontou que o objectivo 
governamental é atingir uma taxa 
de desmatamento de cerca de 0.2%.
“O caminho que temos seguido 
poderá levar à extinção da nossa 
floresta com o agravamento de to-
dos que a exploram continuar a re-
produzir o ciclo da pobreza. Temos 
a obrigação de agir colectivamente 
para assegurar uma exploração que 
garante a melhoria deste ciclo”.
Ao que SAVANA apurou, o Pro-
grama de Investimento Florestal 

(FIP) e a Landscape, dois projectos 
financiados pelo Banco Mundial, 
irão apoiar o MITADER nesta 
ambiciosa empreitada.

Medidas 
Uma das medidas da nova reforma 
é auditar todas as concessões em 
todo o país e suspender por cin-
co anos a exploração de pau ferro, 
madeira preciosa furtivamente ex-
portada para China. Esta decisão, 
segundo o MITADER, visa salva-
guardar a espécie que tem estado a 
sofrer uma enorme pressão. 
Pau-ferro, mondzo, jambire, chana-
te ou umbila são algumas das ma-
deiras protegidas, mas que acabam 
por encontrar forma de chegar aos 
mercados internacionais, com des-
taque para a China.
Investigações internacionais de-
monstraram que o volume de ex-
portações de madeira para a China 
declarada em Moçambique e o vo-
lume de madeira declarada à che-
gada a portos chineses demonstram 
níveis elevados de corrupção em 
Moçambique nomeadamente entre 
os donos das concessões, operado-
res chineses e os serviços de Al-
fândega de portos. Os portos onde 
se verifica o maior descaminho e 
falsificação de documentação são 
Pemba, Nacala, Quelimane e Beira. 
Perguntámos a Celso Correia so-
bre que mecanismos foram cria-
das no sentido de fazer com que 
estas práticas se tornem materia-
lizáveis?  
(CC) Já estamos a trabalhar no sen-
tido de garantir que estas reformas 
sejam concretizadas. A decisão não foi 
tomada por mim, mas pelo Governo 
no seu todo com vista a responder ao 
saque das nossas florestas. Estamos 
a trabalhar com a população, com os 
madeireiros e com os órgãos locais no 
sentido de cada um fazer a sua parte. 
Sabemos que um dos grandes proble-
mas são as fragilidades de fiscalização. 
Isso também está a ser acautelado.

Sabemos que grosso das licenças 
de exploração florestal está na 
posse de pessoas com fortes in-

fluências ao poder político, tais 
como generais do exército. Será 
que haverá coragem suficiente 
para acabar com os negócios des-
ses influentes?
(CC) A coragem deve vir de todos. 
Aliás, ao tomarmos estas medidas é 
sinal de coragem. Agora, o controlo 
da devastação não se limita apenas 
ao governo, é tarefa de todos, desde as 
comunidades, os madeireiros, à polícia 
e à sociedade  civil. Todos temos de ser 
unidos nesta luta.  
      

Outras medidas
A reforma governamental na área 
de florestas tem igualmente em 
vista suspender novos pedidos de 
áreas de exploração em regime de 
licenças simples por dois anos, uma 
decisão que pretende dar espaço 
para a reorganização do sector, bem 
como o processo de revisão do qua-
dro legal de florestas.
“De referir que esta medida não 
abrange os pedidos de exploração 
de madeira, cuja tramitação teve 
início antes da aprovação do pre-
sente Decreto”, sublinha.
Revisão pontual da lei de taxa de 
sobrevalorização da madeira é ou-
tra das medidas abrangidas pela 
reforma das florestas. Esta decisão 
passa a proibir a exportação da ma-
deira em toros de qualquer classe e 
obriga ao alinhamento da madeira 
processada.  
O MITADER pretende igualmen-
te submeter à Assembleia da Repú-
blica uma proposta de revisão da lei 
de florestas, uma medida que visa 
adequar a legislação às novas dinâ-
micas do país e do mundo.
Num recente relatório com o título 
“Análise do Sistema de Exploração 
dos Recursos Florestais em Mo-
çambique”, a Justiça Ambiental de-
nunciou que o volume de madeira 
explorada em Moçambique encon-
tra-se muito acima do volume anu-
al licenciado e a maior quantidade 
de madeira explorada é ilegal, sem 
registo oficial, levando a uma eleva-
da subestimativa do volume real de 
madeira explorada para determina-
das espécies.

Segundo a análise, o corte abaixo 
do diâmetro mínimo, o abate fora 
das áreas licenciadas, a corrupção e 
a exportação de madeira da primei-
ra classe em toros são as infracções 
mais frequentes no sector madei-
reiro. 
Apesar de a legislação prever van-
tagens para as comunidades rurais 
provenientes da exploração dos re-
cursos florestais, estas comunidades 
continuam a ter acesso limitado aos 
benefícios da exploração florestal e 
com pouca participação na gestão 
dos recursos naturais, refere ainda 
o estudo.
“A gestão dos recursos naturais em 
Moçambique não se rege pela di-
nâmica do ecossistema, sendo esta 
demasiado centrada nos seus bene-

fícios económicos, colocando assim 
em risco a sua sustentabilidade”, 
aponta a Justiça Ambiental.
De acordo com aquela ONG, a 
fiscalização florestal e faunística 
ao nível central, provincial e local 
defronta-se com uma situação de 
aparente paralisação, ineficiência e 
incapacidade geral das estruturas 
responsáveis pela sua execução.
“A má fiscalização e a falta de cum-
primento das leis são agravadas 
pela falta de meios humanos e ma-
teriais e motivação e práticas ilegais 
de fiscais, quantidade e qualidade 
dos fiscais, falta de conhecimento 
da lei e do regulamento, bem como 
ausência de regulamento de carrei-
ra profissional do fiscal”, diz o do-
cumento.
Mas o ministério de Celso Correia 
quer reverter o jogo com a nova re-
forma do sector de florestas. Prevê, 
a partir de 2016, a implementação 
do Projecto “Floresta em Pé”, um 
programa que poderá gerar mais de 
30 mil postos de trabalho directos 
nos próximos dois anos.
Este projecto, segundo Correia, é 
de desenvolvimento rural baseado 
na conservação da floresta, enfa-
tizando actividades alternativas à 
mera extracção de recursos flores-
tais madeireiros ou que visem o re-
forço das boas práticas de maneio 
florestal, com vista a promover o 
reforço da sustentabilidade.
“Igualmente, este projecto irá dar 
atenção à questão da produção de 
carvão com o aproveitamento dos 
ramos não aproveitados pelos ope-
radores florestais”, frisou.
Especial atenção, acrescenta Cor-
reia, será dada à capacitação das 
comunidades para produzir o car-
vão em fornos melhorados, numa 
reforma florestal que se espera ve-
nha a enfrentar muitas resistências 
dadas as influências políticos-parti-
dárias que giram à volta do sector.
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O 
Grupo Moçambicano da 
Dívida (GMD), organi-
zação não-governamen-
tal conhecida pelo seu 

papel na monitoria dos emprésti-

mos que o Estado moçambicano 

contrai, entende que o actual nível 

de dívida pública de Moçambique 

(acima de sete biliões de dólares) 

é motivo de pânico e dúvida da 

idoneidade de algumas obrigações 

financeiras assumidas pelas autori-

dades moçambicanas.

O GMD lançou o alarme, durante 

a Conferência sobre a Dívida Pú-

blica, realizada em Maputo, que 

contou com a presença do ministro 

da Economia e Finanças, Adriano 

Maleiane, e do governador do Ban-

co de Moçambique, Ernesto Gove.

“Vivemos um contexto mais aper-

tado em termos de dívida pública, 

vamos notando algumas dinâmicas  

que nos criam algum pânico”, con-

siderou Humberto Zaqueu, eco-

nomista e oficial de programas do 

GMD, falando no encontro.

Zaqueu criticou o facto de a dívida 

pública moçambicana ter conheci-

do uma aceleração para o financia-

mento de despesas ao consumo e de 

retorno duvidoso.

O economista apontou a dívida de 

850 milhões de dólares que o Es-

tado moçambicano avalizou para 

financiar as actividades da Empresa 

Moçambicana de Atum (Ematum) 

e a compra de navios atuneiros e 

patrulheiros como um exemplo de 

falta de transparência na contrac-

ção de dívida por parte do Estado 

moçambicano.

O baixo retorno do Fundo de De-

senvolvimento Distrital (FDD) 

e as verbas que o Estado moçam-

bicano aloca às empresas públicas 

são outras das operações que geram 

preocupação com a forma como 

os recursos públicos são usados no 

país, assinalou o economista.

“O caso mais gritante é a Ematum, 

se a empresa não começar a gerar 

receitas, serão os impostos de todos 

os moçambicanos a pagar a sua dí-

vida”, destacou Humberto Zaqueu.

Zaqueu questionou a viabilidade 

Volume da dívida é motivo de pânico
Por Ricardo Mudaukane

dos descontos de 75% atribuídos 

pelas Linhas Aéreas de Moçam-

bique (LAM) aos antigos comba-

tentes e seus familiares nos voos da 

companhia, qualificando-os como 

privilégios ruinosos para a trans-

portadora aérea de bandeira do 

país.

O economista assinalou igualmen-

te que as despesas com o sector da 

defesa e da Presidência da Repú-

blica têm crescido a um ritmo mais 

rápido que as dotações orçamentais 

para a saúde, educação e agricultu-

ra.

A dívida que o Estado moçambica-

no contraiu para financiar a cons-

trução da ponte Maputo-Catembe 

também foi alvo de crítica por par-

te do GMD, devido à pertinência 

económica do empreendimento.

Humberto Zaqueu ressalvou que, 

em princípio, a contracção de dívi-

das não é, em si, má, mas essa opção 

deve ter sempre em conta a produ-

tividade do encargo.

Falando na ocasião, o ministro da 

Economia e Finanças de Moçam-

bique, Adriano Maleiane, teve uma 

leitura diferente e considerou que 

o actual volume da dívida de Mo-

çambique, estimando em cerca de 

sete mil milhões de dólares, está 

controlado, defendendo o recurso 

aos empréstimos para fazer crescer 

o país.

“O nosso serviço da dívida ainda 

está dentro da sustentabilidade, 

em 2014, o rácio da dívida em re-

lação ao Produto Interno Bruto era 

de 37% e este ano não sofreu uma 

grande alteração”, frisou Maleiane.

O volume de dívida de Moçambi-

que, assinalou o ministro da Eco-

nomia e Finanças, chegou aos ní-

veis actuais, devido a escolhas que 

o Governo teve de fazer em relação 

a despesas prioritárias, nomeada-

mente nas infra-estruturas.

“Alguns concordam que era neces-

sário fazer investimentos em algu-

mas infra-estruturas, outros não 

concordarão, o que é facto é que 

estamos cada vez mais atentos à 

gestão da dívida”, sublinhou Adria-

no Maleiane.

Maleiane citou a ponte Maputo-

-Catembe e a estrada circular da 

capital moçambicana como alguns 

dos empreendimentos que divi-

dem opiniões, frisando que para os 

utentes das duas infra-estruturas a 

opção pelos mesmos foi a melhor 

decisão.

Em relação à controversa EMA-

TUM, o ministro da Economia e 

Finanças defendeu que as actuais 

autoridades moçambicanas já ex-

plicaram sobejamente as diligên-

cias encetadas para ter a situação 

sob controlo, numa alusão à pu-

blicação das contas da empresa e à 

tentativa de negociar a restrutura-

ção da dívida.

Sobre a alegação de que a Presidên-

cia da República e o Ministério da 

Defesa têm absorvido mais recur-

sos que as áreas sociais, Adriano 

Maleiane rebateu a crítica, frisando 

que a descentralização financeira 

que tem sido prosseguida pelo Es-

tado moçambicano obriga a que se 

façam dotações directas às entida-

des de escalão intermédio e de base.

Por seu turno, o governador do 

Banco de Moçambique defendeu 

o imperativo de o país apostar na 

produção de produtos e bens, como 

forma de gerar a auto-suficiência e 

mitigar o efeito de factores exóge-

nos que prejudicam a economia do 

país.

cujo preço caiu 20%. 

“Esta realidade relativa à depre-

ciação do metical, apesar de ser 

preocupante, não nos deve colocar 

numa situação de pessimismo que 

nos conduza ao pânico e ao deses-

pero”, moralizou o PM.

Continuando, disse que esta reali-

dade deve desafiar a todos e a cada 

um de nós desde dirigentes, empre-

sários até sociedade civil para juntar 

seus esforços aos das autoridades 

competentes na implementação de 

medidas que constituem a resposta 

necessária e adequada para corrigir 

a actual tendência de depreciação 

da moeda nacional. 

Destacou também o PM que a es-

tabilidade do metical e a melhoria 

das condições de vida da popula-

ção só podem ser alcançados com 

a consolidação da paz, aumento da 

produção, produtividade e atracção 

de investimentos direcionados de 

forma particular ao capital huma-

no, as infra-estruturas e no sector 

de produção de bens e serviços. 

Advertiu que estas acções devem 

ser desencadeadas no sentido de 

substituir gradualmente o peso das 

importações.

No entanto, referiu ainda que ape-

sar desta preocupação com o enfra-

quecimento do metical, encoraja o 

governo o facto dos fundamentos 

económicos do país se manterem 

satisfatórios. 

Apontou o controlo da inflação que 

em Outubro foi de 2,5% contra a 

meta de 5.6% para o presente ano. 

Congratulou se com o facto das re-

servas internacionais líquidas per-

mitirem a cobertura de importação 

de bens e serviços não factoriais por 

um período de 3.7% meses, o que 

de acordo com PM está alinhado 

com as boas práticas internacionais. 

O governante disse estar conforta-

do, pois até o final do ano as reser-

vas podem vir a registar um cres-

cimento satisfatório em função dos 

compromissos estabelecidos com 

os parceiros de cooperação. 

Sabe-se que, até a segunda semana 

de Dezembro, o FMI deverá res-

ponder à solicitação de um crédito 

de 286 milhões de dólares pelo go-

verno moçambicano, o que poderá 

dar uma lufada de ar fresco para as-

segurar o ciclo produtivo da econo-

mia. Contudo, está semana o dólar 

já era transaccionado acima dos 60 

meticais e o rand está a caminhos-

dos cinco meticais.

 - Grupo Moçambicano da Dívida

O 
primeiro-ministro, Car-
los Agostinho do Rosá-
rio, foi esta quarta-feira 
à Assembleia da Repú-

blica, apelar aos deputados para 

não politizarem a depreciação do 

metical face ao dólar norte ameri-

cano, alegando que se trata de um 

problema que não só afecta o nosso 

país.

Segundo o PM, apesar desta si-

tuação ser preocupante, a mesma 

não deve colocar os moçambicanos 

numa situação de pessimismo que 

conduza ao pânico e ao desespero.

   Nesta quarta e quinta-feira, o go-

verno retornou ao parlamento para 

mais uma sessão de perguntas dos 

deputados. E porque estamos numa 

altura em que a tónica dominante 

das conversas é o agravamento do 

custo de vida como clara conse-

quência da depreciação da moeda 

nacional, o metical face às princi-

pais moedas de referência mundial 

com destaque para o dólar america-

no e o rand sul-africano, a bancada 

parlamentar da Renamo quis saber 

das acções que o governo está a le-

var avante para atenuar a desvalori-

zação da nossa moeda. 

Respondendo a esta questão, o PM 

disse que o metical não é a única 

moeda a depreciar-se no mundo, 

sendo que a fortificação do dólar 

americano afecta também muitas 

moedas.

No plano internacional, exempli-

ficou com o euro que perdeu 14% 

do seu valor, o yane japonês que se 

desvalorizou em 8% e o real brasi-

leiro que perdeu cerca de 56% do 

seu valor.  A nível da região austral 

citou o rand sul-africano que per-

deu cerca 25% do seu valor, o kwa-

cha zambiano cuja desvalorização 

atingiu 100% e por fim o metical 

que perdeu cerca de 43% do seu 

valor.

Posto isto, o dirigente esclareceu 

que se trata de um problema de-

corrente do choque cambial mun-

dial que reflecte a recuperação da 

economia dos Estados Unidos da 

América dos efeitos da crise econó-

mica mundial de 2008.

Assim, apelou aos deputados para 

não politizarem a questão da de-

preciação do metical, uma vez que 

existem outros condicionantes para 

tal, como é o caso da queda de pre-

ços das matérias-primas. Falou das 

receitas de exportação que estão a 

ser fortemente penalizadas. Refe-

riu-se ao preço do alumínio que re-

gistou uma queda de 20%, o carvão 

que teve uma queda de 22% e o gás 

“Derrapagem do metical não deve provocar pânico”, PM
Com o dólar a atingir 60 meticais e o custo de vida a subir

Por Argunaldo Nhampossa

Agostinho do Rosário, primeiro-ministro, falando no Parlamento
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Depois do anúncio do pre-
sidente Filipe Nyusi  para 
que se parasse com o de-
sarmamento compulsivo 

da Renamo, a capital moçambica-

na voltou a ser abalada pela onda 

de raptos, onde um cidadão foi 

sequestrado, nesta terça-feira, à luz 

do dia, no bairro do Triunfo. A ví-

tima, um cidadão moçambicano de 

ascendência indiana, é proprietária 

da Hariche Group Lda, umas das 

100 maiores empresas de Moçam-

bique. Recorde-se que no passado 

mês de Outubro, três outros em-

presários foram raptados na cidade 

de Maputo. Um dos raptados, na-

tural da Zambézia e proprietário 

de uma das mais afamadas lojas 

de venda de bebidas alcoólicas no 

bairro da Polana, está nas mãos dos 

raptores há mais de 40 dias.

O empresário Arquissandas foi se-

questrado cerca das 13 horas, terça-

-feira. Ele acabava de entrar na sua 

residência, no bairro do Triunfo. 

Assim que introduziu a sua viatu-

ra dentro do quintal, Arquissandas 

foi abordado por quatro indivídu-

os, que o aguardavam, e que con-

seguiram entrar, antes do portão 

bique através do porta-voz da cida-

de de Maputo, Orlando Muduma-

ne, confirmou a posse do vídeo. A 

família do empresário já apresentou 

queixa à Polícia. 

Os sequestros com o objectivo de 

conseguir resgates começaram a 

tornar-se frequentes desde 2011. O 

número de ocorrências entre Julho 

de 2011 e Setembro de 2013 foi 

quantificado pelo Governo em 64. 

Em Setembro e Outubro registou-

-se um pico de ocorrências, que 

criou alarme social. Analistas em 

Maputo acreditam que a onda dos 

raptos não contribui para um bom 

ambiente de investimento e poderá 

concorrer para a contínua depre-

ciação do metical em relação ao 

dólar norte-americano. Menos de 

24 horas depois do rapto, o dólar 

disparou em Maputo de 60 para 65 

meticais por unidade.

Analistas acreditam também que 

os raptos têm um fundo políti-

co. Neste caso, a causa próxima e 

o controverso anúncio de Filipe 

Nyusi em parar o “desarmamento 

compulsivo” da Renamo. Nyusi, 

numa parada para forças dos ser-

viços prisionais, também tornou 

claro que as Forças de Defesa e 

Segurança lhe devem obediência 

pois no juramento de bandeira, os 

mancebos juram cumprir as or-

dens do comandante em chefe. Na 

opinião dos mesmos analistas, este 

pronunciamento, que Nyusi justifi-

ca depois de ter ouvido o “clamor 

popular”, não caiu bem nos sectores 

castrenses que desencadearam as 

últimas acções contra o presiden-

te da Renamo, nomeadamente os 

atentados de 12 e 25 de Setembro 

e o cerco à sua casa na cidade da 

Beira, a 9 de Outubro. Esta quarta-

-feira, quando a Renamo esperava 

ouvir no Parlamento(AR) pronun-

ciamentos dos ministros da Defesa, 

do Interior e da Agricultura sobre 

o posicionamento de Nyusi, estes 

responsáveis governamentais não 

estiveram na AR.  

Durante muito tempo, as vítimas 

dos raptos foram, essencialmente, 

cidadãos com elevada capacidade 

financeira e actividade comercial 

ou industrial. Mais tarde começa-

ram a ocorrer episódios envolvendo 

pessoas com rendimentos pouco 

elevados. Acredita-se também que 

há conexões entre o “sindicato dos 

raptos” e funcionários bancários 

que fornecem informações sobre 

Depois de Nyusi anunciar trégua à Renamo

Mais um rapto em Maputo

eléctrico fechar. O empresário foi 

arrastado para fora da sua residên-

cia e colocado numa viatura, que 

o aguardava nas redondezas. Tudo 

aconteceu em pouco menos de um 

minuto. As câmaras de segurança 

da residência captaram as imagens 

e o vídeo está a circular nas redes 

sociais. Nas imagens vê-se como o 

empresário é levado por um grupo 

de homens armados.

A Polícia da República de Moçam-

Arquissandas, mais uma vítima de sequestro
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O 
Parlamento Juvenil 
(PJ) e a União Euro-
peia (UE) vão sentar à 
volta da mesma mesa 

para discutir, juntamente com 
outras forças vivas da sociedade 
moçambicana, a questão das mu-
danças climáticas e o futuro da 
terra face às incursões poluidoras 
provocadas pelas grandes multi-
nacionais.

Segundo o líder daquele mo-

vimento juvenil, Salomão Mu-

changa, o debate, que se realiza 

no próximo dia 03 de Dezembro, 

visa chamar atenção aos moçam-

bicanos, sobretudo a juventude, 

da importância das decisões que 

sairão da reunião de Paris.

Entende o nosso entrevistado, 

que a reunião sobre o clima; a 

realizar-se na capital francesa, 

Paris de 30 de Novembro a 11 

de Dezembro; é um marco im-

portante para a humanidade e a 

juventude moçambicana não deve 

ficar à margem do mesma, pelo 

que o PJ em coordenação com a 

UE encarregam-se de promover 

o debate para dar eco ao encontro. 

É que para Salomão Muchanga, a 

destruição das camadas de ozono 

é provocada por grandes potên-

cias mundiais, porém, as conse-

quências são mais devastadoras 

nos países pobres como é o caso 

de Moçambique.

“Não queremos que a juventude 

moçambicana passe à margem 

deste evento. Enquanto os es-

tadistas e chefes do governo do 

mundo discutem em Paris, o PJ 

vai dar eco à reunião e elucidar os 

moçambicanos sobre a importân-

cia da matéria que está a ser dis-

cutida e apelar para que a decisão 

final seja pelo bem da humanida-

de”, disse.     

Sublinha que é nos países em vias 

de desenvolvimento que os seus 

respectivos governos, esconde-

-se atrás dos dedos e sob capa de 

atracção de investimentos, dei-

xam as multinacionais destruir o 

meio ambiente.

É que, muitas vezes, estes países, 

como Moçambique, não têm ca-

pacidade técnica, humana nem 

tecnológica para fazer a moni-

toria e fiscalização dos níveis de 

poluição das megas indústrias.

Mudanças climáticas juntam PJ e UE 

A 
agência de publicidade GOLO e a FCB Lisboa de 

Portugal acabam de criar uma parceria, estratégica 

e cultural, que pretende aproximar as duas agências 

lusófonas. As duas agências irão estabelecer um 

programa de intercâmbio de profissionais, sessões de forma-

ção bilaterais e colaboração em projectos criativos e de plane-

amento estratégico.

A ideia desta parceria é de trocar experiências, de criar e so-

bretudo de aprender. “Esta vontade surgiu logo que conheci 

o Edson Athayde e agora passa de sketch para a execução. 

A Agência GOLO e todos na holding moçambicana Grupo 

LOCAL SGPS têm o enorme prazer de anunciar esta ideia”, 

comentou Thiago Fonseca, líder da Golo.

Por seu turno, Edson Athayde diz que a vontade é a de criar 

uma grande comunidade publicitária lusófona onde as ideias, 

os ideais e o respeito mútuo vêm antes dos negócios e por isso 

deve-se passar as barreiras geográficas para se realizar esses 

objectivos “num mundo cada vez mais interligado, é hora das 

empresas ultrapassarem limitações geográficas e formais. É 

hora de redesenharem o seu mapa de relações e de negócios. 

É hora de unirem forças para facilitar o livre trânsito de ideias 

e de culturas”.

Uma das primeiras manifestações concretas deste projecto 

passa pela filiação da Agência GOLO à Storytelling Acade-

my da FCB Lisboa. A GOLO terá acesso aos conteúdos das 

sessões semanais da Academia e, em breve, irá realizar sessões 

próprias em Moçambique, que serão visionadas em Portugal. 

O Projecto Pontes não é um acordo comercial, nem de so-

ciedade. As duas empresas, Agência GOLO e FCB Lisboa, 

continuam independentes, porém mais próximas e capacita-

das para trabalhar em conjunto sempre que oportuno. (RR) 

GOLO cria 
parceria 
além-fronteiras

Estas empresas é que monito-

ram as suas próprias actividades 

e produzem as estatísticas para o 

governo.

Perante este cenário, o líder do 

PJ acha que a sociedade moçam-

bicana, deve encontrar formas 

de obrigar o governo a ser mui-

to mais rigoroso  para com estas 

companhias assim como persua-

di-los a serem mais sérias.

Muchanga diz que espera que a 

reunião de Paris fechem um acor-

do que preencha o espaço deixado 

pelo Protocolo de Kyoto porque 

esta é a única via de salvar os paí-

ses pobres dos efeitos nefastos das 

mudanças climáticas.  (R.S.)
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Em Moçambique há far-

tas evidências empíricas 

demonstrando que as 

ameaças à independência 

editorial, também determinantes 

para a limitação do pluralismo de 

opinião, podem vir tanto da inter-

ferência política, como da acção do 

poder económico (das empresas) e 

igualmente, do crime organizado. 

Não obstante esta combinação de 

factores não ter necessariamente 

as mesmas causas, interesses e fi-

nalidades, eles se coligem para de-

sestabilizar a identidade jornalísti-

ca (linhas editoriais) e a missão da 

profissão. Ademais, importa real-

çar que cada um dos componentes 

do triângulo condicionador dos 
media tem maior ou menor grau 

de incidência quanto se trate do 

sector privado ou do Sector Públi-

co da Comunicação Social.

O sector público da 
Comunicação Social
Há muito que tenho defendido 

a asserção segundo a qual uma 

direcção editorial e um corpo re-

dactorial têm maior probabilida-

de de cumprir e seguir uma linha 

editorial com profissionalismo, 

credibilidade e fazer com que um 

determinando Órgão de Imprensa 

responda ao preceituado na lei de 

imprensa, quanto maior for a sua 

condição de liberdade política de 

gestão editorial. 

Parto do pressuposto de que, por 

exemplo, a Rádio Moçambique e 

a Televisão de Moçambique de-

vem desempenhar a função pri-

mordial de trazer ao plano prático 

e pragmático toda a teorização, 

princípios legais e constitucionais 

democráticos resumidos no se-

guinte: as instituições públicas são 

os polos gregários dos interesses 

manifestados por opiniões de to-

dos os moçambicanos individuais 

ou colectivamente.

Dito de outro modo: quando evo-

camos a liberdade de expressão e 

a liberdade de imprensa espera-se 

destes órgãos que sejam a referên-

cia da inclusão política que, feliz-

mente, tem sido um dos grandes 

apanágios da governação do Pre-

sidente Nyusi que deixa antever 

“uma luz no fundo do túnel”.   

Lamentavelmente, a nossa histó-

ria de relacionamento político-

-comunicacional gerou uma falsa 

percepção, quase que generalizada, 

de que, por analogia, vivemos uma 

espécie dum mau enredo tirado 

dum péssimo filme de Hollywood, 

no qual o capturado, ou seja o rap-

tado, depois de vários anos de se-

vícias e de longo período no cati-

veiro, acabou se apaixonando pelo 

raptor, explicando isso, em parte, 

por que razão foi ” rasgado por 

determinados editores” o artigo 2 

serviço prestado pelas empre-

sas, contra a mentira da publi-

cidade enganosa, contra a fuga 

ao fisco. A corrupção passa a 

ter apenas uma face: a do cor-

rompido. O corruptor está na 

sombra, fusco, portanto invisí-

vel.

está associado a interesses po-

líticos, os media transformam-

-se numa arma de arremesso 

contra as instituições ou em-

presas rivais e concorrentes, 

porque a abordagem jornalís-

tica descura intencionalmente 

o seu lado mais profissional: 

a objectividade e a diversida-

de de opinião. A este ponto, o 

jornal, a televisão, a estação da 

rádio, já foram capturados. 

*antigo director editorial 
do jornal “Notícias”. Ex-
certo editado pelo SAVA-
NA da intervenção na 
conferência promovida 
pelo CSCS a 23.11.15.
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Independência editorial e pluralismo 
de opinião
Por Rogério Sitoe*

grande interesse com que o crime 

organizado segue as dinâmicas da 

imprensa, basta recordarmo-nos 

do bárbaro assassinato do editor 

Carlos Cardoso. 

Duplo constrangimento 
A primeira ilação que tiramos da 

interferência do poder económico 

e do crime organizado é de que ela 

gera um duplo constrangimen-

to nos media. Regra geral coloca 

em dependência os proprietários 

das empresas jornalísticas e, em 

segundo lugar, esta dependência, 

pode condicionar a independência 

editorial, tendo em conta a respec-

tiva linha editorial.

No reverso da história e no que 

respeita aos jornalistas, esta rela-

ção promíscua, gera nas Redacções 

uma onda de desordem, onde os 

menos éticos vão cobrando e rece-

bendo dinheiro a troco de favores 

“editoriais” até ficarem completa-

mente capturados pelo Capital.   

Portanto, este fenómeno, que é 

igualmente extensivo à relação 

com diversas organizações, deixa 

vulnerável o órgão de informação 

que, gradualmente, vê os seus jor-

nalistas a agirem por conta própria, 

“abrindo as suas próprias “bancas” 

de chantagem e extorsão às em-

presas e instituições, trocando a 

publicação de histórias jornalísti-

cas ou, sob forma de publicidade 

redigida ou, a não publicação de 

histórias aparentemente compro-

metedoras em troca de dinheiro e 

outros favores. 

É evidente que este cenário se afi-

gura numa verdadeira via repleta 

de armadilhas: 

-

torial. Ela esvai-se e deixa os 

gestores editoriais e os jorna-

listas a mercê de quem paga 

e quem financia e das redes a 

eles inerentes. Torna perversa 

a profissão e corrompe o jor-

nalismo e o jornalista. 

simbolizar a luta contra o mau 

da Lei de Imprensa sobre” o prin-

cípio da independência editorial. 

(síndrome de Estocolmo, NdR)
Não creio, aliás tenho a certeza 

que é apenas uma percepção nega-

tiva, produto de um processo his-

tórico de gestão comunicacional 

também negativa, porque produto 

de uma violenta interferência po-

lítica que quase sequestra o sector 

público da comunicação. Não vejo 

simples “paixão do capturado”, 

mas sim vários imperativos condi-

cionadores.  

Refiro-me a situações históricos 

em que a pirâmide fica de facto 

invertida, gerando-se um contra-

-senso comunicacional, uma des-

moralização do editor, do jorna-

lista e uma frustração de parte 

considerável de ouvintes e teles-

pectadores e, quiçá, leitores. 

Que condições objectivas favore-

cem este fenómeno? 

editorial não estão nas Redac-

ções. Quando estes estão em 

nichos exteriores liderados por 

pessoas que não sendo jorna-

listas operam, portanto, a base 

de paradigmas não jornalísti-

cos;

transgride as normas jornalís-

ticas e somente vê a eficácia 

dos meios de comunicação 

social, normalmente como ve-

ículo das perspectivas oficiais 

ou de grupos restritos de inte-

resse político;

A primeira consequência é 
que no lugar de se fazer jor-
nalismo com uma pequena 
dose de propaganda, por ve-
zes mais tolerável, se produz 
propaganda com uma peque-
na dose de jornalismo; 

-

tencial de geração de uma ca-

deia de conflitos entre quem 

de fora interfere com múltiplas 

“ordens superiores ou ordens 

de cima”, para quem as rece-

be (editores) e quem as deve 

cumprir (o jornalista);

o profissionalismo, as regras 

deontológicas da profissão e 

instala-se nas Redacções o 

laissez faire et laisser passer;
media sujei-

tos a esta condição perdem a 

credibilidade e vêem reduzidas 

substancialmente as audiên-

cias, os ouvintes e leitores.

-

mático, por fim, os programas 

públicos do governo, portanto 

de interesse comum sobre a 

Educação, Sociedade, Saú-

de, Democracia, Agricultura, 

Desporto etc., etc., perdem au-

diência e impacto massificador 

desejado, em decorrência da 

perda da audiência dos media.

Com efeito, a ruptura com estes 

modelos compressores é um im-

perativo democrático e do profis-

sionalismo no jornalismo moçam-

bicano, visando: 

-

mo e credibilidade jornalística, 

do editor e do jornalista;Maior 

abrangência da mensagem de 

interesse público; 

media públicos 

assegurem melhor a sua tripla 

função democrática: como elo 

sócio-político, como impulsio-

nador da identidade nacional 

e como vigilante dos poderes 

públicos. 

O sector privado da 
Comunicação Social
Referi-me anteriormente que os 

jornalistas, regra geral, esgrimem-

-se na luta pela liberdade política, 

tanto como se esta fosse o único 

condicionalismo da independên-

cia editorial, quando a lógica eco-

nómica emergente em Moçambi-

que e o crime organizado podem 

ser tão condicionantes quanto à 

interferência política. 

Por isso, a análise política que en-

fatiza os meios públicos não nos 

deve fazer descurar a problemática 

dos meios privados da comunica-

ção social. Antes e pelo contrário, 

nos últimos anos têm havido evi-

dências de como este componente 

tende a agravar-se, em parte por 

culpa da fraca sustentabilidade 

económica dos meios de comuni-

cação social privados e do declínio 

de valores sócio-profissionais. 

Neste contexto, o problema não 

é tanto a liberdade política, mas 

mais o peso económico e do crime 

organizado e os seus efeitos sobre 

a liberdade de informação. 

Os condicionalismos 
económicos e do crime 
organizado 
Em Moçambique, temos a pro-

babilidade de assistir a um cres-

cendo deste fenómeno, à medida 

que o capital se for implantando 

mais, gerando a clássica situação 

de empresas disputando influen-

ciar e capturar os media. Os meios 

usados são indubitavelmente a 

publicidade, a disponibilização do 

capital para os donos das empre-

sas jornalísticas, a fim de cobri-

rem salários e outras necessidades 

inerentes ao funcionamento do 

medium e encobrirem o mau de-

sempenho de empresas públicas, 

por exemplo. 

Noutro extremo situa-se o crime 

organizado, que impõe o silêncio 

sobre actos criminais e corruptos, 

por um lado, e, por outro, que con-

quista espaços nos media para dis-

putar decisões judiciais ou ante-

cipar tais decisões. Para ilustrar o 

OPINIÃO

O triângulo condicionador dos Media
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Não que fazer? Mas sim, 

que fazermos? Esta deve 

ser a pergunta e a resposta 

tem de incluir a participa-

ção convicta e determinada de cada 

um de nós conscientes, interessados 

e criativos.

A crise económica financeira que 

o País vive e se sente na vida quo-
tidiana de cada um de nós, rico, 
mediano e pobre, afecta a todos, 
independentemente da capacidade 
material e mental de cada cidadão 
ou estrangeiro residente, até mes-
mo turista ou visitante.
Todo o Mundo padece da crise.
Para nós, Moçambicanos, que nos 
preocupamos com a situação da 
nossa economia, apercebemo-nos 
que, para além da crise mundial, a 
situação económico-financeira é, 
especificamente, fruto da insegu-
rança, extorsão financeira de que 
são vitimas os que têm um poder 
económico-financeiro, a quebra do 
valor comercial do nosso carvão 
mineral, do gás, do nosso fraco de-
senvolvimento técnico e industrial.
Politicamente, constata-se uma 
ineficiente capacidade da autori-
dade governamental no combate à 
corrupção generalizada, sob quais-
quer umas das suas formas e níveis.
Também, nota-se a nossa incapaci-
dade de previsão, ousadia, pondera-
ção, acção, excesso de tolerância à 
prática criminosa contra a econo-
mia, e evasão fiscal, tudo porque 
nos falta determinação para, fiscali-
zar, investigar, responsabilizar e pu-
nir os criminosos que, diariamente, 
são referenciados.
Tem havido muitas e permanentes 
reuniões, conferências e debates, 
para se saber o que fazer para o 
nosso crescimento e desenvolvi-
mento, num horizonte de vinte a 
vinte cinco anos.
Teorizamos muito, definimos teses 
e estratégias. Exibimos conheci-
mentos científicos, sem significado 
prático e positivo.
Neste contexto, reconhecemos e 
louvamos o grande esforço e mé-
rito da anunciada conferência da 
MOZEFO, que conta com a par-
ticipação da nossa elite politica, go-
vernamental e os nossos melhores 
académicos, economistas, empresá-
rios, industriais e sociólogos. 
Tudo de bom que se disser nessa 
conferência, não terá qualquer êxi-
to, se não se puser em prática as es-
tratégias que forem definidas para 
se enfrentar com sucesso a crise.
Todos nós nos preocupamos com 
a surpreendente e galopante des-
valorização do nosso metical, no-
meadamente, em relação ao dólar 
americano e ao rand sul-africano. 
O nosso Tesouro Público está 
sem reserva significativa. O nos-
so Banco Central não tem divisas 
suficientes para vender aos Bancos 
Comerciais.
Os nossos empresários importado-
res não conseguem honrar os seus 
compromissos, porque, apesar de 
terem meticais para comprarem 
dólares americanos e fazerem as 

Que fazer?
necessárias transferências para os 
seus fornecedores no exterior, não 
o conseguem fazer.
Esta dificuldade põe em causa a 
vida útil da empresa comercial e 
industrial, o que pode determinar o 
seu encerramento ou mesmo a sua 
falência, com consequências gra-
víssimas para o nível do emprego 
nacional. 
A desvalorização do metical está 
atingir níveis insuportáveis, já que 
no curto espaço de quatro meses a 
taxa do câmbio passou de 35 MT/
USD para 60 e nesta dinâmica 
atingirá 70MT/USD. Tudo isto 
tem, obviamente, causado grandes 
prejuízos e, consequentemente, fa-
lências inesperadas mesmo de em-
presas bem geridas.
A justificação de que a nossa situ-
ação financeira está como está, tal 
como o Governo afirma, isso se 
deve às obras da Ponte de Maputo/
Catembe, da nova Grande Circu-
lar Maputo/Marracuene e do caso 
“EMATUM”.
É sabido por todos, que a referida 
justificação pouco justifica.
Há outras gritantes causas.
Fundamentalmente, a nossa penosa 
divida publica que se tornará quase 
impagável.
Também a nossa incapacidade de 
previsão, ponderação, ausência de 
cálculo, irresponsabilidade e impu-
nidade, o que entre outros efeitos 
negativos, tem vindo a provocar 
grandes derrapagens orçamentais, 
nas grandes obras públicas e até 
mesmo privadas.
O enriquecimento ilícito tem vindo 
a chocar a sensibilidade de gover-
nados.
Fazemos coisas, somente porque 
fazemos. Não definimos priorida-
des, tão-somente, fazemos porque 
procuramos ganhar, criminosa-
mente, ALGO, sem reflectirmos 
sobre as consequências desastrosas 
das nossas acções públicas, privadas 
e até mesmo, secretas.
Infelizmente, pouco se importa o 
que o País perde. Se a população 
sofre. Se o contribuinte se frustra.
A realidade é que a economia e 
finanças moçambicanas estão de 
rastos. Está em risco o pagamento 
de salários, sofremos e nos deses-
peramos. 
Devemos, porém, ter sempre con-
fiança, paciência e crer na nossa ca-
pacidade de reabilitação. 
Moçambique não morre, porque 
todo o cidadão deve poder fazer o 
que deve fazer, para o seu próprio 
bem, em suma, para o bem do País.
Perante as dificuldades graves e in-
superáveis nos revoltamos contra 
a Administração Pública. Esque-
cemo-nos da nossa inércia pessoal 
e até colectiva, da falta de oportu-
na chamada de atenção, por tudo 
quanto de errado se faz.
Normalmente, despertamo-nos e 
acordamos muito tarde, quando o 
leite já está quase todo derramado.
Vejamos, por mero exemplo, o que 
está acontecendo na nossa bela 
Cidade de Maputo. O Conselho 

Municipal está autorizando a cons-

trução de prédios de quinze, vin-

te, vinte e cinco andares e, até de 

quarenta e tal andares, na Av. Júlios 

Nyerere, Avenida 25 de Setembro e 

na procurada Zona do Prédio JAT 

sem cuidar de alargar e aumentar as 

poucas vias de acesso, sempre que 

possível, mesmo pagando indem-

nizações, pela ocupação de parcelas 

de terrenos privadas contiguas à via 

pública. 

Ainda, o aspecto mais grave que 

já se faz sentir é a capacidade de 

alimentar, normalmente, as habita-

ções, estradas e empresas com ener-

gia eléctrica.

Todos sabemos e sofremos as con-

sequências de interrupções cons-

tantes de energia eléctrica com 

todos os prejuízos decorrentes e o 

desconforto.

Outro aspecto, não menos preocu-

pante, é a dificuldade de circulação 

automóvel, na hora de ponta, em 

que o tráfico fica paralisado, o que 

no decorrer de um ou dois anos, 

será um verdadeiro caos, a utiliza-

ção de viaturas automóveis, mesmo 

com apoio de um motorista. 

Não é só a falta de estacionamento, 

pois, já se torna impossível o tráfico 

automóvel, em certas zonas da ci-

dade. 

A Cidade de Maputo não é mui-

to compatível com a construção de 

metro subterrâneo e interface.

A nossa frota de autocarros não 

funciona, minimamente, e o velho 

hábito de almoço e sexta em casa já 

não é praticável.

Há que mudar os nossos hábitos ci-

tadinos e burgueses, mesmo a prá-

tica ancestral do trabalhador que 

leva para o trabalho a sua a marmi-

ta com o almoço.

Muita coisa tem de mudar.

Uma nova era na nossa vida.

O carro deve permanecer na ga-

ragem, para ser utilizado, quando 

tivermos uma viagem de trabalho 

fora da cidade ou simplesmente 

para passeio familiar, de vez em 

quando.

Há que construir grandes parques 

de estacionamento automóvel sub-

terrâneo à superfície e em altura, o 

que já estamos a fazer, mas ainda é 

muito pouco, enquanto a cidade de 

Maputo não crescer ou saltar para 

a Catembe.

Do parque de estacionamento para 

o emprego e deste para qualquer 

outro local que tivermos necessi-

dade de se deslocar, sirvamo-nos 

de pequenos autocarros de quinze 

a vinte lugares, para cada um se 

deslocar de um ponto para o outro 

ponto da área da cidade em que a 

circulação de automóvel privado é 

totalmente proibido.

Utilizemos um passe de circula-

ção pública bastante económico, 

que cubra a despesa de degradação 

do autocarro e da via de circula-

ção, com apoio de um subsídio do 

Estado, que beneficiará de menos 

gasto de combustível todo ele im-
portado, bem como do custo de 
peças sobressalentes que as oficinas 
automóveis debitam na reparação 
de viaturas, que terão menos uso 
durante o ano.
Há que democratizar, oficialmente, 
a circulação de pessoas dentro da 
cidade e arredores, zonas de traba-
lho e de dormitório do trabalhador.
A menor circulação de viaturas 
contribuirá para menor degradação 
da poluição do meio ambiente.
Para o trabalhador, a viatura ficará 
quase sempre na garagem e para 
aqueles que utilizam o motorista a 
viatura será para transportar até ao 
local do estacionamento, onde apa-
nhará o autocarro para a sua área de 
trabalho onde  é proibida a circula-
ção do automóvel privado.

A nossa Constituição da República 
define no seu art. 103º, que a agri-
cultura é a base do desenvolvimen-
to nacional.
Então, procuremos realizar esse 
processo de desenvolvimento na-
cional.
O Estado garante e promove o 
desenvolvimento rural para a sa-
tisfação crescente e multiforme das 
necessidades do povo e progresso 
económico e social do País.
No nosso País, actualmente, a agri-
cultura não é a base do desenvol-
vimento nacional, como indústria, 
ainda não é factor impulsionador 
da economia nacional como o im-
põe o art. 104º, da nossa Lei Mãe.
O arroz, o milho, até a cebola e o 
tomate, como muitos outros produ-
tos alimenticios que comemos não 
são totalmente produzidos no País.
Temos, portanto, de interrogarmo-
-nos se temos terra, água e a téc-
nica suficiente para a agricultura 
ser, efectivamente, a base do nosso 
desenvolvimento nacional?
A resposta tem que ser. Na reali-
dade, temos terra e água suficiente 
e podemos facilmente conseguir a 
técnica necessária para encher os 
nossos celeiros, silos e armazéns 
para alimentar a população de ar-
roz, milho, feijão, gado bovino, su-
íno e caprino para nos saciarmos e 
para exportar, competitivamente, 
com o produtor estrangeiro, quer 
atendendo a qualidade, quer o cus-
to de produção e a proximidade dos 
nossos Países vizinhos, incluindo a 
própria África do Sul, que já está a 
ter fragilidade nesse sector.
O nosso País é atravessado por di-
versos rios do Leste para Oeste. As 
ricas zonas de Palmeira, Chòkué, 
Maganja da Costa e outros locais 
são melhores terras para produzir 
tanto quanto precisamos e quere-
mos.
O nosso clima não é de todo mau, 
antes pelo contrário, é melhor que o 
Sul-africano.
Podemos ter ricas manadas de gado 
bovino, suíno e caprino, desde que 
o Estado e o governado o queiram 
e o determinem.
É vergonhoso que Moçambique 

tenha necessidade de comer arroz e 
milho importado.
É certo que não temos condições 
propícias para produzir trigo sufi-
ciente para as nossas necessidades 
nacionais, mas tudo o mais pode-
mos produzir a contento.
O Ministério da Agricultura tem 
de revelar todas as suas capacida-
des de garante e de promotor do 
desenvolvimento rural agrícola e 
pecuário.
A questão fundamental não é a fal-
ta de dinheiro e técnica, mas tão-
-somente da falta de determinação 
e consciente responsabilidade da 
sua FUNÇÃO CONSTITUCIO-
NAL do Governo e Autarcas.
Ao pensarmos na agricultura e na 
pecuária, temos de pensar, parale-
lamente, na sua industrialização, 
conservação, transporte, comercia-
lização e exportação.
Podemos e devemos produzir ar-
roz, milho, feijão, amendoim, casta-
nha de caju, gergelim, hortaliças e 
tudo o mais, bem como a produção 
pecuária, tudo de forma industria-
lizada!

O importante, neste momento da 
crise, relativamente a produtos ali-
mentares, é propor ao Ministério 
de Agricultura que tudo se deverá 
fazer, para no curto espaço de cinco 
a dez anos, possamos exportar, pelo 
menos, arroz, milho, carne, peixe, 
marisco em quantidades suficientes 
para alcançarmos divisas necessá-
rias para importação de maquinaria 
para industrialização, conservação, 
consumo e exportação da nossa 
produção agrícola e de pecuária.
Não obstante a crise do carvão e do 
gás, podemos e devemos, desde já, 
incrementar a exportação de areias 
pesadas, ouro, pedras preciosas e 
semi-preciosas, que estão a ser alvo 
de exportação ilícita por parte de 
estrangeiros e de nacionais, com 
grande prejuízo para os cofres na-
cionais, porque não sabemos fis-
calizar, responsabilizar e punir os 
criminosos.
Para tanto, precisamos de aliciar e 
atrair investidores estrangeiros que 
dominam a tecnologia e possuem 
capital necessário, para juntamente 
com os moçambicanos possamos 
criar um crescimento e desenvol-
vimento económico sustentável, o 
que contribuirá para o equilíbrio 
orçamental do País.
Finalmente, devemos defender 
uma amnistia geral para os crimes 
económicos praticados, peculato e 
desvios de riquezas do estado em 
benefício próprio, para daqui para 
diante possamos fiscalizar, respon-
sabilizar e punir com determinação, 

de modo a reduzir e até mesmo 

eliminar a vergonhosa prática de 

corrupção e apropriação dos bens 

do Estado.

Os estudiosos e conhecedores desta 

problemática de crescimento e de-

senvolvimento, politico, económi-

co, social e ético, devem definir O 

QUE DEVEMOS FAZER.  
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15 anos do assassinato de Carlos Cardoso

O difícil caminho da sua imortalização
Assinalou-se, no último do-

mingo, 22 de Novembro, a 
passagem dos 15 anos após 
o assassinato bárbaro do 

jornalista Carlos Cardoso, o primei-

ro editor do mediaFAX, a primeira 

publicação jornalística independente 

do país. Crivado de balas, na Avenida 

Mártires da Machava, na capital do 

país, à saída do seu posto de trabalho, 

jornal O Metical, a morte de Carlos 

Cardoso chocou o país e o mundo e 

representou, de alguma forma, “um 

atentado à liberdade de imprensa”.

Neste sentido, o SAVANA saiu à rua, 

esta semana, para ouvir a opinião 

dos antigos colegas e estudantes do 

jornalismo, aquilo que representam 

estes 15 anos. Todos são unânimes 

em afirmar que Carlos Cardoso deix-

ou um vazio no jornalismo moçam-

bicano, porém divergem quanto à 

preservação do seu legado.

“Neste processo houve 
mais injustiça que justiça”, 
Lourenço Jossias
Crespim Mabuluco, finalista do curso 

de jornalismo, na Escola Superior de 

Jornalismo, diz que “passam 15 anos 

de silêncio”, pois na sua opinião, pou-

co se faz para imortalizar esta figura. 

Segundo este, Carlos Cardoso já de-

via ocupar outro tipo de espaço na 

arena nacional, pois, “além de jornal-

ista, Carlos Cardoso foi um activista 

de causas”.

“A cada 22 de Novembro devia ac-

ontecer algo visível para registar essa 

data. As Academias deviam organizar 

conferências ou palestras para evocar 

esta figura”, diz Mabuluco.

Mesma opinião é partilhada por Es-

meralda Livele, também finalista do 

curso de jornalismo, que considera os 

15 anos “tempo suficiente para val-

orizarmos o trabalho desenvolvido 

por ele”.

“É difícil ouvir falar de Carlos Car-

doso, seja nas redacções, assim como 

na Academia. Só se fala de Carlos 

Cardoso, em datas como esta. Pre-

cisamos recordá-lo, diariamente, e 

não só nos dias 22 de Novembro, de 

cada ano, porque o jornalismo faz-se 

no dia-a-dia”, defende.

Euclides Flávio, estudante de Publi-

cidade e Marketing, afirma que o 

assassinato de Carlos Cardoso rep-

resentou, em parte, “a aniquilação da 

liberdade de expressão, apesar de ser 

um direito constitucional”, porque 

este acto criou medo na classe jor-

nalística.

O Director do Semanário Maga-

zine Independente e antigo colega 

de Carlos Cardoso na mediaCoop, 

Lourenço Jossias, diz que são 15 

anos que ainda lhe trazem uma “frus-

tração”, pois, sente que “houve mais 

injustiça que justiça”.

“Sinto que ainda há uma penumbra 

no processo deste caso. Não sei se os 

parentes de Carlos Cardoso foram 

indemnizados. Sinto que houve uma 

desorganização organizada, pois, há 

pessoas que deviam ter sido ouvidas 

e não aconteceu”, considera Jossias, 

em referência ao não julgamento 

dos arguidos do processo autónomo 

(Nyimpine Chissano, primogénito 

do antigo chefe de Estado Joaquim 

Cissano).

Lourenço Jossias descreve Carlos 

Cardoso como uma pessoa “su-

per culta, livre, justa e que defendia 

as suas ideias do princípio ao fim. 

Abraçava a profissão e a política de 

forma crítica”, destaca.

Machado da Graça, antigo compan-

heiro de batalha, recorda Carlos Car-

doso com nostalgia.

Conta que Cardoso era um homem 

humilde, transversal e, acima de 

tudo, foi o pilar do jornalismo inde-

pendente, por ter ajudado a criar a 

primeira publicação independente 

no país, mediaFAX, que catapultou a 

imprensa privada.

Como jornalista, Machado da Graça 
explica que Carlos Cardoso foi um 
homem importante, desde a inde-
pendência até a sua morte.
“Embora tenha sido entusiasta do 
socialismo, não lhe impedia de ter 
um espírito crítico em relação aos 
problemas desse sistema, facto que 
lhe custou uma prisão, de entre três 
ou quatro dias, por ter publicado algo 
que não agradou o sistema”, diz.
“Samora Machel lhe chamava para 
pedir a sua opinião, em relação à vida 
do país. Na véspera ou antevéspera da 
morte, Cardoso publicou um texto, 
dizendo que Samora era um alvo a 
abater pelos sul-africanos e passados 
dois dias, isso aconteceu”, acrescenta, 
salientando que o fundador e Editor 
do extinto Metical era “uma pessoa 
complexa, com muitos interesses e 
que não ficava quieto”.
Além de jornalista, Carlos Cardoso 
foi membro da Assembleia Munici-
pal, entre 1998 e 2000, eleito pelos 
Juntos Pela Cidade ( JPC); pintor; 
cantor; e poeta. 
Carlos Cardoso é uma referência do 
jornalismo em Moçambique. Foi um 
dos fundadores da primeira coopera-
tiva de jornalista do país, a mediaco-
op (1992), com mais 12 profissionais, 
algo que só foi possível com a entrada 
do multipartidarismo.

Machado da Graça conta que, dentre 

as várias facetas de Carlos Cardoso, a 

de pintor constituiu a dois momentos 

diferentes da vida dele, que corre-

sponderam um momento de pressão 

e de perda de confiança no que estava 

a fazer.

Numa entrevista concedida a DW a 

propósito dos passagem dos 15 anos 

do assassinato de Carlos Cardoso, 

Fernando Lima, actual PCA da me-

diacoop, considera que há uma tenta-

tiva de apagar a imagem do jornalista. 

“Eu diria que no coração dos jornal-

istas, no consciente dos jornalistas o 

respeito e a admiração são idênticos 

ou ainda maior, porque o sentimos 

como nosso, uma pessoa que viveu e 

trabalhou nesse país. Mas há outros 

factores que explicam uma tentativa 

de lavagem da própria imagem de 

Carlos Cardoso ou uma tentativa 

de nos fazer esquecer”, frisou Lima, 

um companheiro de armas de Carlos 

Cardoso.

Anualmente, a Universidade de Wits, 

em  Joanesburgo, celebra Carlos Car-

doso no “Carlos Cardoso memorial 

lecture”, durante o Power Reporting 

Journalism. Este ano, coube a Bheki 

Makhubu, colunista e editor-chefe 

do jornal The Nation, preso durante 

16 meses por causa de artigos que 

criticavam o Judiciário da Swazilân-

dia, lembrar “a coragem e determi-

nação” de Carlos Cardoso.

O “Carlos Cardoso memorial lecture”, 

é um evento de debate,  em honra ao 

malogrado jornalista moçambicano 

Carlos Cardoso que foi estudante da 

Wits e deportado para Moçambique, 

em 1974, por causa do seu apoio ao à 

FRELIMO. 

Estágio de Jornalismo inves-
tigativo, após Cardoso
Com o assassinato de Carlos Car-

doso, vários debates têm sido levan-

tados acerca do jornalismo investi-

gativo moçambicano e quase não há 

consenso acerca do estágio actual 

deste. 

Euclides Flávio defende que, após a 

morte de Cardoso, o jornalismo in-

vestigativo abrandou, pois “não esta-

mos a conseguir encontrar, hoje, uma 

figura que esteja ao nível de investi-

gação do jornalista Carlos Cardoso”. 

Por sua vez, Crespim Mabuluco é 

mais contundente e sentencia: “Car-

los Cardoso marca o início e o fim do 

jornalismo investigativo, em Moçam-

bique”.

“Hoje, os jornalistas informam super-

ficialmente. Há uma dificuldade de 

trazer estórias completas e detalhadas 

sobre os escândalos que corroem este 

país. Cardoso trazia aquilo que estava 

acima das nossas capacidades. Era do 

pouco e bom jornalismo que tínha-

mos. Os melhores jornalistas que te-

mos são espelhos de Carlos Cardoso”, 

considera. 

Entretanto, Machado da Graça refu-

ta essa tese. Da Graça anota que Car-

los Cardoso foi assassinado com o 

objectivo de “assustar os jornalistas”, 

mas “isso não resultou, porque muitos 

seguiram o exemplo do que fazia”.

“Não é verdade que o jornalismo 

investigativo tenha morrido com o 

assassinato de Carlos Cardoso. Há 

aqueles que estão a respeitar o legado 

de Cardoso, fazendo um jornalismo 

de grande qualidade”, considera.

Lourenço Jossias alinha na opinião 

de Machado da Graça e considera 

“ignorante” quem diz que o jornalis-

mo investigativo morreu com Carlos 

Cardoso.

Para este, o jornalismo investigativo 

no país “não morreu, apenas não é 

pujante”, porque os principais actores 

“não colaboram”.

Urge tornar Cardoso numa 
referência académica nacio-
nal, Crespim Mabuluco
Este foi o décimo quinto ano, em 

que o país assinalou a passagem desta 

data, que representa o luto do jor-

nalismo moçambicano. Entretanto, 

as acções que representam a data são 

pouco visíveis. Após a morte de Car-

los Cardoso, a União Europeia criou 

um Prémio de Jornalismo Investiga-

tivo, rotulado com o nome de Carlos 

Cardoso, mas passado alguns anos, o 

mesmo foi extinguido.

Crespim Mabuluco, Euclides Flávio 

e Esmeralda Livele falam da necessi-

dade de tornar Carlos Cardoso numa 

referência nas instituições de ensino 

superior, em particular as que lecci-

onam os cursos da área da comuni-

cação.

“Na academia, pouco toquei no nome 

de Carlos Cardoso, porque nunca foi 

citado pelos docentes. Falei de Car-

doso, quando elaborei um trabalho, 

que abordava a morte ou não do jor-

Por Abílio Maolela

nalismo investigativo, em Moçam-

bique, após o seu assassinato”, revela 

Esmeralda Livele.

“Devia ser citado ao nível das aca-

demias, sobretudo pelo tipo de jor-

nalismo que ele fazia. Se queremos 

ser o quarto poder, em Moçambique, 

Carlos Cardoso é a figura principal 

e que temos de seguir”, diz Crespim 

Mabuluco.

“As academias devem ter um cantin-

ho Carlos Cardoso. É tempo de ter-

mos uma sala de conferências Carlos 

Cardoso, ao nível das academias. Ele 

merece. Deve ser um exemplo didáti-

co”, acrescenta.

Por sua vez, Euclides Flávio diz que 
Carlos Cardoso  foi um professor 
que não pôde ter, pelo que se sente 
“decepcionado” por não ser citado na 
Academia.
“As academias devem ir atrás dos 
arquivos de Carlos Cardoso. Urge a 
necessidade dos docentes divulgarem 
alguns artigos jornalísticos publi-
cados por ele, para ser um exemplo 
prático e físico daquilo que é o ex-
ercício do jornalismo investigativo”, 
conclui.
Machado da Graça conta que Car-
los Cardoso tem sido recordado, 
anualmente, e ainda este ano houve 
uma deposição de flores no local 
onde foi assassinado, pelos amigos 
e admiradores, no domingo e na se-
gunda houve uma sessão cultural na 
Fundação Fernando Leite Couto.
Entretanto, mostra-se preocupado 
pelo silêncio das autoridades moçam-
bicanas, embora reconheça que este 
se verifica desde o assassinato do 
malogrado. 
“Verifica-se este silêncio, porque 
o principal acusado era Nyimpine 

Chissano, filho do antigo Presidente 

da República, Joaquim Chissano. 

A memória de Carlos Cardoso não 

agrada a actual direcção do Partido 

Frelimo”, remata, acrescentando que 

“é mau” não referenciar Carlos Car-

doso nas faculdades.

Carlos Cardoso, jornalista moçam-

bicano, fundador e editor dos jornais 

mediaFAX e Metical, foi assassinado 

a 22 de Novembro de 2000, suposta-

mente por estar a investigar e a publi-

car dados sobre o desvio de 144 mil-

hões de meticais no Banco Comercial 

de Moçambique (BCM).

Seis indivíduos foram condenados 

pelo envolvimento no caso. Aníbal 

António dos Santos Júnior, mais con-

hecido por Anibalzinho (28 anos); 

Manuel dos Anjos Fernandes, conhe-

cido por Escurinho e Carlitos Rachid 

Cassamo (23 anos e seis meses) for-

mam condenados como assassinos, 

enquanto Nini Satar (24 anos), Ayob 

Satar e Vicente Ramaya (23 anos e 

seis meses) foram considerados man-

dantes.

Dos seis envolvidos, dois foram assas-

sinados (Ayob Satar e Vicente Rama-

ya) no ano passado, após conseguirem 

liberdade condicional, enquanto Ani-

balzinho continua encarcerado nas 

celas do Comando da Cidade de 

Maputo. Carlitos e Escurinho gozam 

da liberdade condicional no país, en-

quanto Nini goza do mesmo privilé-

gio, mas está no estrangeiro. 

Além da pena de prisão, os conde-

nados foram sentenciados ao pa-

gamento de uma indemnização de 

14 milhões de meticais à família de 

Carlos Cardoso por danos morais e 

materiais, bem como 800 mil met-

icais de imposto de justiça. Os réus 

foram ainda condenados a pagar 500 

mil de meticais a Carlos Manjate, 

motorista que tinha sido gravemente 

ferido quando conduzia a viatura em 

que Carlos Cardoso viajava. Porém, 

Euclides Flávio, estudante

Passam 15 anos, após o assassinato de Carlos Cardoso, mas as causas da sua morte continuam uma incógnita

Machado da GraçaFernando LimaLourenço Jossias

este valor ainda não foi pago.

Porém, o caso foi encerrado sem ter 

sido concluído. Isso deveu-se à morte 

de mais dois arguidos, que foram 

considerados mandantes principais. 

Nyimpine Chissano, filho do antigo 

presidente da república, foi constituí-

do arguido, porém perdeu a vida em 

2007, antes de ser julgado.

Cenário idêntico foi a que se veri-

ficou com a empresária Cândida 

Cossa, que também foi constituída 

arguida, mas perdeu a vida, em 2010, 

antes de ser julgada.
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Sua Excelência Governador da Província de Maputo;
Sua Excelência, Presidente da Assembleia da Província de Maputo; 
Meritíssima Juíza Presidente do tribunal Judicial Provincial;
Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal Administrativo Provincial;
Digníssima Procuradora Chefe Provincial;
Senhores Membros e Convidados do Governo Provincial;
Senhores Administradores Distritais;
Senhores Presidentes dos Conselhos Municipais;
Respeitados Representantes das Autoridades Comunitárias;
Distintos membros das Organizações da Sociedade Civil;
Estimados Convidados; 
Minhas Senhoras e meus Senhores;

Documento de Posicionamento da Sociedade Civil
XVI Sessão do Observatório de Desenvolvimento da Província de Maputo

Antes de mencionarmos as nossas contribuições para a presente Sessão, 
congratulamos ao Governo pelo esforço feito na melhoria da apresentação 
da informação no Balanço do Plano Económico, Social e Orçamento da 
Província referente ao Iº Semestre de 2015 e na proposta do PES para 2016, 
nos quais para além das actividades, inclui os indicadores, as metas, a lo-
calização e o ponto de situação.
Dado que esta Sessão decorre num momento de mudança dos Adminis-
tradores Distritais da nossa Província, nós Organizações da Sociedade Ci-
vil signatárias deste documento, aproveitamos esta ocasião para agradecer 
aos Administradores Distritais cessantes pela cooperação e abertura exem-
plar para connosco, que caracterizou o desempenho dos seus mandatos. 
Igualmente, queremos manifestar o nosso apreço pela aprovação do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Província de Maputo 2015 –2024, por 
ser um documento que pretende orientar o processo de desenvolvimento 
da nossa Província nos próximos anos. 
A preparação do presente documento de posicionamento foi feita num 
encontro técnico no qual as Organizações da Sociedade Civil dos oito dis-
tritos da Província de Maputo efectuaram a análise do Balanço do PES do 
I Semestre de 2015, Proposta do Plano Económico e Social e Orçamento 
de 2016, Plano Estratégico da Província, tendo como referência as ferra-
mentas de captação das necessidades prioritárias das comunidades, que 
incluem a Agenda Comunitária, Caixas paralelas de Reclamações e Suges-
tões, Matriz de Avaliação anual de Desempenho dos Conselhos Consulti-
vos e encontros de monitoria efectuados pelas plataformas distritais. 
O documento concentra-se nos seguintes pontos:

-
titucional dos Conselhos Consultivos.

-
des locais.

-
servatório de Desenvolvimento.

-
víncia do I Semestre de 2015.

-
puto 2015 – 2024.

-
tais. 

Grau de implementação do Plano de Acção para o desenvolvimento ins-
titucional dos Conselhos Consultivos, submetido aos Governos Distri-
tais

Anualmente a Sociedade Aberta e as Plataformas Distritais realizam uma 
avaliação do funcionamento dos Conselhos Consultivos, com vista a ela-
borar um Plano de Acção de melhoria gradual do seu funcionamento.
O Plano de Acção de 2014 foi submetido em Julho do mesmo ano aos Go-
vernos Distritais para a sua resolução e acompanhamento. Neste âmbito, 
manifestamos o interesse em obter informação sobre a implementação das 
seguintes acções que constam do Plano de Acção dos distritos de Namaa-
cha, Marracuene, Magude, Boane, Manhiça, Moamba e Matutuine: 

para além da aprovação dos projectos do fundo de desenvolvimento 
distrital.

-

vista a melhorar o seu desempenho.

Medidas tomadas em relação às reclamações e sugestões das comunida-
des locais 

nas instituições públicas, a Sociedade Aberta juntamente com as Platafor-

mas Distritais da Província de Maputo vem assegurando o funcionamento de caixas paralelas 
de reclamações e sugestões nas comunidades. 
Os relatórios das reclamações e sugestões referentes ao período de Junho a Setembro do ano 
corrente foram partilhados com os Governos Distritais de Namaacha, Marracuene, Magu-
de, Matutuine, Moamba, Boane e Manhiça para dar o seu devido tratamento. Neste sentido, 

reclamações e sugestões apresentadas, as quais incluem o seguinte:

Tabela 1: Reclamações e Sugestões depositadas pelas comunidades 

Preocupações apresentadas pela Sociedade Civil na XVª Sessão do Observatório de 
Desenvolvimento

No documento de posicionamento da última Sessão do Observatório de Desenvolvimen-
to, as Plataformas Distritais apresentaram necessidades recorrentes levantadas através da 
Agenda Comunitária pelas comunidades em 2014, designadamente:

farmácias privadas, com custo mais elevado.

Destas acções apenas duas (2), foram integradas no Plano Económico e Social e Orçamento 
da Província de 2015, a saber: a reabilitação de furos de água e abertura de fontes de abas-
tecimento de água. Da análise feita ao balanço do PES do I Semestre de 2015, constatamos 
que apenas uma foi realizada parcialmente, que é a construção de fontes de abastecimento 
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solicitar detalhes de seguimento para a conclusão desta actividade.

Análise do Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento da Província do I 
Semestre de 2015
Acções realizadas mas com informação incompleta 

as acções realizadas, mas com informação incompleta, pois o Governo não mostra os 
-

cação e acompanhamento por parte das organizações da Sociedade Civil. São exem-

lojas e/ou barracas de venda de produtos alimentares no âmbito do Impacto dos 7 
milhões. 

bovino e galinhas.
-

servação de produtos pós colheita (página 42).
-

Expansão da rede eléctrica nos Postos Administrativos com painéis solares, entre 
outras actividades.

em Matutuine (303) e Manhiça (202), no entanto o orçamento aprovado não foi 
gasto. É nossa preocupação saber como é que o ordenamento foi feito. (Balanço do 
PES, 2015, Página 40).

Acções realizadas parcialmente  
De acordo com o balanço do Plano Económico e Social, no sector de água e sanea-

destes apenas 20 foram construídos em Manhiça (7), Matutuíne (2), Moamba (4) e 
Magude (7); e 4, 975 novas ligações de água, mas foram efectuadas 2,634 em Matola, 
Machava e Boane. Para quando a construção das restantes 36 fontes de abastecimento 
de água e as 2,341 ligações de distribuição de água urbana. (idem, página 40). 

As outras questões que se levanta em relação ao documento em análise são:

nos mercados informais.

reabilitação de 3 dos 11 tanques piscícolas; expansão da energia eléctrica nos Postos 
Administrativos e formação de 6 dos 12 líderes animadores juvenis.

-
dade da Matola no âmbito do Programa de Alfabetização e Educação de Adultos, 
tomou-se em consideração os distritos com maior índice de desemprego?

do fomento da actividade piscícola não estão em funcionamento. 

sector de saúde, o mesmo não acontece em relação ao orçamento gasto (página 39).

Para além do exposto acima, na avaliação feita ao Balanço do Plano Económico Social 

não foram realizadas:

em empresas de base tecnológica.

custo no distrito de Moamba.
-

Assim, tomando em consideração os resultados que se obteria da implementação das 

da sua implementação, bem como o seguimento que será dado. 

Análise do Plano Económico Social e Orçamento da Província de 2016
Na proposta do PES 2016 constatamos que de um modo geral, tal como acontece com 
Balanço do PES de 2015, o documento não apresenta os locais concretos da imple-
mentação de algumas acções, nomeadamente:

nos distritos da Matola, Marracuene e Manhiça (página 29).

nos distritos de Magude, Manhiça e Marracuene.

(página 35).

Deste modo, gostaríamos de propor que os próximos planos sejam uniformes na 
apresentação de indicadores e locais de execução das acções.
Ainda sobre a análise do PES, aquando da elaboração da Agenda Comunitária 2015 
as comunidades apresentaram preocupações para a sua inclusão no Plano Económico 
e Social e Orçamento da Província de 2016.
Das 25 necessidades levantadas pelas comunidades locais apenas seis (6) foram inte-

gradas no Plano. Estas acções incluem o seguinte:

Assim, esperamos que estas acções sejam integradas no plano de 2016, como forma 
de assegurar a sua implementação.

Análise do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Maputo 2015 – 
2024
O Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Maputo 2015 a 2024 é um 
instrumento de acção que busca conjugar elementos que concorrem para a melhoria 
gradual das condições de vida, trabalho e bem-estar da população da Província. 
Em relação a este instrumento, gostaríamos de manifestar a nossa preocupação sobre 
como se irá assegurar o alinhamento com o Plano Económico Social e Orçamento da 
Província, devido aos seguintes aspectos:

-
mentos da Província e os Planos Estratégicos Provinciais.

Outras preocupações levantadas pelas Plataformas Distritais que não constam da 
proposta do PES de 2016
Além das preocupações acima mencionadas, as Plataformas Distritais apresentaram 
as seguintes inquietações no dia 06 do mês corrente, durante a Sessão preparatória 
do Observatório de Desenvolvimento. 

Tabela 2: Outras preocupações levantadas pelas Plataformas Distritais 

Nós, organizações da Sociedade Civil da província de Maputo signatárias deste 
documento, nomeadamente, Sociedade Aberta, Plataformas Distritais de Marra-
cuene, de Namaacha, de Boane, de Moamba, de Manhiça, de Magude, de Ma-
tutuine e da Matola, manifestamos a nossa total disponibilidade para trabalhar 
em parceria com o Governo na solução dos problemas das comunidades dos oito 
distritos da Província de Maputo.  

Cidade da Matola, 11 de Novembro de 2015

Parceiros:
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CartoonEDITORIAL

Todo o mundo sabe que alguns 
Estados insulares, como as 
Maldivas, no Oceano Índico, ou 
Tuvalu, no Pacífico, enfrentam 

graves riscos para a sua sobrevivência 
se não tomarmos medidas eficazes 
para enfrentar as mudanças climáticas 
e colmatar a subida do nível do mar. 
Num evento conjunto recente entre a 
França e o Reino Unido, ocorrido em 
Londres, um grupo de representantes 
de pequenos Estados insulares des-
creveram a gravidade da ameaça que 
enfrentam. Estes Estados estão, e de 
forma perfeitamente compreensível, a 
enveredar esforços para que todas as 
nações se empenhem mais para redu-
zir as emissões e evitar os piores im-
pactos das alterações climáticas.
As ameaças que o resto do mundo 
enfrenta não são menos graves. Para 
preservar um clima que pode apoiar 
uma população saudável e próspera, 
devemos limitar o aquecimento glo-
bal a não mais que 1,5° C ou 2° C. O 
formato do acordo internacional do 
clima definido para o encontro de Pa-
ris está a tornar-se mais clara. Mais de 
150 países anunciaram os seus com-
promissos de redução das emissões. 
Muitos também se têm comprometi-
do em termos de aumento de finan-
ciamento para ajudar os países mais 
pobres e vulneráveis a se adaptarem 
aos efeitos das mudanças climáticas.
O Reino Unido e a França estão a li-
derar por via do exemplo. Em 2030, 
o Reino Unido terá cortado para me-
tade as suas emissões, em comparação 
com 1990, e está a caminho de cum-
prir a meta, estabelecida legalmente, 
de uma redução de 80% das emissões 
até 2050. A França vai cortar as suas 
emissões em 40% até 2030, compa-
rativamente a 1990, e a nova lei de 
Transição de Energia apresenta me-
canismos para financiar as energias 
renováveis.
Também estamos empenhados em 

apoiar os países em desenvolvimento 
para fortalecerem os seus mecanismos 
de resiliência e gerir os riscos de mu-
danças climáticas. O primeiro-minis-
tro britânico, David Cameron, anun-
ciou recentemente que o Reino Unido 
irá fornecer 5,8 biliões de Libras entre 
Abril de 2016 e Março de 2021. Ao 
mesmo tempo, o Presidente Francois 
Hollande anunciou que a França irá 
aumentar o seu financiamento anual 
para combater as mudanças climáticas 
do actual compromisso de 3 biliões 
para 5 biliões de Euros até 2020.
No entanto, como os representantes 
dos pequenos Estados insulares deixa-
ram claro, a soma de todos os compro-
missos de redução das emissões não é 
ainda suficiente para garantir o seu 
futuro sustentável. Devemos ver es-
tes compromissos como uma linha de 
base. Podemos, pelo menos, fazer este 
tanto. Estes compromissos levam-nos 
15 anos para o futuro e desta forma 
reflectem uma enorme incerteza de 
ordem económica, social e tecnológi-
ca. O futuro pode ser promissor. E o 
COP21 de Paris precisa de criar uma 
ambição maior ainda.
Já está visível alguma mudança de 
direcção. Dados lançados pela consul-
tora PWC mostram que a economia 
global cresceu 3,3% em 2014, en-
quanto as emissões cresceram apenas 
0,5%. Isto sugere que o crescimento 
económico está cada vez mais disso-
ciado das emissões de gases com efei-
to de estufa. E o ritmo da mudança 
está a aumentar. 37 países colocaram 
um preço no carbono. A China vai a 
estes países se juntar em dois anos. O 
mundo está agora a criar mais capaci-
dade em termos de energias renová-
veis do que o carvão, gás natural e óleo 
combinado. O custo de painéis solares 
caiu cerca de 80% desde 2008 e mais 
investimento está a ser direccionado 
para tecnologias de energias limpas.
A China adicionou 9.9GW de nova 

capacidade em energia solar nos três 
primeiros trimestres de 2015 – isto 
equivale a mais de um décimo de toda 
a capacidade do Reino Unido de ge-
ração de energia. Muitos pequenos 
Estados insulares também adoptaram 
metas ambiciosas de energia renovável 
ao longo do ano passado.
Esta transição tem benefícios econó-
micos além da redução dos riscos das 
mudanças climáticas. Por exemplo, a 
economia de baixo carbono e sua ca-
deia de valor agora empregam cerca 
de meio milhão de pessoas do Reino 
Unido e França. No caso do Reino 
Unido, este sector contribui mais para 
o PIB do que a indústria automóvel. 
Essas oportunidades só se tornarão 
mais claras ao longo do tempo, e os 
incentivos para aproveitá-los deverão 
ser maiores.
A ameaça que enfrentamos é muito 
real, mesmo que não seja tão aparente 
para todos nós tal como é para os ha-
bitantes dos pequenos países insulares. 
Todos têm um papel a desempenhar 
neste contexto. 
A conferência de Paris deverá ser um 
momento decisivo que nos condu-
za para uma era de desenvolvimento 
económico verde e de oportunidades. 
Estamos confiantes de que vamos en-
contrar uma resposta eficaz – através 
da engenhosidade humana, inovação e 
determinação – ao maior desafio que 
a nossa civilização alguma vez enfren-
tou.

*Baroness Anelay e Ms Girardin são as 
responsáveis pelas mudanças climáticas 

nos ministérios dos negócios estrangeiros 
do Reino Unido e França, respectiva-

mente.
A França detém a presidência da 21 
Conferência das Partes (COP21) do 

Mecanismo da Convenção das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas. 
A conferência começa em Paris, a 30 de 

Novembro corrente. 

Acções em Mudanças Climáticas: 
podemos fazer assim tanto!
Por Baronesa Joyce Anelay e Annick Girardin*

Um dos piores inimigos da economia é a sua ideologização; 

quando preceitos ideológicos, e não os fundamentos econó-

micos, são determinantes na tomada de decisões económicas.

Durante muitos anos, depois da liberalização económica 

introduzida na segunda metade da década de oitenta, Moçambique 

manteve níveis de crescimento e de desenvolvimento notáveis, insu-

flados ainda mais com o fim da guerra em 1992. O país beneficiou de 

muita simpatia e ajuda internacional, incluindo uma sufocante dívida 

que ascendia os 4 biliões de dólares. Enquanto perdurava essa bonan-

ça, o país conseguia suspirar de alívio, com níveis de inflação que se 

podiam considerar de suportáveis. Foi uma era em que, no que diz 

respeito à economia, os fundamentos económicos sobrepunham-se a 

qualquer tipo de considerações ideológicas. 

Mas quase vinte anos depois, as coisas mudaram de rumo. A ideologia 

voltou a assumir o seu posto de comando e as decisões económicas 

passaram a obedecer aos ditames dos ideólogos. Quanto o país tinha 

no banco para fazer face às suas necessidades deixou de ser matéria de 

qualquer preocupação. Podiam, sempre que necessário, ir ter com os 

amigos chineses para a obtenção de créditos comerciais que pouco ou 

nada tinham a ver com a capacidade do país de os pagar futuramen-

te. De qualquer modo, havia recursos naturais que podiam ser usados 

como colateral, para além das futuras receitas do carvão, petróleo e gás.

Infelizmente, ninguém se apercebeu de que nos seus esforços de indus-

trialização para poder ombrear com a águia, o dragão estava a fazer o 

dumping da sua liquidez em excesso, ciente de que venha chuva venha 

sol, a longo prazo, no âmbito da paciência chinesa, as dívidas nunca 

deixarão de ser pagas; um país pode ir à falência, mas nunca fecha as 

portas.

Com os empréstimos contraídos à China e outros credores, foram 

construídos vários projectos de prestígio. Projectos de prestígio são 

bons e podem aumentar a auto-estima do seu promotor. Mas vale su-

blinhar que eles se tornam perniciosos quando financiados com di-

nheiro emprestado, especialmente quando o devedor não dispõe de 

grande capacidade para a sua amortização. Edifícios de prestígio e es-

tádios não produzem dinheiro ou postos de emprego para os milhares 

de jovens que graduam anualmente pelas várias universidades espalha-

das por todo o país.

Agora, o Ministro Maleiane, que bem conhece a humilhação de um 

chefe de família ter que se alimentar de sopa numa madrugada nas ruas 

frígidas da Cidade da Luz, diz que não há uma relação causal entre a 

deterioração da nossa situação económica e a dívida que levamos às 

costas. 

Ele diz isso apenas por uma questão de pudor e sentido de Estado. Na 

verdade, desde o dia em que em Janeiro deste ano ele pôs pela primeira 

vez os pés no imponente edifício da Praça da Marinha, ele ficou a saber 

qual era a verdadeira situação do país e as suas causas. Ele entende que 

de nada vale chorar sobre o leite derramado. O que importa é impor 

mecanismos que não permitam que a situação se torne pior do que 

está. É uma missão herculana. 

Os danos são a deterioração progressiva da economia. Os agentes eco-

nómicos vivem num ambiente de incerteza, o que significa que haverá 

um impacto negativo na sua capacidade de contribuir para as receitas 

do Estado e manutenção dos poucos empregos que ainda existem. Os 

níveis de pobreza irão aumentar substancialmente e a classe média, a 

bandeira de propaganda dos últimos anos, simplesmente deixará de 

existir. 

A CTA propõe agora medidas administrativas para tentar salvar o sec-

tor empresarial. Mas isso é desaconselhável. Há outras soluções que a 

curto prazo podem ajudar a mitigar a crise. Estas incluem uma redução 

substancial nas despesas do governo, esforços para uma maior rentabi-

lização das empresas públicas, talvez através da sua privatização total 

ou parcial, e investir mais nos sectores da agricultura média e familiar. 

A grande lição que se pode tirar da actual situação é que uma gestão 

prudente da economia desaconselha gastar hoje o que não se tem, sim-

plesmente porque se tem uma vaga ideia de receitas futuras. A receita 

só se torna válida quando está seguramente guardada  nos cofres. 

É preciso aprender 
a não viver do futuro
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RELATIVIZANDO Por Ericino de Salema

− Parecias muito convulsionado, 
ao telefone. Vim a correr. Mas vejo 
que estás sereno, afinal.
− É… É a quietude que antecede 
as grandes tempestades.
− O que é que se passa?
− Estou a fim de esmigalhar os 
miolos.
− Porquê?
− Porque me apetece. Bom, mas 
essa não é a causa principal. O que 
é certo é que cheguei ao fim de 
uma encruzilhada e não vejo outra 
saída.
− Em que é que posso ajudar?
− Preciso que me ajudes a visuali-
zar a vítima.
− Afinal não se trata de um suicí-
dio?
− Que ideia! Porque é que eu ha-
via de me matar? Estou no pico da 
vida, estou saudável, tenho uma 
estrutura familiar sólida, tenho um 
nível e qualidade de vida muito 
acima da média. De mais a mais, 
a minha boa estrela continua a bri-
lhar, apesar das erupções de lava e 
cinza do chefe da minha divisão.
− Ah, talvez possas ir por aí, então! 
Na verdade, esse homem está em 
guerra aberta contigo e não há-de 
descansar antes de te desmontar 
do cargo de director de finanças.
− Esse não é o meu maior pro-
blema. A guerra que ele declarou 
é uma guerra total. Se depender 
dele, todos os departamentos im-
portantes da divisão que ele che-
fia ficarão entregues à direcção 
ou de sobrinhos, ou de afilhados, 
que tem muitos na lista de espe-
ra. A guerra dele é total e eu sei 
que, da nossa parte, todos nós e 

cada um acalenta, no fundo, o sonho 
de um dia, na primeira oportunidade, 
esganá-lo com as suas próprias mãos. 
Não lhes vou tirar esse prazer. Posso 
ocupar-me de outras coisas.
− Bom, então vai até ao Xikhelene. 
Mete um tiro na cabeça de um da-
queles vendedores ou vendedoras e dá 
gosto ao teu apetite. Por outro lado, 
procedendo dessa forma livras-te do 
calvário dos passeios nos corredores 
dos tribunais à espera do julgamen-
to e da leitura da sentença, porque se 
meteres um tiro num daqueles vende-
dores, nem terás tempo de dizer um 
“ai”: vão-te pendurar um pneu regado 
de gasolina ao pescoço e queimam-te 
vivo.
− Muito bem! Mas isso não seria um 
homicídio, seria um genocídio, por-
que sabes muito bem como toda a 
gente que por detrás de cada um da-
queles vendedores há quatro ou cinco 
bocas por alimentar, quatro ou cinco 
corpos para vestir e calçar, quatro ou 
cinco mentes para moldar e preparar 
para o futuro, na vida. E, mais do que 
isso, há mil e um sonhos que é preci-
so acalentar, mil e um sonhos a que é 
preciso dar asas para, no futuro, po-
derem voar.
− Bom, então desiste. Não vejo por 
onde é que podes ir.
− Mas eu vejo. Agora vejo claramente. 
Tu sabes, e poucos mais além de ti sa-
bem disso, que a Doroteia, para além 
de ser a minha secretária particular, é 
algo mais. Por isso mesmo, e movido 
não sei por que cargas de água, de há 
dois meses a esta parte começaste a 
mandar-lhe emails. Ela mostrou-mos. 
Começaste por simples insinuações 
luxuriosas, passaste para um assédio 

directo e um pouco boçal, desculpa 
o termo, e agora entraste no estilo 
das ameaças. Deste-lhe a conhecer 
que sabes que quem lhe montou a 
casa e sustenta os estudos da filha 
numa escola privada sou eu; e que 
para conseguir isso fiz mão baixa 
aos fundos a que tenho acesso; e 
que se se descobrir isso pode valer-
-me um bom par de anos na ca-
deia.
− Tudo bem. Mas podemos chegar 
a um acordo.
− Não há acordo nenhum possível 
contigo, Nassiaca. Já foste lon-
ge demais. E se eu te deixar vivo, 
naturalmente que continuarás a 
exercer essa chantagem. Tu queres 
o sim dela a troco do teu silêncio.
− Mas ouve: se tu me matares, 
vais certamente cumprir quinze 
ou vinte anos de cadeia. Os fun-
dos envolvidos na tua mão baixa 
não são poucos e, como tu próprio 
dizes, trata-se de fundos de uma 
instituição do Estado. Nada te po-
derá valer.
− Eu sei. E do mesmo modo que 
sei, prefiro incorrer no risco de te 
matar. Sabes muito bem que, como 
dizia Al Capone, “todo o homem 
tem o seu preço”. E essa verda-
de entre nós é mais válida ainda. 
Não me custará nada comprar a 
cumplicidade de um inspector da 
Polícia, que, aliás, é um extracto 
social muito vulnerável, e por essa 
via não me será nada difícil provar 
que te matei em legítima defesa. 
Providenciarei para que a Evan-
gelina tenha uma pensão de viuvez 
confortável. Tens alguma coisa a 
dizer?
− És um sacana!

Diálogo terminal

O 
Conselho Superior da Co-

municação Social (CSCS), 

que, nos termos da Cons-

tituição da República de 

Moçambique (CRM), “é um ór-

gão de disciplina e de consulta, 

que assegura a independência dos 

meios de comunicação social, no 

exercício dos direitos à informa-

ção, à liberdade de imprensa, bem 

como dos direitos de antena e de 

resposta” (número 1 do artigo 50), 

realizou, esta segunda-feira, 23 de 

Novembro, uma conferência sobre 

“Comunicação Social, Violência e 

Paz”, massivamente atendida por 

jornalistas e editores, tendo tido o 

privilégio de ser aberta pelo Pre-

sidente da República (PR), Filipe 

Nyusi.

No seu discurso de abertura, Nyusi 

referiu, de forma clara e cristali-

na, que os órgãos de comunicação 

social constituem um espaço de 

exercício da democracia, sobretu-

do quando os seus profissionais 

(jornalistas e editores, sobretudo) 

desempenham a sua missão com 

isenção e profissionalismo. Um dos 

conteúdos da isenção e do profis-

sionalismo, ressaltou do discurso do 

PR, é o exercício do contraditório, 

que se materializa no dever de ou-

vir todas as partes envolvidas num 

certo acontecimento jornalistica-

mente relevante.

Concordamos, em absoluto, com o 

que o PR disse. Não podíamos, de 

resto, discordar de algo tão óbvio. 

Não é por acaso que a indepen-

dência, isenção e profissionalismo 

dos media figuram de entre os 

elementos fulcrais em sede de ava-

liação de um regime formalmente 

democrático, para se concluir se, 

materialmente, o é ou não. Aliás, 

não é por acaso que nas suas pro-

fundas e sempre actuais reflexões 

sobre a democracia, o cientista po-

lítico Robert Dahl se refere à pre-

mência de existência de certo tipo 

de instituições para que uma certa 

democracia possa ser considerada 

como sendo de alta intensidade 

(democracia de facto), sendo a im-

prensa independente (não interessa 

se pública ou privada, mas a públi-

ca, sobretudo, sendo suportada por 

fundos públicos) uma delas.

Temos profunda consciência das 

inúmeras preocupações que o PR 

tem no seu dia-a-dia, mas achamos 

não ter sido feliz a sua opção de se 

limitar ao mero proferimento do 

discurso de abertura, sem dedicar 

um minuto se quer do seu precio-

síssimo tempo na escuta do que ali 

se discutiria e se discutiu. Assesso-

ria gratuita e de alto nível teria tido 

o PR, in loco e sem esperar pelos 

resumos dos seus assessores, que, 

não poucas vezes, só o fazem ouvir 

o que ele quer ouvir e ponto final. 

Mas vamos ao essencial.

Se o que o PR disse, ali, é verídico 

e relevante, talvez não tenha como 

vincar de forma efectiva no contex-

to moçambicano hoje, sem que um 

conjunto de situações, muitas delas 

de dimensão estrutural, sejam aten-

didas a priori. De entre um leque 

exaustivo de questões tais, iríamos, 

por uma questão de economia, nos 

ater, ainda que sucintamente, a pelo 

menos quatro, designadamente (a) 

critérios de nomeação e exonera-

ção dos responsáveis máximos das 

empresas públicas de comunicação 

social (TVM e RM, essencialmen-

te); (b) modelo de financiamento 

da radiodifusão pública; (c) réplica 

política; e (d) regulação do anúncio 

público.

Critérios de nomeação e exonera-

ção dos responsáveis máximos das 

empresas públicas de comunicação 

social: Os Presidentes dos Conse-

lhos de Administração (PCAs) da 

TVM e RM são nomeados num 

quadro de inexistência de critérios 

democráticos. Apenas a confiança 

política é que parece concorrer para 

o efeito, a ponto de, quase sempre, 

conforme reconheceu há pouco 

mais de dois anos o Prof. Armin-

do Ngunga, antigo presidente do 

CSCS, nem este órgão ser consulta-

do, o que configura uma clara viola-

ção da CRM, que impõe que assim 

se proceda. Seria democraticamen-

te sustentável se os PCAs fossem 

confirmados, por exemplo, pelo 

Parlamento depois de um concurso 

público, num contexto em que lhes 

fosse garantida a inamovibilidade 

naquelas funções por um período 

razoável. Há PCAs que se meteram 

em ‘alhada’ só por os meios de que 

eram gestores terem publicado um 

certo tipo de notícia. É possível um 

chefe de família ser isento e profis-

sional num contexto de prevalência 

de interesses políticos de um grupo 

político apenas, e sem que ele tenha 

garantias do Estado?

Modelo de financiamento da ra-

diodifusão pública: Se o PR quer 

mesmo ver os media a funcionarem 

como espaço de exercício da de-

mocracia, deve, antes, acabar com 

o financiamento via contratos-

-programa assinados entre a RM/

TVM e o ministro que superinten-

de a área das finanças (Ministério 

de Economia e Finanças, na actual 

arquitectura) e instituir a obrigato-

riedade de o financiamento ser por 

via de inscrição/consignação no 

Orçamento de Estado, para a sal-

vaguarda da sua independência do 

Governo (que até já está prevista na 

CRM);

Réplica Política: Tanto a CRM de 

2004, em vigor, como a de 1990, 

introduzem o direito da réplica 

política, mas a mesma ainda não 

está a ser exercida, por inaceitável 

omissão legislativa. Com essa lei, 

seria possível, por exemplo, que a 

oposição parlamentar tivesse aces-

so garantido/assegurado à TVM e 

RM para dar a sua versão dos factos 

de interesse público. Agora, até su-
postos programas de balanço anu-
al do Governo não passam de um 
monólogo, sem contraditório;

Regulação do Anúncio Público: 
Apesar de sermos formalmente 
uma democracia, a distribuição do 
anúncio público não conhece, em 
Moçambique, critérios democrá-
ticos. Supõe-se que o jornal A é o 
de maior circulação, a televisão B é 
a mais vista, considera-se os jornais 
C e D “como nossos” e E e F “como 
contra nós” e assim a coisa vai sen-
do gerida. Uma auditoria indepen-
dente e regular às tiragens e às au-
diências seria por demais relevante.
Tantas outras situações poderiam 
ser convocadas, mas os jornais não 
são elásticos. A reforma profunda 
ao CSCS, o que é publicamente de-
fendido por, de entre outros, Tomás 
Vieira Mário, que agora o preside, é 
uma urgência nacional. Os jornais 
devem, por exemplo, deixar de ser 
vistos como carga comum (mobí-
lia, batata, tomate, etc.) nas Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM), 
em termos de preço e (não) priori-

zação. As rádios comunitárias, por 

exemplo, e mediante critérios como 

raio de cobertura e outros, devem 

beneficiar de fundos públicos. Sem 

isso, não haverá falácia ecológica 

que seja democraticamente útil.   

Nyusi e os media

De múltiplas maneiras, do 

estado técnico à condu-

ção irresponsável, “cha-

pas”,  “my loves” e muitos 

outros tipos de viaturas que circu-

lam nas nossas estradas constituem 

um flagrante exemplo de uma situ-

ação causal permitida, de um ilícito 

culposo.

Quando nos referimos ao ilícito 

culposo, regra geral procuramo-lo 

nos condutores em si, no excesso 

de velocidade, no consumo de ál-

cool, na juventude irreverente, na 

Sinistralidade rodoviária e 
situação causal

condução sem carta de condução, 

nas deficiências mecânicas, na fal-
ta de atenção e conhecimento dos 
peões, etc. Porém, esse tipo de im-
putação deixa na penumbra a situ-
ação causal e o papel do Estado a 
esse nível.
Então, a questão central na sinis-
tralidade rodoviária consiste me-
nos nos condutores em si do que 
em quem tem por missão controlar 
regras, estradas (sector regra geral 

marginalizado nos debates e nas 

críticas), condutores e estado téc-

nico das viaturas.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça
AAAAAAAAAA

P

A 
literatura é um campo complexo 

mas ao mesmo tempo interes-

sante. Talvez o interesse derive 

da própria complexidade. É que 

o ponto de equilíbrio está no desafio que 

nos proporciona como leitores ou mesmo 

como escritores. É um desafio indepen-

dentemente do nível de desenvolvimento 

de um dado país; independentemente do 

nosso suposto estrato social, económico ou 

cultural. 

Em países como o nosso é enorme e qua-

se insustentável o desafio de participar no 

mundo da produção literária com contos, 

romances, prosa, poesia, entre outros es-

tilos. A produção oral é vasta e dinâmica. 

Não tem custos e não sofre com as con-

sequências da inflação. Aliás, quando a in-

flação nos enlouquece mergulhamos numa 

produção oral típica, que a acompanha, no 

“Crimes e Vivências”
intuito de nos aliviarmos do choro que cria o 

crescente apertar de cintos.  

Entretanto, se estivermos a falar de produção 

de um livro de contos, prosa, etc., sentimos que 

o argumento dos altos custos de produção tem 

a sua razão de ser. Mas este argumento nunca 

vem solteiro. Casa-se com outros como, por 

exemplo, o de que em Moçambique os hábi-

tos de leitura ainda são muito débeis. Gastar 

dinheiro para produzir um livro que não será 

consumido pelo mercado interno, olhando 

para a relação custo-benefício, é uma aventu-

ra. Mas, o homem vive de aventuras. Por isso, 

arrisca-se a ter nas suas prateleiras, à venda, 

autores moçambicanos e estrangeiros. 

O livro “Crimes e Vivências” resulta dessa 

equação em termos de produção física. É uma 

contribuição para o enriquecimento do merca-

do livresco e literário moçambicano. É com-

posto por um conjunto de dezasseis contos/

estórias da autoria de L. Guevane, abordando 

temas como o amor, o ciúme, a ambição, o 

poder, a injustiça e a violência. Alguns títulos 

são, por exemplo, “A Gazela Assassina”, “Ciú-

me mortal”, “A machamba do Ladrão”, “Meu 

Primo Simone”, “O Homem que procurava a 

Noite”, “Um caso Estranhíssimo”, etc.

No mesmo livro uma passagem do prefácio diz 

o seguinte: “Em 16 contos, (…) o autor ilustra 

a inquietação e o fascínio pelas sensibilidades 

dos vários segmentos populares, a nível indivi-

dual e colectivo”. É no fascínio por essas várias 

sensibilidades que o livro procura o equilíbrio 

entre a complexidade dos enredos e o interesse 

dos mesmos. Aqui só o leitor poderá refastelar-

-se desse equilíbrio dependendo do grau de sua 

abstração. 

Por vezes se pergunta sobre a moral da estória. 

A escrita não tem que se preocupar em produ-

zir a dita “moral da estória”. O leitor, ele pró-

prio, encontrará no seu imaginário aquilo 

que mais o poderá interessar. O interesse 

imediato no final da leitura do conto pode 

não ser com essa preocupação desesperada 

em encontrar tal “moral”. Poderá descobrir 

isso muito mais tarde na vida. A verdade 

é que cada conto esconde a sua própria 

“moral” que deve ser capturada pelo leitor, 

aliás, esconde várias morais. A perspectiva 

da “moral” depende muito da moral que 

cada um construiu ao longo da sua vida em 

parcial ou forte comunhão com a sociedade 

onde se insere.

Vale a pena apostar em “Crimes e Vivên-

cias” como opção de leitura. Apostar como 

algo que é preciso acarinhar e projectar 

pelo mundo fora. Acompanhar, sem pre-

conceitos, o desenrolar das acções. Para ir 

ao encontro do complexo campo da litera-

tura que mais não é do que interessante.

Em continuação do texto da passada 

semana, chegamos ao momento em 

que os Estados Unidos, e os seus alia-

dos, ficaram na posição pouco clara 

de se declararem contra o terrorismo mas, 

ao mesmo tempo, apoiarem abertamente al-

gumas facções terroristas e, indirectamente 

ou secretamente, outras. A questão era essas 

facções lutarem contra o governo, interna-

cionalmente reconhecido, de Damasco, com 

o fim de o derrubar e fazer da Síria algo de 

semelhante aos actuais Iraque e Líbia.

Para isso apoiaram abertamente aquilo a 

que chamaram movimentos “moderados”, 

embora sabendo que grande parte desse 

apoio chegava às mãos das facções islamitas 

radicais. Ainda hoje se sucedem os “enga-

nos” em que a aviação aliada deixa cair, em 

zonas dominadas por extremistas, material 

de guerra que, em teoria, se destinava aos 

tais “moderados”.

Como braços locais desta política aparecem 

a Arábia Saudita (e outras monarquias do 

Golfo) e a Turquia, ambos fiéis aliados dos 

Estados Unidos. Só que a Arábia Saudita, 

governada ela própria por uma facção radi-

cal islamista, não se ficou pelo apoio aos tais 

“moderados” e apoia semi-abertamente os 

grupos radicais, que se foram consolidando, 

ocupando território no Iraque e na Síria e 

acabaram por criar aquilo a que chamam, 

entre vários outros diferentes nomes, o Es-

tado Islâmico (EI).

A Turquia igualmente acabou apoiando o 

EI através da economia. Ancara compra o 

petróleo extraído na Síria e refinado no Ira-

que, nas zonas controladas pelo EI.

Por seu lado, Israel parece estar a actuar 

também a favor do EI, embora de forma 

discreta. Por um lado há quem afirme que 

cedeu aos terroristas os Montes Golam, an-

teriormente capturados à Síria. Por outro 

lado há evidências de que recebe nos seus 

hospitais terroristas feridos em combate.

E tudo isto ia correndo sem dar muito nas 

vistas até o EI ter começado a usar as suas 

atrocidades como forma de publicidade. São 

os primeiros filmes de prisioneiros a serem 

degolados em frente às câmaras, divulgados 

internacionalmente pelo EI, que chocam 

as opiniões públicas dos países ocidentais, 

incluindo os Estados Unidos, até porque 

os terroristas cometeram o erro táctico de 

degolarem publicamente cidadãos desses 

países.

E isto colocou a aliança ocidental entre 

a espada e a parede: por um lado queriam 

continuar a armar os terroristas para eles 

derrubarem o Presidente Bashar al-Assade 

mas, por outro tinham a opinião pública dos 

seus países fortemente contra os terroristas. 

E isso traduziu-se numa política de “faz de 

conta” em que os Estados Unidos, e seus 

aliados, fingem combater o EI enquanto, na 

realidade, o continuam a abastecer e finan-

ciar.

Simultaneamente, os Estados Unidos vão 

bloqueando nas Nações Unidas a entrada 

do EI para a lista das organizações terroris-

tas, o que conduziria a sanções mais severas 

contra os assassinos.

É a entrada da Rússia neste processo que vai 

quebrar a situação de impasse.

A Rússia é um aliado do Governo de Da-

masco e entrou no conflito sem grandes 

subtilezas de classificação entre “radicais” 

e “moderados”. Para Moscovo o Governo 

de Assade é legítimo e todo aquele que, de 

armas na mão, o combate é um terrorista a 

abater.. E, nisso, tem o apoio da China. E a 

presença destas duas potências nucleares al-

terou completamente o estranho equilíbrio 

existente.

Moscovo teve muito maior sucesso em um 

mês de intervenção contra o EI do que os 

Estados Unidos e os seus aliados em mais 

de um ano. E isto está a provocar o caos 

na organização terrorista e a debandada de 

muitos dos seus militantes. Em  número 

preocupante para a Europa ocidental. 

O que abre a porta ao espalhar do terroris-

mo europeu a que estamos a assistir agora.

No momento em que escrevo chega a notí-

cia de que a Turquia abateu um caça russo. 

As consequências de um tal acto são inima-

gináveis...

Salada trágica (2)
As primeiras mortes na escalada de 

alegadas e reiteradas violações russas 

do espaço aéreo da Turquia bastaram 

para lançar um balde de água fria so-

bre a grandiloquente retórica de coligações in-

ternacionais contra o terrorismo dos jihadistas 

do Califado Negro.

As tácticas e a propaganda dos jihadistas do 

autoproclamado Califado ao lançarem ata-

ques a alvos russos no Egipto e a cidades na 

Europa Ocidental propiciaram a oportunida-

de a países como França, Rússia ou Estados 

Unidos para relançarem uma pretensa guerra 

antiterrorista.    

    Nos campos de batalha da Síria e Iraque, os 

combates contradizem ostensivamente a ideia 

de que estados da NATO, russos, curdos, mo-

narquias sunitas e autocratas árabes, facções 

sunitas, druzas, cristãs e xiitas libanesas, a par 

do Irão, venham a   convergir numa aliança 

contra um putativo inimigo comum.

 
A ofensiva do Califado
Os jihadistas do Califado, proclamado no Ve-

rão de 2014, ao mobilizarem sunitas iraquia-

nos, anteriormente radicalizados na luta con-

tra as milícias xiitas, curdos, norte-americanos 

e seus aliados, conseguiram rapidamente ga-

nhar terreno.

As ofensivas na Síria contra o regime de Al 

Assad e a minoria alauíta susceptível de en-

trar em confronto -  bem como cristãos, tur-

comenos ou druzos -, com 70% de sunitas 

alentados por correntes islamistas e salafistas, 

saldaram-se por bruscos ganhos territoriais na 

Mesopotâmia.

 Desde Agosto de 2014, na sequência da con-

quista pelos jihadistas de Mosul, a capital do 

Norte do Iraque, os Estados Unidos viram-se 

obrigados a encetar ataques aéreos, alargando, 

em Setembro, com apoio de uma coligação 

política de 60 países, incluindo Portugal, os 

bombardeamentos a alvos do Califado na Sí-

ria.

 A reorganização política no Iraque, promovi-

da por Washington tentando agregar sunitas 

e curdos às esferas do poder central nas mãos 

de facções sunitas, fracassou entretanto, e o 

financiamento e o treino de grupos para com-

baterem jihadistas e o regime de Assad redun-

daram em fracasso.

 
A desagregação
A partir de Março deste ano as monarquias 

sunitas do Golfo mobilizaram-se para com-

bater os avanços houthis no Iémen desguar-

necendo a putativa frente árabe contra o Ca-

lifado Negro na Síria, apesar de manterem o 

financiamento de grupos salafistas e outras 

facções jihadistas.

Ainda em Julho de 2015 Ancara passa a 

apoiar os ataques dos Estados Unidos a partir 

da base de Incirlik num jogo duplo em que 

o aríete do Califado lhe convém para conter 

ambições independentistas curdas na Síria ca-

pazes de exaltarem  compatriotas na Turquia e 

ampliarem a projecção de poder do Curdistão 

iraquiano e, eventualmente, destabilizarem a 

faixa nordeste iraniana.

 Moscovo, alarga, por sua vez, a partir do final 

de Setembro a intervenção militar com ata-

ques aéreos a forças anti-Assad, sendo o Ca-

lifado Negro objectivo militar secundário até 
o atentado contra um voo comercial russo no 
Egipto, a 31 de Outubro, obrigar a reforçar os 
bombardeamentos a posições jihadistas.
  Os bombardeamentos russos, coordenados 
com a intervenção de contingentes iranianos 
e do movimento xiita libanês Hizballah, evi-
taram a queda de Damasco, mas as frentes de 
batalha em Alepo ou Homs estão longe de 
estabilizar a favor da minoria alauíta que, em 
desespero de causa, resistirá na faixa costeira 
de Latakia onde se localiza a base russa de 
Tartus.
 
A força e a potência
 O Califado Negro é, ainda, uma força decisi-
va na Síria e no Iraque.
 Raqqa, na Síria, e Mosul, no Iraque, estão sob 
controlo dos homens de Al Baghdadi, apesar 
das reconquistas curdas na faixa norte síria e 
em Sinjar, no noroeste iraquiano, cortando as 
linhas de abastecimento oeste-leste do Cali-
fado.
 A flagelação de redes de contrabando de pe-
tróleo do Califado ou sinais de debilidade em 
Raqqa, como a amnistia de desertores em vez 
da aplicação expedita de pena de morte, não 

obstam à constatação da actual relação de for-

ças potencialmente favorável aos jihadistas.

Sauditas, russos, franceses, norte-americanos, 

iranianos e muitos mais estão longe de che-

garem a acordos mínimos para combaterem 

inimigos na Síria e no Iraque.

Guerras intratáveis prosseguirão até ódios que 

as alimentam se esgotarem ou, mais provavel-

mente, outros confrontos e temores se impo-

rem.        

      *Jornalista

A coligação impossível
Por João Carlos Barradas*
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poule e ascendesse ao Moçambola, 

sete anos depois”, disse, para em 
seguida esclarecer que o calcanhar 
de Aquiles reside, justamente, no 

futebol, onde há necessidade de 
se montar uma estrutura 

muito acima da actual.
Sabe-se que são 
muitos os exemplos 
de clubes que ascen-
dem ao Moçambo-
la e que um ou dois 
anos depois regres-
sam aos campeo-
natos provinciais, 
mas Luís Manhique 
diz que o Estrela 
Vermelha não subiu 

para se manter, mas 
sim para ocupar lugares 

cimeiros. 
“Há, certamente, um 
conjunto de acções a re-
alizar, como o apetrecha-

mento do plantel para dar 
resposta a este desafio”, ex-
plicou, tendo acrescentado  
em relação à saúde financeira 
da colectividade para aguen-
tar-se com as exigências de 
uma prova deste calibre, que 
a equipa do ano passado era 
dotada de condições e capital 

humano como se estivesse no 

campeonato do  primeiro plano. 

“O investimento que fizemos 

DESPORTO

Numa visita relâmpago em 
Setembro deste ano ao Par-
que dos Continuadores, o 
presidente da Repíblica, 

Filipe Nyusi, não deixou de lamen-

tar o estado de abandono em que 

se encontra aquela infra-estrutura, 

outrora uma das mais imponentes 

do atletismo inauguradas pelo então 

presidente Samora Machel, tendo 

deixado orientações claras aos seus 

gestores, (o Fundo de Promoção 
Desportiva está incluído), para que a 
breve trecho tornem a pista de atle-
tismo praticável. Entretanto, desde 
essa altura a esta parte, como que a 
desafiar o Chefe de Estado, pratica-
mente nada foi feito.

Nesta terça-feira, o SAVANA voltou 
a visitar aquele local, conversou com 
antigos atletas e estes mostraram o 
seu desapontamento por nada estar 
a acontecer. Aliás, constatamos que a 
moribunda pista continua quase que 
nas mesmas condições. 
Para sermos mais claros, dois traba-
lhadores da empresa Jardim de Mo-
çambique com uma carrinha e uma 
pá (?! ) iam retirando o tapete que 
servia de pista, numa situação que 
não faz lembrar o diabo, isto pela 
forma artesanal como o trabalho era 
desenvolvido.
Mas, para além da pista, constatamos 
que os trabalhadores da Federação 
Moçambicana de Atletismo correm 

perigo de vida, pois, o tecto falso vai 

caindo a conta-gotas. Aliás, a sala 

onde funciona aquele organismo é 

o rosto mais visível da degradação 

daquela infra-estrutura no seu todo.

A desgraça do Parque dos Continuadores continua

Gestores desafiam Nyusi?
Por Paulo Mubalo

Interesses obscuros
Não restam dúvidas que existem 

vários interesses privados em jogo 

depois de, num passado não muito 

distante, o Ministério da Juventude 

e Desportos e o Conselho Municipal 

terem chumbado um projecto emi-

nentemente desportivo de Lurdes 

Mutola, a menina de ouro do nosso 

atletismo, para depois apadrinharem 

um outro que tem muito pouco a ver 

com o desporto. Para já, o afastamen-

to de Inácio Bernardo da direcção do 

FPD é entendido como uma tenta-

tiva de escamotear a verdade, já que 

as negociatas para a ocupação do par-

que, via parcerias público-privadas, 

começaram muito antes deste assu-

mir o cargo de director- geral daquele 

organismo.

É que, apesar do clamor de vários 

segmentos ligados ao atletismo e não 

só, incluindo o próprio presidente 

da FMA, Shafee Sidat, que insis-

tentemente questionaram a forma 

pouco clara como foi tratado o “ne-

gócio” do Parque dos Continuadores, 

o MJD sempre tentou transmitir a 

mensagem de que tudo estava bem 

encaminhado, daí que, oficialmente, o 

ministro Alberto Nkutumula não te-

nha visitado o local desde que tomou 

posse, muito menos se tenha pro-

nunciado sobre os passos seguintes.

Visitou, isso sim, algumas federações 

desportivas nacionais, interagiu com 

muitos desportistas e deu recomen-

dações sobre isto ou aquilo. 

Ou seja, Nkutumula precisou da vi-

sita do Presidente da República para 

“descobrir” que a pista não está em 

boas condições e que a primeira ac-

ção que deve ser feita é a sua reabi-

litação.

Antes da visita do PR ao local, o SA-

VANA já o tinha feito por inúmeras 

vezes e constatou que a degradação 

atingiu o seu limite: o tapete está 

quase que desfeito, sendo que é per-

meado por crateras e ondulações. 

Polémica em torno do pro-

O projecto de requalificação do Par-

que dos Continuadores sempre ali-

mentou polémicas em vários círculos, 

sendo disso exemplo a organização 

Livaningo, que entende que aquela 

infra-estrutura é um património se-

cular desportivo, cultural e histórico 

da cidade, que devia ser mantido, 

independentemente das circunstân-

cias e pressões de grupos financeiros 

ou comerciais que estão interessados 

pelo local. 

“O futuro projecto de construção de 

edifícios no Parque dos Continuado-

res representa uma clara extinção dos 

poucos espaços verdes que a cidade 

de Maputo ainda preserva e vai con-

tra todos os princípios que norteiam 

o desenvolvimento urbano sustentá-

vel”, defende. 

Para esta organização, a satisfação 

dos interesses comerciais não pode 

colidir com os serviços urbanos bá-

sicos e imprescindíveis para uma ci-

dade, pois, existem outros espaços em 

que os tais empreendimentos podem 

ser albergados sem que com isso haja 

a supressão dos espaços verdes.

Sabe-se que o projecto em alusão está 

orçado em 50 milhões de dólares e o 

seu plano-director foi desenhado pela 

empresa Equip, Lda, representada por 

Rui Tadeu, antigo dirigente sénior do 

Costa do Sol e que já explorou o gi-

násio do Ministério da Juventude e 

Desportos. De realçar que contribuiu, 

grandemente, para a degradação das 

pistas do Parque dos Continuadores a 

realização de concertos musicais, com 

a condescendência do Ministério da 

Juventude e Desportos.

Definitivamente, 2015 fica-
rá registado para sempre 
nos anais da historiogra-
fia do Estrela Vermelha 

com letras de ouro. O caso não é 

para menos, o clube sagrou-se bi-
-campeão nacional de karaté (kimu-
ra shukokai), bi-campeão da cidade 
em hóquei em patins, bi-campeão 
nacional de boxe e campeão da ci-
dade, para além de ter conquistado a 
poule de apuramento pela zona sul, 
que lhe confere o acesso ao Moçam-
bola. Luís Manhique, o presidente 
do clube, explica o segredo do su-
cesso.

“Bem, 2015 foi um ano de muito 
sucesso, mas gostaria que a proeza 
deste ano tivesse acontecido no ano 
passado quando completamos 35 
anos. Mas mesmo assim ganhamos 
quase tudo, menos o futebol que 
acabou ofuscando os outros resul-
tados. Este ano foi de grande suces-
so do ponto de vista de resultados 
desportivos, mas apesar de ainda 
não estar satisfeito com a estrutura 
do funcionamento do clube devo 
reconhecer que ela jogou um papel 
importante”, afirmou, para em se-

guida esclarecer que a competência 

rígida na observância dos planos e a 

forma como os treinadores assumi-

ram a sua responsabilidade nas suas 

Presidente do Estrela Vermelha, Luís Manhique, lança o repto

“Regressamos ao Moçambola para ocupar lugares cimeiros”
equipas também contribuiu para o 

sucesso alcançado”. 

A par disso, o presidente enten-

de que o facto de as promessas 

feitas pela direcção terem sido 

cumpridas abriu-se espaço para 

uma maior confiança entre 

as partes.

“É natural, por exemplo, 

que os jogadores possam 

querer ter os seus prémios 

todos num período de 

uma semana, mas 

mesmo o clube não 

podendo o fazer por 

motivos financeiros, a 

verdade é que acaba pa-

gando e isso conta muito. 

Somos campeões e bi-

-campeões porque cumprimos as 

nossas promessas”.

A nossa fonte explicou que, se no 

hóquei e boxe o Estrela Vermelha 

só precisou de manter o trabalho 

que vinha realizando para revalidar 

o título nacional, no futebol teve de 

ensaiar uma mudança quase que to-

tal, devido às oscilações que a equipa 

vinha observando, a ponto de perder 

o campeonato da cidade. 

“Tivemos de afinar a máquina e as 

medidas quase que drásticas que 

implementamos permitiram que a 

equipa de futebol participasse na 

o ano passado, tal como a própria 
equipa estava ao nível do moçam-
bola. Ora, se repetirmos a forma 
como investimos, podemos alcançar 
os objectivos que programamos, mas 
a componente financeira merecerá 
a nossa atenção. Vamos privilegiar 
a contenção e redução das despesas 
que não se mostrarem oportunas”.
Explica, no mesmo diapasão, que o 
clube tudo fará para conseguir pa-
trocínios, uma vez que no passado os 
patrocinadores não abriam os cor-
dões à bolsa, com o argumento de 
que “éramos uma equipa da cidade”. 
E prossegue: “Não teria dificuldades 
se estivesse no campeonato da cida-
de de dizer quanto dinheiro gasta-
mos anualmente porque o Estrela 
Vermelha era uma das melhores 
equipas em termos de estrutura, mas 
tenho dificuldades de lançar os nú-
meros neste momento que estamos 
no moçambola, pois representam 
um elemento chave da estratégia, no 
sentido de dizer até onde vão as nos-
sas capacidades”.
Sobre a manutenção da equipa téc-

nica que levou o clube ao moçambo-

la do próximo ano,  Manhique expli-

ca que apesar de ser uma matéria que 

deveria ter sido decidida na passada 

terça-feira no colectivo de direcção, 

pessoalmente acha que a mesma é 

merecedora de mais uma oportuni-

dade. “Não posso falar em nome da 

direcção porque ainda não foi deci-

dido no colectivo da direcção“.

Entretanto, a par das várias activi-

dades em curso, como a construção 

de um campo, o Estrela Vermelha  

rubricou, este ano, um convénio 

com a Escola Superior de Desporto 

da Universidade Eduardo Mondla-

ne, que vai permitir a realização de 

um estágio aos estudantes finalistas 

e onde se espera que os mesmos 

reforcem a capacidade de recursos 

humanos do clube. “Igualmente foi 

rubricado um acordo de gemelagem 

entre a nossa academia e uma da Di-

namarca”.

Então, por tudo isto é um homem 

feliz?-questionamos ao que nos res-

pondeu que se negasse isso Deus 

não lhe perdoaria, embora o limite 

da sua felicidade esteja longe de ser 

totalmente concretizado. “Ficaria 

mais feliz se no próximo ano se ci-

mentasse a estrutura da nossa equipa 

principal no moçambola”, ajuntou, 

para depois agradecer aos sócios,  

trabalhadores e simpatizantes que 

directa ou indirectamente se empe-

nharam na busca de resultados e no 

estrangulamento de alguns nós que 

dificultavam a cadeia de funciona-

mento do clube.

Desde que o PR visitou o Parque dos Continuadores a única coisa que foi feita foi a remoção de parte do tapete  
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Por Luís Carlos Patraquim
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“
Isto começou assim”, escreve Céline, 

o execrável anti-semita, o colabora-

cionista, o blagueur, o enorme autor 

de Viagem ao Fim da Noite. Como 

é que se pode começar um romance com 

esta frase? Ele fê-lo e, em prosa nervosa, 

rabelaisiana, abissal, dá-nos um pontapé 

onde ele costuma ser dado e faz o leitor 

mergulhar no abismo. É vertigínico o 

Louis-Ferdinand,  como diria o “santo” 

Raul Leal, mas nos antípodas do poeta 

que foi contemporâneo de Pessoa. 

A verdade é que é verdade. Isto começa 

sempre assim. Estamos numa esquina, al-

guém aparece, um amigo,

- Olha, vamos para a guerra.

- Ai é?

- Claro!

- Nice, então é isso.

Se um tipo tiver algum sentido de humor 

ainda pode perguntar a que horas e em 

que dia que é para ver se dá tempo de ain-

da fazer umas compras.

- E quem é que vai?

Mas a pergunta não faz muito sentido. 

O mensageiro já se afastou. Então a mal-

ta ri-se. O melhor é emborcar mais um 

copo. A ideia estapafúrdia das compras 

é um subterfúgio, uma espécie de gesto 

falhado, uma suspensão psicológica logo 

alijada. 

- Eh, pá, só conheci um escritor que gos-

tava da guerra!

- Quem?

- O Ernst Jünger.

- É great, o gajo.

- Tinha de ser alemão.

- Prussiano.

- E quem é que disse agora que vai para 

a guerra?

. O Hollande.

- O da vespa?

- Yes.

- É verdade, foi horrível o que fizeram 

em Paris. Uma sexta-feira à noite, a cida-

de luz, a festa, jovens. Chegam uns assas-

sinos e começam a metralhar. Franceses 

ainda por cima.

- Agora podem tirar-lhes a nacionalida-

de.

- Mas aquilo foi um acto terrorista. A 

guerra é outra coisa. Não é que não haja 

actos abomináveis na guerra. Mas a guer-

ra é o que está acontecer na Síria, no Ira-

que, no Iémene, o que os turcos estão a 

fazer aos curdos.

- É verdade, os curdos. 
. Eh, pá, são os únicos que estão no ter-
reno a combater os celerados do Daesh… 
São dos únicos povos sem Estado e nin-
guém pensa nisso.
- Deixa lá.
- Já leste a revista Dabiq?
- Não.
- Está on line. É do Daesh. Os gajos di-
zem que o Armagedão vai ser na cidade 
que tem o nome da revista. Quer dizer, 
deram à revista o nome da cidade.
- Às vezes acontece…
- Não tás a topar. Aquilo é apocalíptico. 
Foi em Dabiq que se registou a última 
batalha entre os mamelucos e os otoma-
nos. 
- E então?
- Os otomanos ganharam e criaram o 
Califado. Com a conquista de Dabiq 
ficaram no Oriente Médio até ao final 
da Primeira Guerra Mundial. Tudo por 
conta deles: o que é hoje a Síria, o Egip-
to, etc e tal. Segundo os gajos, o conflito 
final entre Cristianismo e Islão vai ser em 
Dabiq.
- Estão doidos. Isso foi há quanto tempo?
- No século XVI.
- O Hollande sabe disso?
- Não faço ideia.
- Cá para mim a culpa disto tudo é do 
Bush. O filho. O filho do Bush.

- E o Bin Laden, o Afeganistão, os mud-

jaedines apoiados pela CIA, os sóvias, já 

agora? 

- E a crise no Islão, o wahabismo, os su-

nitas e os xiitas…

- Se for uma guerra é a última do ciclo 

do petróleo.

- Não compliques!

- Vai mais uma dose?

- Contra a guerra!

- Deixa lá a guerra. Se fosse só uma ainda 

um tipo se chateava. 

- É isso, tens razão. 

- A malta nunca mais acorda.

- À nossa!

GuerrasJ
á se encontra disponível no mercado 
o Primeiro Volume do CD e DVD 
intitulado “Tributo Carlos & Zaida 
Chongo”. Trata-se de discos que re-

criam os principais sucessos de uma das mais 
badaladas duplas musicais de sempre em 
Moçambique, Carlos e Zaida Chongo.

O “Tributo Carlos & Zaida Chongo” apre-

senta as obras dos dois artistas com novos de-

talhes em termos de execução instrumental, 

arranjos líricos. Por outro lado, procura cru-

zar diferentes gerações e artistas com diversas 

facetas. A obra pode ser descrita como uma 

fusão entre o ritmo Marrabenta, Xitchuketa 

e World Music.

Segundo Nelson Chongo, filho do casal Car-

los e Zaida e que ao lado de Bernardo Do-

mingos assumiu a direcção executiva deste 

projecto, “este CD vai perpetuar e trazer um 

novo debate sobre os contornos, as especifici-

dades e o pensamento artístico dos meus pais. 

Esperamos, acima de tudo, imortalizar todo 

um trabalho de décadas que em vida o casal 

desenvolveu”, disse Nelson 

Chongo.

No panorama histórico 

da música ligeira moçam-

bicana, o nome do casal 

Carlos e Zaida Chongo, 

não restam dúvidas, é até 

agora o mais badalado no 

país, sobretudo, pelo vo-

lume de cópias de vendas 

dos seus álbuns e também 

pelas digressões que o casal 

fez dentro e fora do país. 

O casal partilhou grandes 

palcos com vários artistas 

nacionais e de além fron-

teiras. 

Carlos e Zaida Chongo 

realizaram um número 

incalculável de espectácu-

los musicais de sucesso e, 

como prova disso, foram as 

enchentes nos seus shows. 

Nas suas participações os 

dois artistas brindavam os 

Cruzando diferentes 
gerações e artistas

seus fãs com momentos ímpares de espectá-

culos duma forma contagiante e erótica. 

As vendas dos seus álbuns foram mais uma 

confirmação do valor que têm no país, foi 

um casal que já era hábito lançar um álbum 

anualmente pelo compromisso que já tinha 

firmado com o povo moçambicano. As suas 

músicas eram de intervenção social e educa-

tiva, foram importantes em certo momento 

da vida do povo e ainda os seus conteúdos 

são uma inspiração permanente para a cama-

da jovem.

Diferentes artistas juntam-se a esta homena-

gem, nomeadamente: António Marcos, Jeff 

Maluleque, Tânia e Nelson Chongo (filhos 

do casal), Bernardo Domingos (Direcção 

Executiva), Figas, Kadú, Nelton Miranda, 

Elvira Viegas, Liloca, Mr Bow, Lourena 

Nhate, Sizaquiel Matlombe, Baba Haris, 

Ta-Basilly e Bob Lee. Em termos técnicos 

importa destacar o contributo de Domingos 

Macamo e Emídio Sousa (Coordenação), 

Roberto House e Filipe Mondlane (captação, 

mistura e masterização). A.S

O 
Ministro da Cultura e Turismo, Sil-
va Dunduro, manifestou, durante a 
sua estadia em Paris, 15 a 21 de No-
vembro, no âmbito da 38 Conferên-

cia da UNESCO, que decorreu de 03 a 18 de 

Novembro, em encontros estabelecidos com 

os profissionais daquela organização mundial, 

a sua preocupação no que diz respeito à pro-

moção do turismo e cultura moçambicanos 

naquele país europeu.

Silva Dunduro compreende que o apoio das 

organizações internacionais é de extrema im-

portância para a projecção das potencialidades 

turísticas e culturais de Moçambique. “Quere-

mos que a nossa cultura seja bem conhecida 

aqui na França; queremos mais franceses a 

viajar de férias para Moçambique”, referiu Sil-

va Dunduro no seu encontro com o Director 

Adjunto da UNESCO para a Cultura, Fran-

cisco Bandarim, acrescentando a necessidade 

de massificação de investimentos franceses em 

Moçambique. 

Na mesma ocasião    foi  feita uma revisão das 

acções realizadas decorrentes das Convenções 

de que Moçambique é signatário. Apresentou-

-se a solicitação técnica para a sua implemen-

tação, com atenção para  o Plano de Gestão 

e conservação da Ilha de Moçambique, cria-

ção de mercados culturais e  as candidaturas 

de novos bens: Arquipélago das Quirimbas, 

como património misto, Tufo, Mapiko e Xi-

gubo, como obras-primas do património oral 

e imaterial da humanidade. Aliás, a UNESCO 

predispôs-se a prestar qualquer tipo de asses-

soria técnica a Moçambique, tendo igualmente 

manifestado maior abertura em vista ao apoio 

de projectos culturais, na área das Indústrias 

Culturais, conforme a solicitação do titular da 

pasta da Cultura e Turismo em Moçambique. 

Ainda no âmbito da promoção da cultura mo-

çambicana na França, Silva Dunduro reuniu-se 

com a Associação de Moçambicanos e Amigos 

de Moçambique na França (AMAMOZ). No 

encontro, Dunduro manifestou a necessidade 

de um trabalho conjunto junto do seu minis-

tério, para o estabelecimento de estratégias de 

massificação da cultura moçambicana naquele 

país, facto que partirá necessariamente de cria-

ção de condições para um intercâmbio cultural 

efectivo. 

Silva Dunduro desafiou a direcção da AMA-

MOZ a apresentar projectos concretos que 

poderão beneficiar do apoio do seu ministério. 

Aliás, uma das pretensões do ministro da Cul-

tura e Turismo assenta na criação de condições 

no sentido de artistas moçambicanos evoluí-

rem na França (realização de concertos, expo-

sições, participações em feiras, etc.).

AMAMOZ é uma associação que surge com 

o objectivo de criar mais laços entre moçambi-

canos que vivem na França, bem como servir 

de canal de promoção da cultura moçambica-

na naquele país. Bento Sorrota, presidente da 

agremiação, garantiu que a sua agremiação fará 

de tudo para a promoção da cultura moçambi-

cana naquele território francês, tendo louvando 

a preocupação do Governo moçambicano em 

projectar a cultura para fora do país. “Estamos 

sensibilizados com a visita do senhor ministro. 

O gesto faz-nos perceber que estamos juntos. 

Dentro em breve apresentaremos um projecto 

ao ministério sobre as nossas intenções”, refe-

riu Sorrota. 

Ainda na esfera de contactos de cooperação, 

Dunduro manteve outro encontro com o Di-

rector Adjunto do Gabinete do Secretário de 

Estado, Bertrand Walckenaer, a quem mani-

festou, igualmente, a necessidade de apoio no 

sector das indústrias culturais. Decorrente do 

contacto, Walckenaer referiu ser de extrema 

relevância o seu país apoiar Moçambique. Para 

o efeito, diversos memorandos, para cultura e 

turismo, poderão ser rubricados oportunamen-

te.

Para além dos contactos de cooperação, Dun-

duro visitou o Museu de Louvre, considerado 

um dos maiores museus do mundo, que preser-

va o código de leis mais antigo do Mundo do 

Rei Hamurabi da antiga Mesopotâmia, para 

além de obras de arte de valor universal. A.S

Promoção do turismo e cultura 
moçambicanos dominam agenda

Ministro da Cultura e Turismo em Paris

Casal Zaida e Carlos Chongo são uma referência no panorama 
musical do país
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Abdul Sulemane (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

O 
país está numa situação terrível. É a inflação que diariamente 

vai sufocando os moçambicanos. Temos a questão política que 

também está longe de terminar. O peso da inflação vamos sentir 

ainda mais daqui a bocado. Quando entrarmos no mês das festas. 

Neste cenário todo que o país está a passar ainda não vimos nen-

hum dos governantes a dar a cara e explicar aos moçambicanos o que está a 

acontecer com a economia do país.  O que percebemos é que a questão da 

tensão social ainda está a incubar no seio da sociedade. É preciso controlar e 

explicar a conjuntura da nação para que os menos informados tenham con-

hecimento da real situação que o país atravessa.

Actualmente outro assunto que tem sido motivo de conversa é a contenda 

da liberdade de imprensa e de expressão no nosso país. E quando vimos 

um agente da polícia dentro de uma rádio ficamos interrogados e chovem 

questões. O que estará a fazer um polícia dentro de um estúdio de rádio? Es-

peramos que não seja algo de grave. Isso tudo porque a MediaCoop recebeu 

nas suas instalações a visita do porta-voz do Comando Geral da Polícia da 

República de Moçambique, Inácio Dina. O editor do SAVANA, Fernando 

Gonçalves, fez as honras da casa.

Quando falamos da tensão política que o país vive vem à mente a questão 

do desarmamento compulsivo das forças residuais da Renamo. Sabemos que 

o Presidente da República, Filipe Nyusi, mandou parar com esta situação e 

que de alguma forma agudizava a caótica situação de paz que o país vive nos 

últimos tempos. Por estas e outras razões vemos que os responsáveis pela 

segurança do país precisam de encontrar outras formas de resolver a situação. 

É preciso encontrar outras formas de resolver a situação de segurança do país 

por isso o Director do SISE, Gregório Leão, vai dando uns tópicos para o 

Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, que prefere anotar as dicas para 

analisar com mais vagar.

Não é para menos que algumas pessoas não escondem o ar de preocupação. 

A situação do país é extremamente preocupante. Perspectiva-se um ambiente 

de vida mais difícil para os moçambicanos. Não é por acaso que vemos o ar 

de preocupação de Hanny Matos, enquanto escuta as explicações de Pamela 

Rebelo, esposa de Jorge Rebelo, figura preponderante da Frelimo. Pelo sem-

blante, é preocupante o que falam. 

Todos nós procuramos dizer, analisar, de alguma forma, o que está a acontecer 

actuamente no país. Quem tem capacidade de comentar alguma coisa sobre a 

situação aproveita fazê-lo. É o que faz o Arquitecto Júlio Carrilho, que faz o 

Juiz Rui Baltazar escutar atentamente.

Todos esperamos que o governo encontre resoluções eficazes para as várias 

questões candentes que o país está a enfrentar. Desejamos que o caos não at-

inja o país. Como sempre se diz a esperança é última coisa a morrer. Acredita-

mos que o país trilhe por um caminho em que os moçambicanos vivam em 

paz e prosperidade almejada. A descontração que vemos na derradeira ima-

gem, onde vemos os fotógrafos Funcho e Moira Forjaz, transmite alguma 

esperança de tempos melhores. Para tal, precisamos de ser sérios quando re-

solvermos as questões que preocupam a maioria dos moçambicanos. Assim 

esperamos.  

A situação está mal
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto Naíta Ussene

O 
ministro das Obras 
Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos 
(MOPHRH), Carlos 

Bonete Martinho, avançou esta 

segunda-feira que o Governo 

pondera recorrer ao Banco Afri-

cano de Desenvolvimento (BAD) 

e à Agência Japonesa de Coope-

ração para financiar a construção 

e reabilitação de estradas, devido 

à exiguidade de fundos internos e 

externos no sector. 

Descrita como crítica, a situação 

no sector de estradas foi dada a 

conhecer ao primeiro-ministro 

do Rosário, durante uma visita 

-

ministração Nacional de Estradas 

-

verno disponibilizou apenas três 

milhões de meticais, contra oito 

milhões de meticais necessários 

para intervir nos cerca de 30 mil 

-

devido à falta de conservação de 

um dos armazéns das instalações 

Na interacção com os trabalha-

dores e direcção da empresa, re-

comendou a aposta na formação 

de campo e alertou para a neces-

sidade destes passarem a ter um 

-

pação face à inércia na conclusão 

-

ços Chicualacuala-Caniçado, na 

província de Gaza, num percurso 

-

de Nampula e Niassa, cujas obras 

-

briel Couto, num percurso de 100 

Neste projecto, espera-se ainda 

-

-

puez - Ruassa, que permitirá a 

-

No entanto, o ministro do pelouro 

sector está numa situação crítica 

por falta de fundos para a imple-

mentação de diversos projectos, 

uma vez que a maior parte do bolo 

foi alocada à reposição das vias as-

soladas pelas cheias na província 

-

-

das, devido ao fraco desempenho 

dos empreiteiros e a problemas de 

Há obras que deveriam ter arran-

cado, mas tal não foi possível devi-

do a esta contrariedade, acrescen-

viabilizar os projectos do plano 

Renegociar dívida com 
Portugal

Habitação e Recursos Hídricos 

-

ciamento de estradas no país e já 

desembolsou cerca de 700 milhões 

de euros repartidos em duas tran-

chas (300 e 400 milhões de euros, 

serviço da dívida já começou, ou 

-

-

dívida, visando permitir que pro-

jectos sejam concluídos sem so-

Falta de fundos para estradas

Japão e BAD podem ser a salvação 
Por Argunaldo Nhampossa

-

-

complicado para ministros e parlamentares que umas semanas antes 

vociferavam em plenos pulmões pelo desarmamento das perdizes à 

-

máticos considera-se que a tomada de posição presidencial caiu bem 

-

que espera para ver se aqueles que estiveram por detrás dos atentados 

que trabalha para uma paz efectiva é o recrudescimento de movimen-

-

-

-

Num encontro não publicitado, e em que não estiveram todos os 

-

-

-

lários, o que traz um dos sectores que habitualmente vota maiorita-

-

que…

celebrar a abertura do novo parlamento reduziu as despesas em mais 

apenas um aperitivo do tsunami que o novo presidente quer trazer, 

-

-

-

-

Em voz baixa
-

-
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Victor Borges no CDN
O 

Governador da Pro-
víncia de Nampula, 
Victor Borges, acom-
panhado pelo Direc-

tor Provincial dos Transportes e 

Comunicação, Francisco Bonzo, 

e outros quadros do governo vi-

sitaram, nesta segunda-feira, o 

Corredor de Desenvolvimento 

do Norte (CDN), em Nampula, 

naquilo que constitui a primeira 

visita oficial à empresa.

Borges e sua equipa percorreram 

demoradamente as áreas opera-

cionais, onde receberam detalha-

das explicações sobre o processo 

de conversão de vagões e a remo-

delação das carruagens antigas 

para a padronização em vigor 

que está a ser feito no CDN, as 

quais irão futuramente circular 

no serviço de passageiros na li-

nha Cuamba- Lichinga. 

O número um da província de 

Nampula visitou igualmente a es-

tacão ferroviária, onde observou 

a reabilitação que se fez em todo 

o recinto, a gare de passageiros e 

viu “in loco” as carruagens execu-

tivas e de segunda classe que fo-

ram adquiridas na reestruturação 

do serviço de passageiro feito no 

segundo semestre de 2013.

Victor Borges teceu rasgados 

elogios ao nível de investimento 

feito, pelo conforto das recém-

-adquiridas carruagens. Elogiou 

também o percurso de mudan-

ça positiva que a empresa está a 

tomar e manifestou vontade de 

ver sanadas as dificuldades que a 

circulação do comboio de passa-

geiros está a enfrentar devido às 

obras de reabilitação da linha no 

âmbito do projecto corredor de 

Nacala, que se esperam concre-

tizar em Março do próximo ano 

de 2016.

Mais locomotivas
Recentemente, o CDN, actual 

concessionário do Porto de Na-

cala e do Sistema Ferroviário do 

Norte do País, aumentou a sua 

nha a nota.

Paralelamente a esta aquisição, a 

empresa já começou a fazer com-

boios com vagões de ar compri-

mido, que actualmente está per-

mitindo a realização de comboios 

O Banco Comercial e de 

Investimentos (BCI) 

premiou, no dia 19 do 

corrente mês, Marieta 

Ângelo Guambe, com o pri-

meiro prémio do segundo sor-

teio da campanha “Vem para 

aqui”. A contemplada recebeu 

um carro zero quilómetros da 

marca Toyota Corolla pelo fac-

to de ter domiciliado a pensão 

do seu falecido marido no BCI. 

“Quando recebi a notícia que 

tinha ganho o prémio agradeci 

a Deus. Foi uma oportunidade 

única”, disse em língua mater-

na, Changuana, Marieta. 

Por seu turno, Luís Aguiar, 

administrador do BCI, não 

escondeu a sua satisfação: “pri-

meiro porque a campanha que 

apoiou este sorteio tem decor-

rido com grande êxito, segundo 

por estarmos agora aqui a ma-

terializar a oferta com a entre-

ga deste automóvel.” 

A campanha “Vem para aqui”, 

que teve início em Abril úl-

timo, irá decorrer até 31 de 

Dezembro, com o objectivo 

central de captar novos Clien-

tes Particulares e a Fideliza-

ção dos actuais. São elegíveis 

aos sorteios os novos e actuais 

Clientes que subscrevam uma 

solução de poupança, de finan-

ciamento ou que domiciliem o 

seu salário no BCI. 

BCI caça mais clientes

frota de material circulante com 

a aquisição de mais três locomo-

tivas, para suportar o transporte 

de carga no corredor, trazendo 

ganho de capacidade e traciona-

mento de carga geral.

Uma nota da empresa indica que 

locomotivas são modernas, mo-

delo GE C30-ACI, com uma 

capacidade de 3000 HP, ou seja, 

cada uma tem a capacidade de 

transportar 42 vagões de carga 

geral duma só vez.

“Estas locomotivas fazem par-

te do último lote de um total de 

12 locomotivas, que a empresa 

adquiriu no presente que vão re-

forçar o parque de material circu-

lante e melhorar a performance 

operacional da empresa. E, com 

este investimento, eleva-se para 

vinte e dois o número de com-

boios de linha no CDN”, subli-

mais longos em termos de com-

posição de vagões e melhoria da 

eficácia dos freios.
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Pelo menos 100 novos au-

tocarros de um lote de 

200 já se encontram em 

Maputo, uma aquisição no 

âmbito da parceria público-pri-

vada que visa mitigar a crise de 

transportes na área metropolitana 

de Maputo. Ao que apurámos, 

os referidos autocarros, de marca 

Yutong, já se encontram no Por-

to de Maputo. Os restantes cem 

chegarão ao País nos meses de 

Dezembro e Fevereiro próximos. 

Os autocarros foram adquiridos 
numa parceria público-privada, 
entre o Ministério dos Transpor-
tes e Comunicações, por via do 
Fundo de Desenvolvimento dos 
Transportes e Comunicações, e a 
Sir Motors, empresa de importa-
ção, comercialização e assistên-
cia técnica de viaturas. 
Segundo o Secretário Permanen-
te do Ministério dos Transportes 
e Comunicações, Pedro Augusto 
Inglês, a alocação e circulação 
destes autocarros serão conjuga-
das com o transporte ferroviário 

Matola, no âmbito do sistema de 
transporte intermodal. 
“A aquisição destes autocarros 
vai ajudar a minimizar o proble-
ma de transporte. Com a entrada 
em circulação destes meios, a 
oferta e a frequência serão maio-

Novos autocarros chegam ao país

res, para além de que os cidadãos 
vão passar a viajar em melhores 
condições de segurança e como-
didade”, disse Pedro Augusto In-
glês.  
Por seu turno, Amad Camal, Di-
rector-Geral da Sir Motors, fez 
saber que, ainda no âmbito desta 
parceria público--privada, “foi 
formado um consórcio com a em-
presa Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM), visando 
a aquisição de 126 carruagens, 
das quais 30 são unidades de me-
tro de superfície”.
O reforço da capacidade do trans-

porte ferroviário de passageiros, 
em mais meios, corresponde à 
aposta do Governo no quadro da 
implementação da intermodali-
dade. Em Outubro último, foram 
postas em circulação 15 carrua-
gens para o sistema ferroviário 
sul e 14 para o sistema ferroviá-
rio centro, correspondente ao pri-
meiro lote de 70 veículos ferro-
viários, dos quais 62 carruagens, 
oito furgões, a serem afectos ao 
sistema ferroviário centro e sul. 
Num outro desenvolvimen-
to, Amad Camal referiu que 
os autocarros serão vendidos à 

As três operadoras de te-

lefonia móvel, a mcel, a 

vodacom e a movitel, con-

vidaram a imprensa, esta 

segunda-feira, para anunciar que, a 

partir deste sábado, irão bloquear os 

cartões SIM que, até lá, não estive-

rem completamente registados. 

As três operadoras dizem que nada 

podem fazer, pois, a decisão há 

muito foi tomada pelo governo, ca-

bendo às operadoras o cumprimen-

to integral da mesma. 

O representante do governo, pre-

sente na sessão do anúncio do blo-

queio a partir deste sábado, disse 

igualmente que aos subscritores 

foi dado bastante tempo, daí que é 

obrigação de cada utilizador e das 

respectivas operadoras assegurarem 

o pleno registo dos cartões SIM. 

Entretanto, tanto o governo assim 

como as operadoras estão conscien-

tes das dificuldades que ainda serão 

enfrentadas para assegurar o pleno 

registo dos utilizadores. 

É que os números oficiais apontam 

para um registo de cerca de 67 por 

cento do total dos 19 milhões de 

subscritores (uma pessoa pode estar 

a usar três ou mais cartões) e, em 

termos reais, não é possível assegu-

rar o registo dos restantes 33 por 

cento de utilizadores em apenas 

três dias (até sábado). 

Se calhar foi nesta lógica que as 

três operadoras, estrategicamente, 

colocaram algumas reticências lin-

guísticas em relação à capacidade e 

possibilidade de, a partir do dia 28, 

se decidir efectivamente pelo blo-

queio imediato dos cartões. Assim, 

a linguagem usada pelas operadoras 

é o corte “progressivo” dos subscri-

tores não registados, o que signi-

fica que “até data indeterminada”, 

as operadoras podem justificar-se 

com base na progressividade dos 

bloqueios.  

“Os clientes já activos e não regis-

tados serão progressivamente blo-

queados até que registem os seus 

cartões SIM”, refere a comunicação 

conjunta das três operadoras. 

Enquanto isso, a comunicação con-

junta refere que os novos cartões só 

poderão ser activados depois de se 

confirmar o registo completo, o que 

significa que os novos clientes te-

rão necessariamente a obrigação de 

deslocar-se fisicamente aos postos 

de registo. 

Entretanto, brevemente, os reven-

dedores de rua estarão capacitados 

a efectuar o registo de números de 

clientes pré-pagos através de uma 

aplicação de registo de números, 

que estará disponível num smar-

tphone.

O registo obrigatório de cartões 

SIM vem desde 2010, medida im-

posta pelo governo logo após as 

violentas manifestações populares 

contra o aumento do custo de vida. 

Com vista a tornar possível a im-

plementação desta medida gover-

namental, as três operadoras deci-

diram reunir esforços, com vista a 

garantir a implementação de um 

modelo único e homogéneo de 

processo de registo dos seus clien-

tes.

Os clientes deverão proceder ao 

registo nas lojas das operadoras ou 

revendedores autorizados e deverão 

preencher o formulário de registo, 

fazendo-se acompanhar por um 

dos documentos exigidos pela lei, 

nomeadamente: Bilhete de Identi-

dade; Passaporte/DIRE; Carta de 

Condução; Cartão de Combatente; 

Cartão de Recenseamento Militar; 

Cartão de Desmobilizado; Cartão 

de Eleitor ou Cartão de Identifica-

ção de Refugiado. 

(Redacção) 

As três operadoras uniram-se e anunciaram contundência 

E agora?
- Além do bloqueio dos subscritores activos, as operadoras anunciaram que só poderão activar os novos cartões SIM depois de se completar todo o 
registo  

Federação Moçambicana dos 
Transportadores Rodoviários 
(FEMATRO), que deverá explo-
rar o sistema de transporte nas 
cidades de Maputo, Matola e nos 
distritos de Boane, Marracuene e 
Manhiça.
Importa referir que estes meios 
circulantes irão incrementar, de 
forma considerável, a oferta e 
qualidade dos serviços de trans-
porte de passageiros, disponibili-
zados actualmente na área metro-
politana de Maputo. 
Para além do reforço ao sector 
público e privado, que vai ocor-

rer com a alocação destes auto-
carros e outras cerca de 90, ad-
quiridas durante o presente ano e 
alocadas aos operadores públicos 
de todas as capitais provinciais, 
várias outras medidas estão em 
implementação, nomeadamente a 
compensação aos transportadores 
semi-colectivos de passageiros, a 
partir do montante adicional do 
custo do gasóleo, o estabeleci-
mento de faixas exclusivas para 
o transporte público urbano, de-
vendo arrancar em breve um cor-
redor piloto, na N1, entre várias 
outras medidas.

Parte dos autocarros do projecto da parceria Público-Privada

Mesa que presidiu o encontro das 3 operadoras com a imprensa
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
Concurso Público Nº 141/FG/R9/UGEA/MISAU/15 

REPRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LIVROS DE LIVROS DE REGISTO PARA O PROGRAMA 
NACIONAL DE CONTROLO DA MALÁRIA

1. O Ministério da Saúde convida às empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, 
para a Reprodução e fornecimento de Livros de Registo para o Programa Nacional de Controlo 
da Malária.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela importância 
não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser em 
depósito directo no BCI Fomento (conta: MISAU-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS Nº 
10.22.9427.10.001).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues em envelopes lacrados no endereço abaixo até 10H00 do dia 
28 de Dezembro de 2015 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10H30 do 
mesmo dia na presença de Concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Eduardo Mondlane no 1008, Rés de Chão.
Maputo – Moçambique

Tel: +258 21 306620/1, Faxes + 258 21 306618; e + 258 21 326533
  

5. Todos concorrentes interessados deverão apresentar uma garantia provisória no valor de 
100,000.00MT (cem mil meticais) válida por 150 dias.

                                   
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 15/2010, 
de 24 de Maio.

                                                    Maputo aos, 24 de Novembro de 2015
A Autoridade Competente

(Ilegível)

PUBLICIDADE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Publico

N° 142/FG/R9/UGEA/MISAU/15
P

1. O Ministério da Saúde (MISAU), pretende aplicar uma parte dos fundos disponíveis no Programa Nacional de Combate a Tuberculose 

na melhoria da retenção dos pacientes no tratamento para TB-MDR .
    
2. Os serviços compreendem

acompanhamento das actividades visando a retenção dos pacientes. 

3. O MISAU convida os consultores elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os  aludidos serviços. Os consultores 

Os critérios para a elaboração da lista curta são:

(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 

.
4. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos indicados no  Capítulo III do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Dec.15/2010 de 24 de Maio.  

5. Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo indicado das 7.30 às 15.30 horas, de Segunda a 
Sexta –feira, à excepção dos dias feriados.

6. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até as 10H00 do dia 08 de Dezembro de 
2015.

Ministério da Saúde
Unidade Gestora Executora de Aquisições

Av. Eduardo Mondlane, 1008, r/c
Telefone:  +258 21 306620/1

Fax: +258 21 306618
Cell : 843994650

Maputo

Maputo aos, 24 de Novembro de 2015

A Autoridade Competente

Ilegível

PUBLICIDADE
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Na ordem jurídica moçambicana 
não existe nenhum impedimento 

Associação Moçambicana para 
a Defesa das Minorias Sexuais 
(Lambda). A Ordem dos Advo-
gados de Moçambique (OAM) 
é uma das entidades que consi-

Lambda. Tomás Timbane, basto-
nário da OAM contactado para 

-
tuição da República de Moçam-
bique, que é a “lei mãe”, consa-
gra o direito à associação desde 
que o objecto dos membros não 
seja ilícito, ilegal ou de índole 
criminosa, o que não é o caso da 
Lambda.

-
tituição da República de Moçam-

-
berdade de associação. Segundo 
aquela lei, apenas são proibidas 
as associações armadas de tipo 
militar ou paramilitar e as que 
promovam a violência, o racis-
mo, a xenofobia ou que prossi-

-
-

cana dos Direitos do Homem e 
dos Povos, o artigo 22 do Pacto 

e Políticos. Trata-se de dois ins-
trumentos jurídicos que foram 

por isso, estando em vigor no 
país. 
“Não vejo nenhum impedimento 
legal e não existe absolutamente 

da Associação das Minorias Se-
xuais. Juntar-se em associação é 
um direito consagrado a todos os 
moçambicanos. A não ser que se 
suspeite de alguma intenção cri-
minosa”, disse Timbane. 
De acordo com o bastonário, 
até aqui o Ministério da Justiça, 

-
ligiosos ainda não apresentou 
argumentos legais que mostrem 
efetivamente que a pretensão da 
Lambda é ilegal. 
A posição do Governo é preocu-
pante se considerado que exis-
tem, em Moçambique, outras 
minorias que, para a defesa dos 
seus direitos precisam de se jun-
tar em associações. Tal é o caso 
dos albinos que têm sido alvo de 
ataques nos últimos anos. 
O conceituado advogado Gil-

-
to adquirido poder juntar-se em 
associação. O mesmo dispositivo 

Amigos do Nyusi pode certa-
mente ser consultado para o caso 
da Lambda.
“Este caso é uma demonstração 

-
ção da República que consagra 
o direito a associação e consagra 

Não existe impedimento legal para 
a não oficialização da LAMBDA
- argumento é de especialistas em direito

Por Carlos Manhice

a defesa de grupos minoritários 
tal como é este grupo”, argumen-
tou. 

-
cional dos Direitos Humanos, 

-
nhecer impedimentos legais 
para que o Ministério da Justiça, 

-
-

sociação moçambicana de defesa 
das minorias sexuais.
“Tenho minhas dúvidas que este 
grupo tenha alguma intenção 
ilícita por isso não encontro jus-

-

Duma, um acérrimo activista dos 
direitos humanos.

-

instituição pública composta por 
11 membros, sendo quatro indi-
cados pelo Governo, três eleitos 
pela sociedade civil, um indica-
do pela Ordem dos Advogados 
de Moçambique e outros três se-
leccionados pela Assembleia da 
República com base no princípio 
da proporcionalidade parlamen-
tar, sendo dois membros indica-
dos pela Bancada Parlamentar 
da FRELIMO e um membro in-
dicado pela Bancada Parlamen-
tar da RENAMO.

responde pela elaboração de pro-
postas de leis visando a harmo-

internacionais sobre direitos hu-
manos no ordenamento jurídico 
moçambicano.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SEM 
ARGUMENTOS VÁLIDOS
Para melhor sabermos o que jus-

associação Lambda, contactamos 
o Ministério da Justiça, Assuntos 

Secretário Permanente, Ângelo 
Paunde, não conseguiu apresen-

-

“Recebemos o processo da Lam-
bda e em devida altura vamos 
nos pronunciar em relação ao 
posicionamento que for tomado. 
Não é um caso ignorado e o mi-
nistério está ciente disso apesar 
de ainda não poder responder”, 
disse Paunde.
Na verdade são poucas as infor-
mações que o Governo tem dado 
no que tange a este assunto. Re-
centemente, o Ministro da Justi-

Religiosos Abdurremane Lino de 
Almeida disse que não constituia 
uma prioridade do Governo. O 
pronunciamento não foi acom-
panhado por uma base legal so-
bre a questão. Tal contrasta com 
aquilo que é a tendência mundial 

das pessoas LGBT. 
Aliás, em reconhecimento pe-
los direitos dos homossexuais, 

Nações Unidas (ONU) aprovou 
-

nada a promover a igualdade 
dos indivíduos sem distinção da 
orientação sexual. 
Informação disponível indica 
que aumenta o número de paí-
ses onde os direitos dos gays são 
respeitados. Em Junho passado, 
os Estados Unidos da América 
(EUA) tornaram-se no 22º país a 

-
soas do mesmo sexo em todo seu 

Brasil, Holanda, Portugal, Fran-
ça e África do Sul são alguns dos 
países onde o casamento gay é 
reconhecido por lei.

DIREITOS DOS HOMOSSE-
XUAIS MAIS CONHECIDOS 
O conhecimento pelos direitos 
humanos das pessoas LGBT (lés-
bicas, gays, bissexuais e transe-
xuais) cresceu em Moçambique 
desde 2008, ano em que um gru-
po de cidadãos decidiu criar a 
Lambda - Associação Moçambi-
cana para a Defesa das Minorias 
Sexuais. 
De acordo com Danilo da  Sil-
va, coordenador da Lambda, de 

sociedade moçambicana uma 
mudança de atitude para posi-
tivo no que tange às percepções 
e comportamentos sociais nega-

homossexualidade e as pessoas 
LGBT de forma geral. 
“Nos últimos anos, há pessoas 
de prestígio social que dão a cara 
apelando para uma sociedade 
mais inclusiva e respeitosa às di-
ferenças dos seres humanos. Isso 
é algo encorajador para todos 

A comunidade LGBT em Mo-
çambique ganhou mais liberda-
de de expressão e de estar numa 
sociedade conservadora. Aliás, 
foi graças aos esforços da agre-

-
clusão dos direitos das minorias 
sexuais nas políticas públicas, 
concretamente no Plano Estra-
tégico Nacional de Resposta ao 

HIV e SIDA (PEN III).  
“O facto de ter se revisto os ar-

-

hoje existe uma maior visibilida-
de na imprensa sobre as pessoas 
LGBT”, disse da Silva.
A Lambda louva a descrimina-

desde Julho passado, com a en-

Penal, aprovado pelo decreto lei 

Este é um instrumento legal que 
veio revogar a lei que vigorava 
desde 1886, ou seja, no tempo 
colonial. 

-

se entregavam habitualmente 
à prática de vícios contra a na-

-
mou Silva.

LAMBDA MARCA UMA 
HISTÓRIA NO PAÍS
O 13 de Outubro é celebrado com 
muita euforia pelos membros e 

dia do aniversário da associação. 
Se em 2008 a associação tinha 10 
membros, até 13 de Outubro do 
ano corrente, a associação con-
tava com 50 membros. São estes 
membros que tudo dão para que 
os direitos humanos das pessoas 
LGTB sejam respeitados.
Aliás, para melhor defesa dos in-

e internacionais que prosseguem 
os mesmos objectivos.
“Os membros da associação são 

DIVULGAÇÃO



Savana 27-11-2015
EVENTOS

7

indivíduos que contribuem po-
sitivamente para a prossecução 

Todos eles, cada um do seu jeito 

Presentemente, a agremiação 

de Maputo. O ambiente de traba-

constante e espírito de luta pelo 
-

mento da Lambda como entida-
de legal que defende os direitos 
humanos das pessoas LGBT. 

não está implantada na província 
de Manica. Diariamente, grupos 
de trabalho tem promovido acti-
vidades de diferente índole nas 
províncias. Esta tendência vai 

de todas as pessoas LGBT de 
modo a defender os nossos direi-
tos”, destacou o gestor.
Graças a esta linha de actuacão 

-
tas pessoas no país. Tal é resul-
tado de um trabalho árduo que 

exemplo pode-se mencionar que 

políticas públicas inclusivas que 
garantem a igualdade de direitos 

-
ção de debates, palestras, confe-
rências, saraus culturais, exposi-
ções, cursos e outras formas de 
manifestação social e cultural. 

informação positiva sobre ques-
tões LGBT. Um dos resultados 
dessas acções é a desconstrução 
de mitos existentes para com as 
pessoas LGBT. 
Em termos factuais em 2010 a 
Lambda integrou a plataforma 
de Promoção e Defesa dos Di-
reitos Humanos e foi co-autora 

-
bra sobre a situação dos Direitos 
Humanos em Moçambique apre-
sentado em Genebra, Suíça, no 

-
ciedade civil com participação 
activa da LAMBDA elaboram e 
submetem à Assembleia da Re-
pública (AR) uma proposta de 

-
cluía a revogação dos artigos 70 
e 71. 
Entre 2012 e 2013 a associação 
continuou com a monitoria do 
processo da revisão da lei penal e 

principais actores sobre a neces-

sidade de revogação dos dois 
artigos.
No ano passado, teve como foco 

-
cha pelos Direitos Humanos no 

-
vação pela AR de uma versão do 

-
-

ao Presidente da República.

anualmente os membros da as-

Ministério da Justiça, Assuntos 

modo a saber qual é o ponto de 

há resposta.
Preocupados e com o novo go-
verno, no dia 12 de Fevereiro de 
2015, a Lambda enviou uma car-
ta ao Ministro da Justiça a expor 
o processo da associação e a soli-
citar uma audiência. 
“No dia 19 de Fevereiro, recebe-
mos um convite para participar 
de uma auscultação pública so-
bre o direito de associação das 
minorias sexuais. No dia 16 de 
Abril, remetemos ao Ministro, 
uma carta a solicitar uma respos-
ta ao nosso pedido de audiência, 

-
dos com o silêncio”, releva a di-
recção da Lambda, numa carta 
aberta dirigida ao Ministro da 

-
nais e Religiosos.
Porém, os funcionários do Mi-
nistério da Justiça, Assuntos 

interagem com a associação di-

seria reconhecida. Para eles não 
existe nenhum impedimento 

Recentemente, a Lambda lançou 
uma campanha com o objectivo 

-
çambicano a reconhecer formal-
mente o grupo como “associa-
ção”. Tinha ainda como objectivo 

opinião pública sobre o direito 
ao associativismo e a igualda-
de entre todos os moçambica-
nos,  independentemente da 
sua orientação sexual e identi-
dade de género. “Várias pesso-
as tiveram conhecimento sobre 
o problema que enfrentamos. 

-
soas juntaram-se à causa e, por 

mais visibilidade”, revelou Silva. 

não foi alcançado.

-
-

culta vários processos adminis-

SOMOS DIFERENTES MAS 
IGUAIS EM DIREITOS 
Membros da Lambda e comu-

segundo a qual “as pessoas são 
diferentes mas iguais perante os 
direitos e deveres”. Por isso, con-

que ainda persiste na sociedade. 
Aliás, algumas pessoas LGBT 
ainda não conseguem aparecer 
publicamente e expressar livre-
mente a sua orientação sexual e 
identidade de género. Todavia, 
nem por isso deixam de falar, 
sempre que acharem oportuno.

de um moçambicano que é gay. 

que isso pode ter efeitos negati-
vos na sua vida. Ele contou que 
descobriu que era gay aos 13 
anos quando se apercebeu que 
nutria sentimentos amorosos por 
pessoas do sexo. 

-
rou normalmente na família. To-
davia, isso já não acontece na rua 

“Os moçambicanos não estão 
preparados pra apoiar os gays. 
Julgam, criticam e descriminam 
muito. Porém, eu acho que está 
claro que em muitas famílias há 
gays”, disse ele. 
Dário de Sousa, responsável 
pela área de Direitos Humanos 
da LAMBDA, considera que as 
pessoas devem ser tratadas com 
igualdade na sociedade. Ele acha 
que existe um caminho longo 

preciso que as pessoas lutem por 
aquilo que acreditam. 

humanos é resultado de luta. 
Acredito que as pessoas devem 
se engajar e participar para po-
derem ser agentes da mudança”, 
recomendou.

-
dos os indivíduos tem direitos 
a saúde. Todavia, por conta de 
questões de género há pessoas 
que têm sido discriminadas nas 
unidades sanitárias. Por exem-
plo, há pessoas que tem um 

que tem identidade de género 
feminina (trangênero), a falta de 
conhecimento sobre a questão e 

com estas pessoas sejam mal 
atendidas.

estado moçambicano não reco-
nhece as relações entre pessoas 
do mesmo sexo e por isso não 
garante a existência de insumos 
de prevenção para relações entre 
pessoas do mesmo sexo.
“Há provedores de saúde que 
negam atender as pessoas LGBT 
por causa da sua orientação. Isso 

-
dança no atendimento. A prin-
cipal função dos provedores de 
saúde é prestar assistência aos 
utentes independentemente da 
sua orientação ou identidade”, 
apela Paulo. 
Perante esta realidade, a Lamb-
da compromete-se a continuar 
a lutar pelos direitos dos seus 
membros. As prioridades são 

conseguir que haja na sociedade 
moçambicana o pleno respeito 
pelos seus direitos.   

NOTA DO AUTOR
ESTADO NÃO PODE LIDE-
RAR VIOLAÇÕES À LEI
O tratamento igualitário aos ci-
dadãos moçambicanos deriva do 

-

e demais instrumentos jurídico-
-legais nacionais e internacio-
nais. Resulta daí que todas as 
manifestações contrárias àquele 

-
mente, é o que se nota no pro-
cesso do registo da associação 
Lambda. 
O Estado moçambicano tem es-

-
ciação das pessoas LGBT. O ob-

-
ram nos seus estatutos em nada 
contrariam a lei, muito menos os 
usos e costumemos da sociedade 
moçambicana. Não seria erra-

-
-se em pensamentos ou crenças 
negativas de certas pessoas que 
compõem o executivo. 

da associação Lambda? Até hoje 
ainda não foram apresentados 
fundamentos reais da posição do 
Governo. Trata-se de uma situ-
ação deveras graves se conside-
rado que cabe ao Governo mate-

dos cidadãos, sem qualquer dis-
criminação. 
A postura do Governo mancha-
do negativamente todo um Esta-
do. Fica-se com a impressão de 

desconhecidas, têm mais direi-
tos no acesso à educação, saúde, 

humanos. 
O que se pede é de lei e é sim-

LGBT tenham uma associação 
legalmente reconhecida. Isso não 
é um favor. Ademais, é de enco-
rajar a união de pessoas em as-
sociações. Os ganhos não serão 
apenas das pessoas LGBT, mas 
de toda uma nação.  Oxalá que 
o Ministério da Justiça, Assuntos 

-

lei. AVANTE LAMBDA.

DIVULGAÇÃO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
Concurso Público Nº 143/FG/R8/UGEA/MISAU/15 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO LAN E SERVIDORES

1. O Ministério da Saúde convida às empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o 
Fornecimento e Instalação de Equipamento Informático LAN e SERVIDORES.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela importância não reembolsável 
de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser em depósito directo no BCI 
Fomento (conta: MISAU-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS Nº 10.22.9427.10.001).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues em envelopes lacrados no endereço abaixo até 10H00 do dia 11 de 
Janeiro de 2016 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10H30 do mesmo dia na presença 
de Concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Eduardo Mondlane no 1008, Rés de Chão.
Maputo – Moçambique

Tel: +258 21 306620/1, Faxes + 258 21 306618; e + 258 21 326533
  

5. Todos concorrentes interessados deverão apresentar uma garantia provisória por LOTE conforme se segue:

       
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 15/2010, de 24 
de Maio.

Maputo aos, 24 de Novembro de 2015
A Autoridade Competente

(Ilegível)

PUBLICIDADE
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A StarTimes acaba de lan-
çar no mercado um pa-
cote de Natal, do qual 
fazem parte três  novos 

canais em Português e quatro ca-
nais de desporto com conteúdos 
como a Bundesliga, (Liga Alemã) 
Série A (Liga Italiana) e Ligue 1 
(Liga Francesa) que serão ofere-
cidos, sem custo adicionais, até ao 
dia 29 de Fevereiro de 2016. 

Este pacote de Natal é composto 

pelos canais Disney Channel, 

Disney Júnior, Afro Mu-

sic, Sport Life, Sport Are-

na, Sport Premium e Sport 

Football. 

“São conteúdos Premium 

para todos os clientes da 

StarTimes que activem ou 

recarreguem os pacotes Bá-

sico, Único ou Clássico e 

serão válidos pelo período 

da sua recarga ou activação”, 

disse Elsa Matula, directora 

de marketing, num encontro 

que manteve esta terça-feira 

com a Comunicação Social.

Foi igualmente dado a co-

nhecer que a empresa abriu 

novas lojas, nomeadamente, 

no Jardim (Cidade da Ma-

puto), em Boane e na Ma-

A 
ABB, uma empresa líder em tecnologias de energia e au-

tomação, mostrou interesse em participar na produção e 

desenvolvimento do sector de energias através do petróleo 

e gás natural. Num encontro decorrido nesta terça-feira 

entre os altos funcionários da empresa e membros do ministério da 

Energia e Recursos Minerais denominado “Dia da tecnologia em 

Moçambique” foram apresentados os projectos futuros para o país e 

a intenção da empresa em continuar a investir no desenvolvimento 

de Moçambique.

“O compromisso da ABB para com Moçambique é de oferecer a 

nossa perícia e produtos de qualidade no apoio ao desenvolvimento 

de infra-estruturas elétricas, bem como desenvolver a indústria de 

petróleo e gás no país”, disse Ulrich Spiesshofer, Chief Executive 

Officer (CEO) da ABB, na abertura do Dia Tecnologia ABB, em 

Maputo.

A demanda por energia confiável em Moçambique está a crescer 

a uma taxa de 10 a 15 por cento por ano, e com a  economia a 

continuar a crescer de forma constante a uma taxa de mais de 7% 

ao ano, o país precisa desenvolver infra-estruturas de apoio ao seu 

potencial de crescimento. 

Os projectos recentes da ABB em Moçambique incluem a remode-

lação da estação de conversão de corrente contínua directa de alta 

tensão (HVDC) de Songo, com vista a aumentar a sua fiabilidade 

e facilitar a exportação de energia renovável a partir de Moçambi-

que para a África do Sul; bem como o fornecimento de pacotes de 

equipamentos para duas novas subestações que irão ampliar a rede 

de transmissão em Moçambique.

tola: “São três novas lojas para estar 

mais perto do nosso cliente e, as-

sim, podermos melhor servi-lo. Em 

breve, a StarTimes abrirá também 

novas lojas junto dos novos sites 

onde será lançado o nosso sinal”, 

acrescentou Elsa Matula.

Liderando no País o mercado do 

PayTv em TDT e com mais de 

120 trabalhadores espalhados pelo 

território nacional, a StarTimes 

está empenhada em oferecer mais 

e melhores serviços por um valor 

StarTimes lança pacote de 
Natal e abre três novas lojas ABB interessada 

nas energias 
moçambicanas

acessível para a maioria do cidadão.

Decorridos cinco anos desde a sua 

implantação em Moçambique, a 

StarTimes está presente em sete 

cidades (Maputo, Matola, Bei-

ra, Quelimane, Tete, Nampula e 

Nacala) e, ainda este ano, espera 

atingir mais 14 cidades passando a 

estar presente em todas as capitais 

provinciais e outras cidades do País, 

num investimento que ultrapassa já 

os 40 milhões de dólares america-

nos. 

Nova loja da StarTimes, inaugurada na Matola
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A 
Bolsa de Mercadorias de 
Moçambique (BMM) e os 
bancos comerciais, Banco 
Internacional de Moçam-

bique (BIM) de Moçambique e 
Banco Terra Moçambique (BTM), 
assinaram na passada quinta-feira 
um memorando de entendimento 
que visa a implementação do Cer-
tificado de Depósito a emitir pela 
Bolsa de Mercadorias de Moçam-
bique (BMM). O memorando é 
extensivo a operadores autoriza-
dos para mercadorias depositadas 
nos seus Silos e Armazéns, que se 
equiparará a uma garantia bancária 
apresentada aos bancos para con-
cessão de empréstimo aos campo-
neses.

Falando na ocasião, o  PCA da 

BMM, António Grispas, destacou 

o real impacto para o agronegócio 

e para os camponeses no geral, re-

ferindo: “a partir de agora milhares 

de moçambicanos que estavam des-

providos de acesso ao crédito, pelos 

colaterais tradicionais que a banca 

exige, tais como penhoras, hipote-

cas e outras razões de vária ordem, 

passam agora a dispor de acesso ao 

BBM firma parceria com BTM e BIM
Para promover Produção agrícola

crédito. Portanto, os camponeses e 

outros intervenientes na cadeia de 

comercialização têm como se dirigir 

ao complexo silo da BBM ou dos 

seus parceiros, deixando o seu pro-

duto, o qual será certificado e poste-

riormente emitido um certificado de 

depósito, a ser usado e válido no des-

conto de 70% dessas mercadorias”.

“Este acto constitui um marco in-

delével na agricultura em Moçam-

bique, pois os camponeses não terão 

pressa para vender a sua mercadoria 

na primeira subestação e poderão 

esperar pelo melhor tempo para a 

valorização desta”, disse o PCA do 

BMM.

Por sua vez, o administrador do 

BTM, Aquiles Dimene, testemunha 

o compromisso do BTM em servir 

financeiramente as populações ru-

rais do país, através do apoio directo 

aos agricultores, o financiamento aos 

agentes comerciais. Os certificados 

de depósitos a serem emitidos serão 

uma das formas de proporcionar a 

estes camponeses a satisfação das 

suas necessidades a vários níveis, 

incluindo a expansão dos seus ne-

gócios. 

Para BTM, a novidade deste pro-

cesso é a inclusão de um certificado 

de depósito que ajudará a reduzir o 

risco que vier ser encontrado junto 

do banco.

(E.C)

Moçambique apurou 
recentemente os fina-
listas de um concurso 
anual, destinado para 

estudantes secundários africanos. 
Este concurso é organizado pela 
MultiChoice Africa em parceria 
com a Eutelsat, empresa pro-
vedora de satélites, e tem como 
objectivo encorajar os estudantes 
a elaborar um cartaz em torno da 
investigação sobre satélites e o 
seu benefício para as comunida-
des, cujo tema para este ano foi: 
“como os satélites nos têm ajuda-
do a compreender e a cuidar do 
nosso planeta”. O concurso está 
dividido em duas fases, nacional 
e continental.
Moçambique é o país que regis-
tou maior número de participa-
ções, com mais de 600 candida-
turas, resultante da parceria local 
com o Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano que 
apoiou a iniciativa na divulgação 
e dirigiu o processo de selecção 
das candidaturas.
A cerimónia de entrega de pré-
mios decorreu no início da sema-
na na Escola Secundária Josina 
Machel e contou com a partici-
pação de representantes do Mi-
nistério da Educação e Desen-
volvimento Humano, Alunos e 
representantes de diversas escolas 
secundárias. Foram  proclamados 
vencedores e consequentemente 
finalistas moçambicanos para a 
fase continental os estudantes 
Faira Abdul Vahid do Instituto 
Nília (1o classificado) e Miche-
la Amélia Sotomane do Colé-
gio Kitabu (2o Classificado) na 
categoria de redacção e Raiva 
Maleiane do Noroeste 1 (1o 
Classificado) e Milton António 
Quimisse da Escola Secundária 
de Lhanguene (2o Classificado) 
na categoria de cartaz.

Moçambicanos apurados 

para o concurso africano 

sobre satélites


