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Jorge Rebelo desabafa sobre a actual conjuntura:
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Jorge Rebelo defende responsabilização dos desmandos do Governo de Guebuza

“Se a ruptura acontecer, que venha”

J

orge Rebelo, um dos fundadores da Frelimo, onde
foi o temido secretário do
Trabalho Ideológico nos
tempos de Samora Machel, lamenta o facto de o país ter sido
levado para a sarjeta por um líder
consagrado como visionário.
“Como foi possível que um camarada, que deu provas de nacionalismo e patriotismo, a certa altura se deixe dominar pela
ganância e desgrace o seu país
e o seu povo? Estes apetites já
existiam nele quando se engajou
na luta, ou surgiram mais tarde?
Não sei a resposta. Mas em certa medida nós próprios somos
responsáveis, por não termos
reagido quando começámos a
detectar esses comportamentos”. Foi nestes termos, sem se
referir directamente ao nome
de Armando Guebuza, antigo
chefe de Estado, que o veterano
da luta de libertação nacional
manifestou a sua preocupação
com o actual rumo que o país
está a tomar. Mas mais adiante,
Rebelo colocou o dedo na ferida quando questionado se uma
eventual responsabilização criminal a Guebuza e elementos
do seu governo, que tiveram um
papel central nas dívidas ocultas, não provocaria rupturas na
Frelimo. “É previsível que provoque ruptura, porque Guebuza
tem muitos apoiantes nos vários
níveis da governação, que ele colocou lá e que beneficiavam da
ligação com ele. Creio que é por
isso que o governo actual insiste
em assumir a responsabilidade
pelos desmandos do governo
de Guebuza, e recusa responsabilizá-lo. A minha opinião é: se
a ruptura acontecer, que venha.
Preparemo-nos para enfrentá-la”.
Rebelo falou ainda da Frelimo
actual e defendeu que o partido
governamental como organização, que se rege por princípios e
valores justos, identificada com
os anseios e aspirações do povo,
“está muito deteriorada”. Nas
linhas abaixo segue a entrevista
conduzida por Raul Senda.
Após vários anos consecutivos
de crescimento forte, o desempenho económico de Moçambique está a registar sinais de queda nos últimos tempos. Como é
que encara esta triste realidade?
É o resultado de uma sucessão de
vicissitudes. Crise na produção
de alimentos. O próprio governo
queixa-se de que estamos a consumir muito mais do que produzimos. Importamos quase tudo o
que comemos. Mesmo produtos
alimentares básicos como batata,
cebola, tomate, apesar de termos
tanta terra fértil. Isto é resultado
de políticas erradas que não priorizavam a agricultura e a indústria
ao longo de décadas. Hoje assistimos a uma espécie de acto de
contrição de ex-dirigentes. Mas
na prática ainda não se nota um
esforço para mudar, para restituir

“…há uma forte suspeita
de que grande parte desses
valores foram parar nos bolsos de alguém. É necessário
uma investigação”.
tem capacidade e/ou coragem
para investigar e tomar medidas
sobre a situação das dívidas?
Se não tem, os que dirigem as
instituições da justiça deverão demitir-se e dar lugar a outros menos comprometidos com o poder,
menos medrosos e mais íntegros,
como o juiz que ilibou o Dr Castelo Branco, apesar da pressão em
contrário da Procuradoria Geral
da República. Temos quadros válidos neste sector.
Algumas figuras históricas da
Frelimo defendem uma espécie
de Lava Jato à moçambicana.
Qual é a opinião do Jorge Rebelo?
“Como foi possível que um camarada, que deu provas de nacionalismo e patriotismo, a certa altura se deixe dominar pela
ganância e desgrace o seu país e o seu povo?”, Jorge Rebelo

à agricultura e à indústria o devido lugar. E, assim, a tão proclamada luta contra a pobreza regrediu, a pobreza aumentou e o povo
sofre as consequências das nossas
falhas na governação.
Mas muitos outros factores contribuíram e contribuem para a
queda da nossa economia.
Podemos falar da seca e das inundações que constantemente nos
atingem, sem que se tomem as
medidas possíveis para pelo menos mitigar estas calamidades
previsíveis. Embora seja justo dizer que quando o El Nino se zanga não é possível aplacá-lo.
Há quem diga que a actual crise
resulta, em parte, da actuação
pouco criteriosa do governo
cessante...
Tal como disse antes, estamos a
passar por uma sucessão de crises. Estamos a assistir uma situ-

“ Há sinais de que o Presidente Nyusi tenta impor a
sua autoridade como Chefe
de Estado, tenta libertar-se das inﬂuências que o
manietam. Uma prova
parece-me ser a sua decisão
recente de retomar o diálogo
com a Renamo, nomeando
uma equipe e, creio, dando-lhe orientações claras.”
ação em que o nosso metical está
em derrapagem face ao dólar, os
preços de carvão e gás baixaram
muito no mercado internacional,
vivemos uma situação de instabilidade e insegurança (conﬂito
armado).
Porém, de outro lado veriﬁcamos
um cenário de ganância da classe política que conduz à corrupção (alguém deﬁniu a corrupção
como um imposto pago pelos
pobres).
A criminalidade galopante que
faz fugir os investidores e agra-

“…a tão proclamada luta
contra a pobreza regrediu, a
pobreza aumentou e o povo
sofre as consequências das
nossas falhas na governação”.
va a instabilidade, a diminuição
drástica da ajuda externa como
sanção contra o endividamento
ilícito do país.
E como sair desta...
São tantos factores. Mas porque
são muitos, é necessário deﬁnir
quais os prioritários e sobre os
quais o governo deve fazer incidir a sua acção. Penso que neste
momento são o conﬂito armado
e a instabilidade que ele gera; e
a dívida oculta não transparente
que, além do mais, nos privou do
apoio dos doadores e organismos
internacionais, com consequências que já estamos a sentir. E que
vão agravar-se muito nos próximos tempos.
Ainda na linha dos endividamentos. Uma das coisas que está
a agitar o país nos últimos anos
são os créditos contraídos por
“empresas privadas”, mas com
garantias do Estado. Como vê
esse fardo que o Estado está a
ser obrigado a suportar?
Vejo como uma maldição, mas
não castigo de Deus. É um mal
que alguém de entre nós criou.
Pode dizer-se: justiﬁca-se esta
dívida astronómica porque esperávamos colher os frutos do carvão, do gás e do petróleo, o que
não aconteceu. Mas um dirigente tem de saber fazer previsões e
avaliações correctas da realidade.
Além disso, há uma forte suspeita de que grande parte desses
valores foram parar nos bolsos de
alguém. É necessário uma investigação.
Diz parte dos valores que endividaram o país foram parar no
bolso de alguém. Quem é?
Todos o conhecem.
O jornal Canal de Moçambi-

que noticiou, recentemente, que
uma empresa ligada ao filho do
presidente Guebuza intermediou a compra de armas para o
Estado. O que acha disso?
Também li essa notícia, que
acrescenta que as comissões deste jovem empresário foram de
11 milhões de dólares. Pode ser
uma fabricação, por isso só me
posso pronunciar quando estiver
provado. De qualquer forma, a
notícia não me surpreendeu. Os
ﬁlhos dos Presidentes (e de grande parte da nomenklatura, e não
só aqui) têm uma aptidão especial

“Os ﬁlhos dos Presidentes
(e de grande parte da nomenklatura, e não só aqui)
têm uma aptidão especial
para enriquecerem sem
trabalhar, graças à inﬂuência dos pais. É a aplicação
de uma antiga teoria: vale
mais o dinheiro ﬁcar connosco, em família, do que
ir para os bolsos dos outros.
Como dizem os músicos: “é
assim na terra do pandza”.
para enriquecerem sem trabalhar,
graças à inﬂuência dos pais. É a
aplicação de uma antiga teoria:
vale mais o dinheiro ﬁcar connosco, em família, do que ir para os
bolsos dos outros. Como dizem
os músicos: “é assim na terra do
pandza”.
Lava Jato à moçambicana
Na contracção das dívidas há
quem diga que se violou a Constituição e que há espaço para a
responsabilização criminal. Comunga o mesmo espírito?
Claro que sim. Não pela pressão
da comunidade internacional, que
é grande, mas para fazemos valer
o princípio de que ninguém está
acima da lei.
Será que a justiça moçambicana

“Por medo estávamos sempre a elogiá-lo e a considerar
certo tudo o que ele fazia.
Até encorajávamos. Por
exemplo, considerávamos
normal e desejável que a
nossa televisão transmitisse
constantemente, de hora em
hora, programas de elogio
ao chefe : “as realizações de
Armando Emílio Guebuza”
está ainda fresca na nossa
memória. Ou a transmissão
em directo da festa do seu
aniversário pela TVM, durante 7 horas seguidas. Para
alimentar o ego insuﬂado do
chefe”.
Isso equivaleria a uma verdadeira
revolução. Estamos preparados
para a desencadear? Neste momento crítico não iria agravar
a instabilidade? No Brasil essa
operação levou à prisão de muitos altos dirigentes, alguns deles
condenados a 15 ou mais anos de
cadeia. Aqui iria acontecer o mesmo, se a operação fosse levada a
sério. Bastava uma investigação
sobre a origem da riqueza dos
chefes. Pessoalmente, acho que se
justiﬁca, porque a dita estabilidade que vivemos é falsa, é aparente.
Se a medida da estabilidade é o
grau de satisfação da população,
podemos dizer que ela é praticamente inexistente.
Tendo em conta a situação de
insustentabilidade económica
em que o país se encontra, que
futuro vaticina?
Não é preciso ser um vidente para
prever um futuro muito sombrio
para os moçambicanos, principalmente os mais pobres. Mesmo os
pequenos e grandes empresários
estão já a ressentir-se da queda
nos negócios e redução dos investimentos.
Mas nós já passámos por crises graves na história recente de
Moçambique. E conseguimos
superar. Embora nenhuma com a
dimensão que esta tem.
Continua na pág. 4
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A penalização de Guebuza pode provocar ruptura

J

á que a figura que dirigia o
país na altura em que o país
se endividou é histórica na
Frelimo, participou na luta
armada de libertação nacional, é
um camarada das trincheiras, a sua
possível penalização não pode criar
ruptura no seio da Frelimo?
É previsível que provoque ruptura, porque Guebuza tem muitos
apoiantes nos vários níveis da governação, que ele colocou lá e que
beneﬁciavam da ligação com ele.
Creio que é por isso que o governo actual insiste em assumir a
responsabilidade pelos desmandos
do governo de Guebuza, e recusa
responsabilizá-lo. A minha opinião
é: se a ruptura acontecer, que venha. Preparemo-nos para enfrentá-la. Somos a maioria, uma maioria
consciente, engajada e não comprometida com interesses sórdidos.
Um fenómeno que me deixa intrigado: como foi possível que um camarada, que deu provas de nacionalismo e patriotismo, a certa altura se
deixe dominar pela ganância e des-

decidir: queremos desmantelar a
Renamo? Temos meios para isso?
Então desmantelemos. Não temos
força suﬁciente ou achamos que
não é a solução adequada, porque
vai provocar muitas mortes e destruição e não conduz a uma paz
duradoura? Então engajemo-nos
num diálogo sério para chegar a
um compromisso. O que não pode
continuar é a situação dúbia actual, porque permite a continuação
do conﬂito, mata pessoas todos os
dias, provoca desespero, enfraquece
o prestígio do Estado e mina a conﬁança da sociedade na capacidade
dos seus governantes.

conta do recado?
A “geração 8 de Março” cumpriu a
missão que recebeu de Samora em
1977, a de criar os alicerces da reconstrução de Moçambique após a
independência. Para alguns, talvez
muitos, foi um processo violento
porque contrariava a sua vocação
e anseios. Forçar alguém a aceitar
ser professor quando o seu sonho
era ser médico ou engenheiro não é
fácil. Mas a maioria compreendeu e
engajou-se nessa nova tarefa e fê-lo
com alto sentido de responsabilidade e patriotismo. A “geração de 8
de Março” deu lugar a outra geração chamada da viragem, conforme

A pátria chama por nós – foi assim
que Samora exortou os jovens. Este
chamamento é também necessário
hoje. Devia aparecer alguém com a
estatura moral de Samora para engajar os jovens nesta nova tarefa de
limpar a casa e restituir a credibilidade ao nosso país.
Como é que avalia a Frelimo de
hoje?
Podemos analisar a dois níveis. A
Frelimo como aparelho: ele é eﬁcaz
e eﬁciente e é ele que tem permitido à Frelimo ganhar as eleições.
A Frelimo como organização, que
se rege por princípios e valores justos, identiﬁcada com os anseios e

“Como foi possível que um
camarada, que deu provas
de nacionalismo e patriotismo, a certa altura se deixe
dominar pela ganância e
desgrace o seu país e o seu
povo?”
grace o seu país e o seu povo? Estes
apetites já existiam nele quando se
engajou na luta, ou surgiram mais
tarde? Não sei a resposta. Mas em
certa medida nós próprios somos
responsáveis, por não termos reagido quando começámos a detectar
esses comportamentos. Por medo,
estávamos sempre a elogiá-lo e a
considerar certo tudo o que ele fazia. Até encorajávamos. Por exemplo, considerávamos normal e desejável que a nossa televisão transmitisse constantemente, de hora em
hora, programas de elogio ao chefe:
“as realizações de Armando Emílio
Guebuza” está ainda fresca na nossa memória. Ou a transmissão em
directo da festa do seu aniversário
pela TVM, durante 7 horas seguidas. Para alimentar o ego insuﬂado
do chefe.
Preocupa-me notar que alguns de
nós estamos a fazer o mesmo com
o Presidente Nyusi. Ouvimos frequentemente elogios como - “sob
a sua sábia direcção, o nosso país
avança rumo a um progresso nunca sonhado”, etc. Esta era uma ladainha obrigatória no reinado de
Guebuza. Qualquer ser humano,
ao ouvir estes elogios constantemente repetidos, tende a acreditar
e a considerar-se infalível. Torna-se
arrogante e não aceita ser criticado. Espero que o Presidente Nyusi
tenha o bom senso suﬁciente para
não se deixar inﬂuenciar.
Ainda sobre o Presidente Nyusi, Samora dizia que o chefe deve
saber usar o martelo, deve saber
exercer o poder. Deve consultar,
mas não ﬁcar amarrado à opinião
dos outros. Há sinais de que o Presidente Nyusi tenta impor a sua
autoridade como Chefe de Estado,
tenta libertar-se das inﬂuências que
o manietam. Uma prova parece-me
ser a sua decisão recente de retomar
o diálogo com a Renamo, nomeando uma equipa e, creio, dando-lhe
orientações claras. O ponto de vista
do homem da rua é este: temos de

Rebelo diz que a luta contra a pobreza regrediu, a pobreza aumentou e o povo sofre as consequências da má governação.

Temos consciência de que o trabalho desta equipa será muito difícil,
já foi ensaiado um exercício semelhante durante mais de dois anos
que não produziu nenhum resultado. Conﬁemos que agora resulte.
Desde a Independência nacional
que o poder político está entregue à “geração da luta armada”.
Porém, de 2015 a esta parte, o poder foi transferido para a chamada “geração de 8 de Março”. Que
avaliação faz dessa transição? Está
a corresponder às expectativas?
Os jovens estão a conseguir tomar

“A “geração de 8 de Março”
deu lugar a outra geração
chamada da viragem, conforme proclamação do então
Presidente Armando Guebuza em 2009. Esta é uma
geração que está perdida
porque ainda não sabe para
onde virar-se. Não recebeu
orientações do chefe que
anunciou a sua criação, ele
limitou-se a dizer que é a
geração que luta contra a pobreza. Mas todas as chamadas gerações lutaram contra a
pobreza. Hoje diz-se que há
uma crise de valores na nossa
juventude. Eu concordo, e isto
acontece porque os modelos
que deviam servir-lhe de referência, a começar pelo chefe
que os mandou “virarem-se”
não lhes inspiram conﬁança, e
é por isso que os jovens ainda
buscam referências em Samora.

proclamação do então Presidente
Armando Guebuza em 2009. Esta
é uma geração que está perdida
porque ainda não sabe para onde
virar-se. Não recebeu orientações
do chefe que anunciou a sua criação, ele limitou-se a dizer que é a
geração que luta contra a pobreza.
Mas todas as chamadas gerações
lutaram contra a pobreza. Hoje
diz-se que há uma crise de valores
na nossa juventude. Eu concordo,
e isto acontece porque os modelos
que deviam servir-lhe de referência,
a começar pelo chefe que os mandou “virarem-se” não lhes inspiram
conﬁança, e é por isso que os jovens
ainda buscam referências em Samora.

aspirações do povo: aqui está muito deteriorada. Por isso há quem
diga: se Samora ressuscitasse hoje
morreria de desgosto no segundo
seguinte.
Disse que a Frelimo se desviou
dos princípios e valores justos,

“Quando o líder é medíocre
ou mau, ela(a Frelimo) ﬁca
desacreditada porque esses
líderes desligam-se dos interesses do povo, apropriam-se
de tudo o que é riqueza no
país, fecham-se a qualquer
opinião discordante e reprimem os que os denunciam”.

identificados com os anseios e aspirações do povo. Logo a Frelimo
mudou? Qual é, hoje, a ideologia
da Frelimo?
Peço que não me faça perguntas
que não posso ou tenho grande
diﬁculdade em responder. Eu sou
membro da Frelimo há 53 anos,
portanto, cabe-me alguma responsabilidade pelos seus erros e
defeitos. Há algum tempo venho
criticando o que considero errado
quando tenho oportunidade, mas
com poucos resultados. O problema é que a Frelimo anda ao sabor
das lideranças: quando temos um
bom líder, como Samora, ela assume valores justos, ganha a conﬁança do povo, torna-se forte. Quando
o líder é medíocre ou mau, ela ﬁca
desacreditada porque esses líderes desligam-se dos interesses do
povo, apropriam-se de tudo o que é
riqueza no país, fecham-se a qualquer opinião discordante e reprimem os que os denunciam.
Não vale a pena especular mais:
talvez a Frelimo que temos, com
os seus defeitos e algumas virtudes,
seja a Frelimo possível nos dias de
hoje.
Quanto à ideologia, eu também
já não sei qual é. Os Estatutos do
Partido dizem que a Frelimo luta
em defesa dos interesses do povo
moçambicano. Contentemo-nos
com isto.
Há ou não pessoas ambiciosas
dentro da Frelimo que para satisfazer seus apetites até se envolvem no crime organizado?
Quero acreditar que não. Pessoalmente não conheço ninguém. Há
gananciosos e que se aproveitam do
poder e inﬂuência para enriquecerem, mas daí até ao crime organizado vai uma grande distância.
Um membro fundador da Frelimo
veio a público dizer que o povo não
se devia preocupar com a dívida
porque, quem iria pagar é o Governo e que nenhum cidadão iria tirar
directamente o seu dinheiro para
pagar os empréstimos. Qual é o seu
comentário.
Gostei. Porque sempre tinha ouvido dizer que o dinheiro do governo
provém dos impostos que ele cobra
ao povo, isto é, a nós outros. Se o
governo tem outra fonte onde vai
buscar dinheiro, devemos felicitá-lo
e regozijarmo-nos.

Directora do FMI pronuncia-se sobre as dívidas ocultas em Moçambique

Há sinais claros de corrupção escondida

A

directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) pronunciou-se pela primeira
vez, esta semana, sobre as dívidas
escondidas em Moçambique na
ordem de USD 1.4 biliões. Numa
entrevista ao programa Woman`s
Hour, da BBC, Christine Lagarde aﬁrmou que a suspensão do
ﬁnanciamento que a instituição
fornecia a Moçambique foi justiﬁcada por sinais claros de corrupção escondida.
“Quando vemos um país sob um
programa do FMI, em que há
dinheiro da comunidade interna-

cional envolvido, que não cumpre
o seu compromisso de divulgação
ﬁnanceira, que está a esconder
claramente a corrupção, nós suspendemos o programa. Fizemos
isso muito recentemente com
Moçambique”, disse, em resposta a uma questão sobre a forma
como a instituição ﬁnanceira lidava com o tema da corrupção,
bem como da evasão ﬁscal e lavagem de dinheiro.
“Primeiro que tudo, quando realizamos um programa com um
país, temos de olhar para a corrupção e o que poderia melhorar
os níveis de corrupção”, declarou

a directora-geral do FMI que,
além de Moçambique, deu também o exemplo da Ucrânia.
Na semana passada, entretanto, a
missão suspensa do FMI a Maputo foi reagendada para Junho,
segundo o porta-voz do FMI,
Gerry Rice, que, numa conferência de imprensa realizada em
Washington, não comentou a
possibilidade de um resgate.
“Na sua viagem, a equipa técnica
continuará a reunir factos e informações, realizar diligências se necessário e avaliar as implicações
macroeconómicas. Em relação a
condições, tudo isso será discutido durante a missão”, aﬁrmou.
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Em Matalane e na ACIPOL

Militarização da Formação
Policial É Preocupante

Afecta o exercício
de cidadania

5.4.3 Treino prático
A disciplina de Ordem Unida, que em Matalane abrange 200 horas nos
nove (9) meses, é aprendizagem de marcha, postura, regras de cortesia
na cultura policial e, em especial, exige-se a coordenação de movimentos físicos repetitivos e principalmente a disciplina militar e o respeito
pela cadeia de comando.46
Em relação ao início da formação policial na ACIPOL, Borges47DÀUPD
[Inicia-se] com o rito de passagem designado “rethemo” o
qual é realizado com todos os ingressantes… A obediência
é imposta sob a voz de comando de um instrutor... Em
GXDVÀODVHDRWRPGRDSLWRVHJXHPHPFRUULGDHQWRDQGR
canções de instrução militar para dar encorajamento à actividade física que irá ser posta em prática. No entanto, esses
jovens ingressam apenas com a ideia de que irão participar
de um curso universitário como qualquer outro sem carácter militar. Esta etapa se encerra...junto a um local onde
lhes é fornecido o fardamento militar. Posteriormente, são
conduzidos às casernas onde lhes será atribuído um núme-

URGHLGHQWLÀFDomRQRXQLIRUPHORFDOGHGRUPLUHVSDoRV
a percorrer, a forma da caminhada para que eles assumam
a dimensão de grupo em suas opiniões e ignorem as individuais.
Enquanto o início da formação na ACIPOL é descrito como bastante
militarizado, assim como os primeiros anos, somente a partir do segundo ano começa a ser dada maior atenção às disciplinas teóricas. É de
salientar que nestas disciplinas teóricas, no entanto, há um mero conhecimento das normas; em Direitos Humanos, por exemplo, a disciplina
QmRpVXÀFLHQWHSDUDKDELOLWDURVIRUPDQGRVDWUDGX]LUDVUHJUDVHP
DSURSULDGRVFRPSRUWDPHQWRVSURÀVVLRQDLV$DTXLVLomRGHFRPSHWrQcias deve ser vista como um processo, uma vez que são habilidades que
precisam de prática e aplicação48.
Uma pesquisa mais exaustiva deveria analisar o quanto o treino prátiFRRXVRGHXQLIRUPHVHDVSUiWLFDVWLSLFDPHQWHPLOLWDUHVLQÁXHQFLDP
a formação, em geral, e a aprendizagem académica simultaneamente
oferecida no instituto.

O uso da AKM 47
Nas duas escolas, no âmbito da disciplina Armas e Explosivos, é inegável pensar que os cadetes não sejam também treinados a usar a AKM
DUPDRÀFLDOGD350DVVLPFRPRRXWUDVDUPDVHH[SORVLYRV8PD
TXHVWmRSUHOLPLQDUVHULDVREUHRTXHXPD350FRPD$.0SRGH
representar para uma polícia de serviço público. Esta arma, de origem
russa, hoje fabricada também por outros países, é a arma mais usada no
mundo, por parte de forças militares, grupos terroristas e pela polícia
em Moçambique e Myanmar49. Foi usada pela polícia russa no combate
ao aumento da criminalidade durante os anos 90, uma polícia paramilitar de agentes mal treinados que patrulhavam as ruas nervosos e que
viam a população mais como ameaça ao invés de alvo a proteger50.
1mR WHULD FKHJDGR R WHPSR GH UHÁHFWLU VREUH D UHDO QHFHVVLGDGH GD
350QDUXDWHUXPDDUPDFRPRD$.0XPD350TXHTXHUHPRV
como serviço público?
Existem ainda as exigências para os Guardas que patrulham as ruas
caminharem com uma AKM 47?

5.4.3 Treino prático
Matalane, o Comandante Feliciano Chongo, deixa algumas preocupao}HV(OHDÀUPD

A formação policial deve ser fornecida por instrutores preparados, conhecedores da cultura que envolve o pessoal de aplicação da lei e que
saibam transmitir saberes e práticas, ensinar a discernir entre as acções
necessárias, proporcionais e adequadas e acções incertas, desproporcionais e inadequadas. Os treinadores devem buscam criar uma atmosfera colegial que facilita o intercâmbio de conhecimentos, experiências e
SUiWLFDV UHFRQKHFHQGR R FRQKHFLPHQWR SURÀVVLRQDO H LQFHQWLYDQGR R
RUJXOKRSURÀVVLRQDO51. É um tipo de relação que não está a acontecer. A
este propósito, Borges declara que na ACIPOL,

zada a tarefa é que se reclama52.
Esta abordagem afecta as relações entre os cadetes e os formadores, também considerando o peculiar complexo de inferioridade dos mesmos
formadores que, não tendo, na maior parte das vezes, uma formação
superior, sabem que estão formando os seus próprios e futuros chefes53.
Isto deveria ser gradualmente eliminado, formando constantemente os
formadores e reconhecendo esta categoria como importante e independente de uma cultura militar. A academia deveria ser incólume nestas
características.

as relações entre os cadetes e o instrutor são maioritariamente autoritárias e coercitivas colocando o formando numa posição subalterna e sem reclamações, ou seja, o culto à obediência é ensinado
desde o primeiro dia para inculcar no futuro policial a ideia de que
a ordem deve ser executada sem contestações e só depois de reali-

Não excluindo a importância de os formadores serem polícias, é importante salientar como, muitas vezes, os formadores-polícias não são
especialistas em Direitos Humanos e, por isso, precisa-se de formadores
com especialidade nestas matérias. A este propósito, numa entrevista
publicada no Jornal Notícias, em 2014, o então Director da Escola de

Esta posição é contrária ao desenvolvimento de uma corporação aberta.
&RPHIHLWRR318'DÀUPDTXHGXUDQWHRSURMHFWRHPWLQKDP
sido recrutados cerca de 30 formadores civis para ensinar disciplinas socioculturais e ligadas aos Direitos Humanos55.
Pensamos que o governo deveria aprofundar mais sobre a qualidade e
quantidade dos formadores civis nas duas instituições de formação56.

Entretanto, enquanto estes factos deveriam ser aprofundados através
de uma pesquisa aplicada, poderíamos concordar que o novo legislador
/HLQ FRQFRUGHFRPDGHVPLOLWDUL]DomRGD350GDQGROKH
a conotação de serviço público. Se este elemento for realmente aceite,
um novo plano estratégico do sector deve repensar na formação policial como elemento importante para materializar o princípio do legisODGRU2GHVDÀRHVWDULDHPFRPSUHHQGHUFRPRHVWHQRYRHOHPHQWR
de serviço público, poderia traduzir-se na prática durante a formação
SROLFLDO7DPEpPÀFDSRUFRPSUHHQGHUFRPRDIRUPDomRSROLFLDOUHVpeitaria os novos objectivos, de prestador de serviço público. Como,
QDVIRUPDo}HVGHUHFLFODJHPGHDQWLJRVPHPEURVGD350RQRYR

programa seria introduzido?
Fora a necessidade de formar sempre mais pessoas, os crimes inforPiWLFRV RV UDSWRV R WUiÀFR GH VHUHV KXPDQRV H R WUiÀFR GH GURJD
precisam de uma polícia melhor preparada e regularmente treinada
para enfrentar estes novos crimes e as novas necessidades da sociedade
em contínua evolução. Os curricula deveriam responder a estas novas
exigências, preparando Guardas que patrulhem as ruas do país para
prevenir a criminalidade, proteger a população e combater o crime de
PDQHLUDHÀFD]HHÀFLHQWHSUHSDUDQGRTXDGURVTXHFRQKHFHGRUHVGDV
dinâmicas internacionais e de Moçambique, estejam prontos a criar
adequados planos de acção e estratégias.

Só o polícia é que pode formar outro polícia, daí que há esta necessidade de termos um corpo docente próprio. É uma questão
lógica. E temos vários quadros a serem formados fora do país que
ao regressar prioritariamente estarão afectos nas escolas da Polícia
para poderem transmitir a experiência que têm de outros países54.

6. Conclusão
Os elementos-chave da Escola de Matalane e da ACIPOL, tais como
requisitos de entrada, o magro orçamento, a curta duração da formação
com a sua parte curricular e treino prático, demonstram que a formação
militar domina a preparacão da polícia. Na Escola de Matalane, mais
que na ACIPOL, a análise destes factores, ainda que muito descritiva,
revela uma formação gerida dentro de um panorama limitado e secreto.
Sob a máscara do conceito de segurança do país, a formação policial
pGHL[DGDORQJHGRVUHDLVGHVDÀRVGDVRFLHGDGHLQFOXLQGRDVQRYDVH
complexas exigências de oferta de serviços públicos de segurança. Esta
é a origem da acção policial virada para ‘reprimir’, mesmo naqueles
casos em que o exercício da cidadnia esteja protegido pela lei.

Nota 27 supra.
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José Jaime Macuane é a mais recente vítima

A cobra que Nyusi acaricia!
Por Armando Nhantumbo

O

rapto e consequente baleamento, esta
segunda-feira, em Maputo, de uma das vozes
críticas à governação do dia, nos
últimos tempos, volta a levantar o
velho debate sobre a intolerância
ao pensamento diferente em Moçambique. José Jaime Macuane,
académico e docente universitário
que, no domingo último, mandou
recados ao Governo da Frelimo,
caiu nas garras dos poderosos poderes ocultos decididos a ditar, de
armas em punho, em quê e como
os moçambicanos devem expressar-se.
Se a três de Março de 2015, com
apenas 45 dias de governação, o
Presidente Filipe Nyusi era premiado com um pacote armadilhado, calando-se uma das mais
autorizadas vozes do direito
constitucional que Moçambique
conheceu em 40 anos, nomeadamente, o constitucionalista Gilles
Cistac, cujo assassinato ainda não
foi esclarecido, esta semana, o engenheiro do Planalto de Mueda
colheu o que, a não ser sua obra, é
fruto da sua manifesta incapacidade em travar os sindicatos criminosos que prosperam no Estado
que ele dirige há cerca de um ano
e meio.
Na verdade, o homem que depois
de um discurso de renascimento,
a 15 de Janeiro de 2015, ascendeu
em Março do mesmo ano à liderança da Frelimo, arruinando um
império que os eufemismos da
academia atribuíram o cânone de
“quase” fascista, não conseguiu, em
17 meses, sarar as profundas feridas que partem do próprio prédio
branco da antiga Rua Pereira do
Lago, de onde logo à madrugada
ele próprio foi comparado com
Raul Domingos.
Com o martelo da presidência e da
Frelimo nas suas mãos, Nyusi não
é mais aquele menino para quem
as pedras são arremessadas. Ou ele
próprio as arremessa ou então as
deixa passar quando elas são arremessadas pelos poderes ocultos
que tentam ditar as regras de jogo
no país. E, enquanto o presidente
não mata a cobra, ela vai fazendo
imparavelmente mais vítimas.
Foi assim que, numa manhã fresca
de 23 de Maio, com os termómetros a rondar aos 27 graus centígrados na cidade de Maputo, um
Professor universitário cujas habilidades são reconhecidas nos meandros da academia era, cobardemente, baleado em Maputo.
A imagem de um académico estatelado no solo húmido de Marracuene, na cintura de uma planta
silvestre encostada numa rua isolada que liga à Estrada Circular, a
contorcer-se dores, cinto no chão,

José Macuane, no leito hospitalar, na tarde de segunda-feira, à espera de uma intervenção cirúrgica

marcas de violência na cara e, na
mão, um goro azul que lhe foi encapuçado antes de se lhe apontar a
arma que lhe deixou imobilizado
no local, chocou o país e o mundo que, na noite anterior, ainda
viu José Jaime Macuane a debater
Moçambique no programa “Pontos de Vista” do canal televisivo
STV.
Estava ali exposto um professor
cujo gabarito representa, indiscutivelmente, um valor notícia que
só a Rádio Moçambique, a Televisão de Moçambique e outra media
que cumpre rituais estranhos ao
interesse público, não viram.
De imediato, o SAVANA saiu à
rua para, mais uma vez, documentar aquilo que sugere cerceamento
de um direito constitucional chamado liberdade de expressão.
Ao que contaram ao Jornal fontes familiares, eram 8horas e 30
minutos, em plena zona nobre da
capital moçambicana, concretamente, no bairro da Coop, quando
José Jaime Macuane, que acabava
de sair de casa a caminho do serviço, viu sua viatura bloqueada, por
indivíduos que não reconheceu.
Verdade ou não, os meliantes
identificaram-se como agentes da
polícia, esses que têm sido recorrentemente apontados como parte
decisiva nesta razia criminosa que
prospera sem o freio necessário.
Para executar o seu plano, esses
“polícias” alegaram que a viatura
dupla cabina em que o académico
se fazia transportar era roubada.
Foi à velocidade de cruzeiro que
Macuane foi agredido, raptado e
jogado para a viatura dos meliantes que seguiram, sucessivamente,
as Avenidas Joaquim Chissano,
Acordos de Lusaka, Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM), Julius Nyere,
passando por Magonine/CMC,

dando até à Estrada Circular de
Maputo.
Já em território do distrito de
Marracuene, na província de Maputo, concretamente numa “picada”, segundo fontes familiares da
vítima, o comentador do “Pontos
de Vista” foi, com goro envergado
desde a cabeça até à cara, ordenado para que descesse da viatura.
Antes de dispararem as mortíferas
balas, os executores ainda deixaram ficar recado ao politólogo.
“Fomos mandatados para te pôr
coxo” confessaram, “esquecendo-se”, entretanto, de dizer quem era
o mandante.
Conta a família que foram quatro
tiros que imobilizaram o professor
da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), mas um foi que
causou maiores danos.
“Todos os tiros entraram e saíram,
mas há um que atingiu o fémur
da perna direita e ficou lá”, contou, em nome da família, o sogro
da vítima, Pedro Guambe, na tarde de segunda-feira, no recinto
do Hospital Privado de Maputo,
quando se aguardava pela realização de uma intervenção cirúrgica
para a retirada da bala, ora alojada
no membro inferior.
O SAVANA soube na segunda-feira que Jaime Macuane seria
operado por um ortopedista de
nome Langa, com longa experiência na área, que aliás já foi ortopedista militar. Enquanto isso,
o quadro clínico da vítima estava nas mãos do próprio director
clínico do Hospital Privado de
Maputo, Carlos Machado, um
médico cubano também de reconhecida experiência.
Segundo Pedro Guambe, a quadrilha que se apoderou de telemóveis e documentos da vítima,
deixou Jaime Macuane no local
do crime.

Consta que, do local, passou a primeira pessoa que, eventualmente,
por medo, não socorreu o professor, tal como a segunda pessoa
que apenas o fotografou, até que a
terceira pessoa levou o académico
até ao hospital local, de onde mais
tarde veio a ser transferido pela família, para o Hospital Privado de
Maputo.
Questionado pelo SAVANA se
havia suspeitas, Guambe, que garantiu que José Jaime Macuane
nunca se tinha queixado de ameaças, respondeu cautelosamente.
“Não temos suspeita nenhuma.
Achamos que isso é o trabalho
do Estado, que tem órgãos competentes para suspeitar. Para nós
todos são suspeitos e também todos são inocentes até que sejam
encontrados os verdadeiros autores”, disse.
Na tarde de segunda-feira, académicos, políticos, activistas de direitos humanos, amigos e familiares convergiram naquela unidade
hospitalar para se solidarizar com
o professor escolhido a dedo para
ser “coxo”.
Entretanto, o contexto político do
país em que José Jaime Macuane
foi baleado ressuscita o velho debate sobre a intolerância ao pensamento diferente em Moçambique.
Para algumas vozes críticas de
Maputo que, inclusivamente, se
retiraram do debate nacional, vive-se, hoje, uma situação de protecção zero, perante o que consideram a maior repressão de sempre
em Moçambique, que supera até o
apogeu do que foi a era de Samora
Machel, durante o partido único.
Tal como o constitucionalista Gilles Cistac que, a 3 de Março de
2015, foi baleado, mortalmente,
depois de ter defendido enquadramento legal da exigência da
Renamo para a descentralização

administrativa, desde que alterasse a designação “Províncias
Autónomas” para “Autarquias
Provinciais”, o politólogo Jaime
Macuane foi atentado depois de,
ultimamente, tomar posições meramente académicas, mas incómodas para o Governo da Frelimo,
sobretudo as alas radicais.
Aliás, a menos de 24 horas do
sucedido, o comentador teceu, no
“Pontos de Vista” duras críticas
sobre a governação do dia. Vincou, por exemplo, que é importante que haja um entendimento
no país de que a alternância de
poder é algo normal em democracias, uma afirmação que contraria
o entendimento de políticos em
fase terminal que já assumiram
publicamente que só a Frelimo é
que está no direito de governar,
eternamente, Moçambique e os
moçambicanos.
Na noite dominical que falou pela
última vez nos ecrãs, Macuane
lembrou o postulado samoriano
segundo o qual “é preciso fazer
da escola a base para o povo tomar o poder” para dizer que ele
próprio é fruto dessa emancipação
da academia, argumentando que o
ministro da Economia e Finanças,
Adriano Maleiane, não pode aparecer a dizer que a dívida pública
não terá impacto na vida dos moçambicanos.
Aquela que, na verdade, é apenas
a última encomenda dentre várias outras, sempre lamentou pelo
facto de o Estado se ter demitido
da sua função de garantir segurança aos cidadãos e, no domingo
passado, comentou ainda sobre a
fracassada marcha que havia sido
convocada para o último fim-de-semana, destacando que, mesmo
assim, as autoridades voltaram
a apertar o cerco, lançando uma
mensagem de que é proibido manifestar-se no país, contrariando a
Constituição da República.
E, como sempre, a polícia está a
trabalhar para esclarecer o caso.

É triste, mas não se pode
recuar - Fernando Lima,
colega da vítima
Mensagens de condenação contra
a mais recente obra dos poderosos
poderes ocultos que parecem decididos a implantar uma democracia
armada em Moçambique, com algemas nas palavras, não demoraram chegar.
Naquela que foi a sua primeira reacção, o colega de Jaime Macuane
no “Pontos de Vista”, o jornalista
Fernando Lima, visivelmente preocupado, disse que acolheu o baleamento com preocupação, mas
sem grande surpresa.
“Nós sabemos que corremos esse risco. Claro que é
triste que estejamos a viver
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Fernando Lima

uma situação desta natureza, mas
outras pessoas noutras partes de
Moçambique são diariamente baleadas por pessoas sem rosto e sem
nome”, explicou.
Questionado se se tratava ou não
de um atentado à própria liberdade de expressão, Fernando Lima
foi cauteloso: “é difícil dizer isso.
Em termos práticos é o que pode
parecer, mas pode haver outros
motivos por detrás deste atentado”.
Lima, que também é Presidente
do Conselho de Administração
(PCA) da mediaCoop, proprietária
dos Jornais SAVANA e Mediafax
e a Rádio SAVANA 100.2, referiu, contudo, que não se pode desfalecer nem recuar porque assim,
exactamente, se estaria, a atingir
os objectivos dos que querem intimidar.

Pensar diferente não pode
ser problema - Iraê Lundin
Na sua reacção exclusiva a este
jornal, a académica Iraê Lundin
começa por frisar que, independentemente de quem quer que seja
a vítima e de qual for o motivo, é
condenável o recurso à violência
que se assiste nos últimos tempos
no país. Mas se o baleamento de
Jaime Macuane for aviso para calar a quem tenha ideias diferentes,
é pior ainda, anotou Iraê Lundin.

Também prudente, Lundin nega
assumir que o atentado desta semana seja um atentado à própria
liberdade de expressão, mas disse
que é duplamente preocupante
quando as vítimas são pessoas que
nem sempre se expressam ao sabor
do poder instituído.
A professora universitária lembra
que é função do Estado proteger
os cidadãos, para depois vincar que
cercear as pessoas que foram à escola e, por isso, apresentam ideias
estruturadas como é José Jaime
Macuane é preocupante em Estados de Direito Democrático.
“Pensar não como pensa o poder
instituído não pode ser problema.
Não podemos pensar de forma
igual. Ensinamos nossos estudantes a pensarem com suas próprias cabeças, não ensinamo-los
a pensarem como nós pensamos.
Damos-lhes ferramentas para eles
pensarem por si sós” vinca a professora para quem o pensamento
diferente é crucial na busca de soluções para os problemas de um
país.

Quem é esse que quer
um país em que não se
fale? - Questiona Salomão
Muchanga
Para o Presidente do Parlamento
Juvenil (PJ), o baleamento de José
Jaime Macuane mostra que esta-

mos perante o prosperar do crime
organizado que, entretanto, tem
de ser interrompido.
Entende Salomão Muchanga que
há gente que dirige o crime organizado, escondendo-se por trás do
dedo, gente com prioridades confusas e que lê o país às avessas.
Entende que o que aconteceu esta
segunda-feira, em Marracuene, é
um atentado, uma sevícia e chantagem à dignidade da liberdade de
expressão e se “nos resignarmos
perante estas ameaças, esta situação tenebrosa, estaremos efectivamente a descambar o país, pelo
que devemos ter uma luta firme,
consequente para que possamos,
de facto, termos o orgulho porque
aqui trata-se também de mapearmos a dimensão do atentado a esta
liberdade”.
Para Muchanga, há quem se esqueceu do porquê se foi à Luta
Armada e é peremptório em afirmar que “isto nos revolta”.
O número um do PJ, para quem
não há Estado de Direito Democrático sem liberdade, questiona
“quem é esse que quer um país em
que não se fale, pois a liberdade é
a aspiração mais poderosa de uma
sociedade”.
Ele, que vê na liberdade como
meio e fim prioritário de uma
democracia, denunciou a existência de gente que está a preparar
um estrondoso golpe à liberdade
de expressão em Moçambique e
questionado sobre quem é essa
gente, de pronto respondeu: “os
bárbaros que acampam na nossa
sociedade que são contrários aos
esforços genuínos da gente do
bem do país”.
Recorre à história para afirmar
que as perseguições, o combate e
os baleamentos de pessoas, mais
do que intimidar, fertilizam a
consciência política dos moçambicanos.
“Mais do que o medo, isto nos ajuda a pensar e a produzir uma cons-
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ciência política, a produzir uma
melhor organização de ideias e a
levantar a pressão”, alertou, frisando que, historicamente, são nessas
ocasiões onde os poderosos impunes à Lei, perdem os seus tronos,
não pela vingança, mas pela acção
da não-violência activa, ou seja,
uma situação revolucionária à escala do nosso tempo para defender a liberdade e fazer a sociedade
ganhar o que a fonte chama de
anticorpos.
“Esta situação difícil em que os
moçambicanos estão a viver, essa
chantagem à liberdade, essa chantagem à dignidade da liberdade,
deve significar o erguer cada vez
mais amplo da voz da sociedade,
dos jovens em particular e formular uma posição organizacional
da mudança. Situações como esta
devem servir para activarmos uma
mudança política e social porque
se o que se pretende é a resignação, nós devemos dizer não à resignação e esses anticorpos que a
sociedade deve ganhar têm de ser

Salomão Muchanga

É preciso tomar medidas urgentes
- Transparência Internacional

A

s mensagens de condenação ao atentado contra José Jaime Macuane vieram
também de fora do país.
A Transparência Internacional, por
exemplo, condena veementemente o ataque violento e exige que Maputo faça todos os esforços
para investigar o trágico acontecimento e tomar
medidas urgentes para proteger os cidadãos.
Ressalta aquela organização não governamental
de luta contra a corrupção que o Professor Macuane é um dos vários activistas proeminentes
que tomaram uma posição firme contra a corrupção dentro dos governos actual e anteriores
de Moçambique.
Para a Transparência, o seu rapto e consequente baleamento nos membros inferiores é visto
como uma mensagem de aviso a todos os que
questionam abertamente e apelam à investigação do mais recente escândalo de corrupção do
governo, as famosas dívidas ocultas.

Iraê Lundin

capazes de aguentar todo o tipo de
sevícias que estamos a ser alvo” explanou, quando desafiava a sociedade a ser firme no uso do direito
à palavra.
O homem que não se deixa abalar por aqueles que, de armas em
punho, pretendem ditar o quê e
como pensar, volta a mandar recados ao mais alto magistrado da
nação, o Presidente Filipe Nyusi.
Diz Salomão Muchanga que a
protecção dos cidadãos e a justiça em Moçambique precisam do
apoio de quem dirige a nação.
“Esta situação difícil que estamos
a viver também intima a quem dirige a nação a lembrar-se da função político-social de um Estado”,
disse repetindo que “não nos iremos vergar, não iremos à resignação, antes pelo contrário, continuaremos firmes” porque “esta
miséria estrutural e visceral que
vivemos merece a nossa prontidão
cívica para que se devolva a esperança de que os moçambicanos
podem viver em harmonia”.

Numa mensagem publicada na página oficial da
Transparência Internacional, a vice-Presidente,
Elena Panfilova, refere que “José Jaime Macuane
é um herói e ele e as pessoas que têm a coragem
de falar a verdade ao poder devem ser protegidos
em Moçambique e em toda a parte”.
Refere a nota que, como signatário da Convenção da União Africana sobre a Prevenção
e Combate à Corrupção, Moçambique tem a
obrigação de proteger os membros da sociedade
civil e “criar um ambiente propício que permita à sociedade civil e aos meios de comunicação
social manter os governos nos mais altos níveis
de transparência e prestação de contas em gestão
dos assuntos públicos.
A organização sediada em Berlim, na Alemanha,
envia as suas mais profundas condolências à família Macuane e deseja-lhe uma rápida recuperação.

INTERNACIONAL
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Zuma soma e segue nos escândalos

Dinheiro da polícia
comprou carros das
esposas do Presidente

J

acob Zuma é sinónimo de
escândalos. O último dá
conta de que o Ministério da Polícia sul-africano
terá desviado nove milhões de
randes do orçamento da instituição para a compra de 10
carros destinados às esposas do
chefe de Estado sul-africano,
entre 2013 e 2016.
A utilização do dinheiro da polícia sul-africana para a aquisição de veículos das mulheres de
Zuma foi dada a conhecer pelo
ministro do pelouro, Nkosinathi
Nhleko, numa carta-resposta, na
terça-feira, ao deputado do principal partido de oposição, Aliança Democrática (AD) Zakhele
Mbhele.
Na carta, Nhleko refere que foram comprados um Range Rover SUVs, dois Land Rover Discovery SUVs e cinco Audi SUVs
and sedans
“A compra era necessária para
garantir uma protecção adequada para as mulheres de figuras
VIP”.
Furioso, Zakhele Mbele estimou
que o dinheiro usado na compra
de viaturas podia ter pago despesas escolares de 116 estudantes
universitários num ano ou três

anos de curso para 38 estudantes
O dinheiro, acrescentou Mbele,
podia ter sido usado no recrutamento de pelo menos 61 polícias
num ano ou criar emprego para
1.315 pessoas. “A economia do
país está num estado moribundo, a economia está a sangrar,
enquanto o Presidente continua
a delapidar a África do Sul”,
afirmou o deputado da AD.
Este é o mais recente escândalo
em que Jacob Zuma se envolve,
depois de recentemente ter vindo
à superfície que a família Gupta,
de que é amigo, oferecia cargos
ministeriais a quadros do ANC,
partido no poder, que aceitassem
facilitar negócios para o clã.
As revelações levaram vários
bancos sul-africanos e firmas
de auditoria a cortar laços com
os Guptas, forçando a sua saída
do país.
Por outro lado, Jacob Zuma ainda não devolveu os milhões de
randes que foi condenado a pagar ao tesouro sul-africano, depois de a justiça do país ter considerado que foi gasto dinheiro a
mais em obras de melhoramento
do sistema de segurança da residência do Presidente na sua terra
natal.

Tabela que consta na carta-resposta escrita pelo Ministro da Polícia, Nkosinathi
Nhleko, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do principal
partido de oposição, Aliança Democrática (AD) Zakhele Mbhele

Zuma e as suas mulheres
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Mozal e CPI lançam plataformas on-line de apoio as PME’s
A fundição de alumínio Mozal está agora a
utilizar uma nova plataforma on-line de registo de fornecedores que permite a fácil idenWLÀFDomRGHIRUQHFHGRUHVGHEHQVHVHUYLoRVj
0R]DOEHPFRPRDMXGDUDVHPSUHVDVDHVWDEHOHFHUHPSDUFHULDVHVWUDWpJLFDVHQWUHVL
$ SODWDIRUPD FRQKHFLGD SRU ,QWVLND p XP
produto gerido pela South32, gestora e accioQLVWDPDLRULWiULRGD0R]DO,QWVLNDpXPDGDV
TXDWUR LQLFLDWLYDV GHVHQYROYLGDV QR kPELWR
do Programa de Desenvolvimento de ForneFHGRUHVGD6RXWK
O serviço Intsika foi lançado recentemente
durante um workshop realizado na Mozal,
H p XPD LQLFLDWLYD TXH YLVD DSRLDU R GHVHQYROYLPHQWR GH SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV
30(V 2ZRUNVKRSMXQWRXPDLVGHSDUWLFLSDQWHV
Falando no decurso do workshop, os representantes da South32 explicaram que o IntsiNDpRSULPHLURSDVVRSDUDID]HUQHJyFLRVFRP
a Mozal, entretanto existem passos adicionais
no processo de procurement para se ganhar
XPFRQFXUVRRXRSRUWXQLGDGHGHWUDEDOKR
Os representantes da South32 explicaram
WDPEpPTXHR,QWVLNDSRGHDMXGDUDDXPHQWDU DV RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLR FRP RXWUDV
HPSUHVDVDWUDYpVGDFULDomRGHXPDSUHVHQoD
on-line e de desenvolvimento de redes de neJyFLRV
$V HPSUHVDV TXH GHVGH Mi SUHWHQGHP IRUQHFHUEHQVHVHUYLoRVj0R]DOGHYHUmRUHJLVWDUVH QHVWD SODWDIRUPD 2 SURFHVVR GH HQWUDGD
QR,QWVLNDQmRDFDUUHWDFXVWRVÀQDQFHLURV3RGHVH DFHGHU DR ,QWVLND DWUDYpV GR HQGHUHoR
http://www.south32intsika.net
CPI e Mozal estreitam parceria
O Centro de Promoção de Investimentos (CPI)
WDPEpPDSUHVHQWRXGXUDQWHHVWHZRUNVKRS
RVGHWDOKHVVREUHDVXDIHUUDPHQWDGLJLWDOGHsignada SPX, que permite a colocação de emSUHVDVPRoDPELFDQDVQDURWDGDFRPSHWLWLYLGDGHLQWHUQDFLRQDO
6HJXQGRRUHSUHVHQWDQWHGR&3,6U$QWyQLR
0DFDPR R REMHFWLYR GR 63; p GH DVVHJXUDU
TXHDVHPSUHVDVQDFLRQDLVWHQKDPDFHVVRjV

oportunidades existentes nas grandes empresas e criar uma rede de contactos entre as empresas fornecedoras nacionais e as grandes
HPSUHVDVFRPSUDGRUDV
2 63; IRL GHVHQYROYLGR Ki PDLV GH  DQRV
pela Organização das Nações Unidas para
'HVHQYROYLPHQWR ,QGXVWULDO H IRL FRQFHELGR
para impulsionar as oportunidades para as
30(VDWUDYpVGDSURPRomRHGHVHQYROYLPHQWRGDVXEFRQWUDWDomRLQGXVWULDOLQWHUQDFLRQDO
(P0RoDPELTXHR63;FRQWULEXLSDUDDPDterialização do Programa Quinquenal do GoYHUQREHPFRPRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGH
30(·VHDXPHQWRGR3,%'HVGHDQRHP
que iniciou a implementação do programa
HP 0RoDPELTXH Mi IRUDP FDWDORJDGDV PDLV
GHHPSUHVDV
2VSDUWLFLSDQWHVGR:RUNVKRSÀFDUDPDVDEHU
que qualquer interessado em aderir ao SPX,
deve ser uma empresa nacional, com potenFLDOSDUDIRUQHFHUEHQVHVHUYLoRVDRVJUDQGHV
empreendimentos ou ser um comprador naFLRQDO RX LQWHUQDFLRQDO EDVWDQGR SDUD LVVR
contactar o CPI para mapear a sua empresa
QR63;
Fornecedores satisfeitos com as plataformas
Alguns representantes de empresas presentes
QRZRUNVKRSPRVWUDUDPVHEDVWDQWHVDWLVIHLWRVFRPDDEHUWXUDGD0R]DOHPFULDURSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVSDUDQRYRVIRUQHFHGRUHV
VREUHWXGRDTXHOHVTXHDFWXDPORFDOPHQWH
0XLWRVSDUWLFLSDQWHVDÀUPDUDPTXHHVWDYDP
muito impressionados com o potencial e com
as oportunidades que o Intsika traz para novos fornecedores e acreditam que, as parcerias entre PME’s e as grandes empresas poGHPWRUQDUVHPDLVIiFHLVGHHVWDEHOHFHU
Os participantes do workshop notaram que
o alto nível de interacção entre os participantes, permitiu a discussão de uma grande vaULHGDGHGHRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVRXWURV
convergiram na ideia de que parcerias inteliJHQWHVFRPR,QWVLNDHR63;SRGHPEHQHÀFLDU
WRGDDLQG~VWULD
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Renamo denuncia ofensivas militares na Gorongosa

Iminente mega assalto a Satunjira?
- tal como no passado, pode estar em marcha um plano das alas radicais da Frelimo visando anular os passos de Nyusi rumo ao diálogo com Dhlakama
Por Armando Nhantumbo

Q

uando todas as atenções
estavam viradas para
a sede do Secretariado
Nacional de Defesa e
Segurança, em Maputo, para a primeira reunião da Comissão mista
Governo-Renamo, encarregue por
preparar as condições para o reinício do diálogo político no país, eis
que a Renamo convoca a imprensa, na manhã da mesma quarta-feira, na sua sede, para denunciar
desdobramento militar de forças
governamentais na Gorongosa,
província de Sofala, no centro de
Moçambique, o epicentro da guerra convenientemente chamada por
tensão político-militar.
Até à manha de quarta-feira, quando a Renamo revelava a informação, as forças governamentais
estavam, segundo o porta-voz do
partido, em Mucodza, no interior
da Gorongosa, a se dirigirem a Satunjira, onde, nas palavras de António Muchanga, reside actualmente
o Presidente Afonso Dhlakama.
Foi em Satunjira que, a 21 de Outubro de 2014, forças conjuntas assaltaram o santuário do Presidente
da Renamo, forçando-o a se refugiar para a chamada parte incerta,
numa mega operação que os seus
arquitectos, com Armando Guebuza na Presidência da República
e, como tal, Comandante em Chefe
das Forças de Defesa e Segurança
(FDS), acreditavam ser o assalto
final contra Dhlakama que poderia
ceder ao diálogo mais fragilizado.
Mas foi preciso esperar 2015 para
se assistir a maior contradição de
todos os tempos entre um Presidente da República eleito pela Frelimo e o seu próprio partido.
Quando influentes membros da
Frelimo lançaram-se pelas províncias em campanhas para dizer não
às Autarquias Provinciais, em reacção aos supostos entendimentos
tácitos que Filipe Nyusi teria tido
nos dois encontros com Afonso
Dhlakama que realizou no início
do seu mandato, precisamente, em
Fevereiro de 2015, nos quais ficou
acordado que a proposta do maior
partido da oposição seria submetida ao parlamento e que teria um
“tratamento especial e urgente”,
tratava-se apenas do início da expressão de força na Frelimo contra
o também novo Comandante em
Chefe das FDS.
O ponto mais alto terá sido quando, depois de duas emboscadas em
Manica (12 e 25 de Setembro do
ano passado), Afonso Dhlakama
foi assaltado na sua residência na
Beira, Sofala, quando ele se preparava para um encontro com Filipe
Nyusi no âmbito do restabelecimento do diálogo com vista à paz
em Moçambique.
Em círculos restritos, sempre ganhou eco a tese de que terão sido

António Muchanga, porta-voz da Renamo

forças radicais do partido no poder,
que nunca se identificaram com o
tom reconciliatório de Filipe Nyusi, que urdiram o plano para anular
quaisquer esforços tendentes à retomada de diálogo com aquele que
sempre o tiveram como um inimigo por abater, o eterno Afonso
Dhlakama.
Aliás, falar de paz quando na prática se prepara para a guerra tem sido,
nos últimos anos, a forma mais fácil
de se fazer política em Moçambique, com os políticos a jurarem, em
comícios populares, compromissos
pela paz que nunca cumprem.
Coincidência ou não, as informações sobre ofensivas militares na
Gorongosa surgem exactamente no
dia em que teve lugar na cidade a
primeira reunião da Comissão mista Governo-Renamo para preparar
as condições para o reinício do diálogo político com o objectivo de
assegurar uma paz permanente e
perpétua para Moçambique.
É um encontro que, no entendimento da Renamo, marca um sinal
histórico e satisfação por parte de
todos aqueles que são amantes da
paz no país e no mundo.
“O Partido Renamo regozija-se
com este facto, mas também lamenta que, enquanto as duas equipas se preparam para o frente-a-frente, há desdobramento militar
na Gorongosa estando as forças do
Governo em Mucodza a dirigirem-se a Satunjira local onde reside o
Presidente Dhlakama, actualmente”, disse António Muchanga.
Para o porta-voz, no lugar de se dar
primazia aos desdobramentos militares, seria mais importante se a
oração e desejo das chefias militares
fosse de inspirar as equipas criadas
a encontrarem um entendimento
político com vista a ultrapassarem a
crise o mais rápido possível.
Recorrendo ao adágio popular de
acordo com o qual é falando que
as pessoas se entendem, António
Muchanga apelou que, estando a
reiniciar o contacto para o diálogo, é prudente que se demonstre
com actos concretos que o diálogo
é principal solução do conflito que

opõe as duas partes, mandando parar com as ofensivas militares que
estão a ter lugar na Gorongosa
e outros cantos do país de modo
a assegurar-se que o Presidente
Dhlakama se concentre no diálogo

político que tem lugar em Maputo,
pois “a equipa da Renamo pretenderá contactá-lo sempre que for
necessário e deve-se garantir condições para que ele possa corresponder”.
A Renamo, que nas últimas semanas é acusada de estar a semear terror no centro de Moçambique, com
sucessivos ataques a autocarros, diz
que porque o povo está a enfrentar vários desafios nomeadamente
a seca, o conflito armado e a crise
financeira, é tempo de aliviar-se o
sofrimento dos moçambicanos.
A polícia, que dada a imagem negra que sobre ela recai nos últimos
tempos, com assassinatos à queima-roupa nunca esclarecidos, anda
fugitiva da imprensa. Esta segunda-feira, por exemplo, o Comando
Geral da Polícia voltou a gazetar
ao habitual briefing às terças-feiras
com a imprensa, eventualmente,
para evitar as incómodas perguntas
de jornalistas. Tentativas para ouvirmos o porta-voz da corporação,
Inácio Dina, falharam.

Reuniões à porta fechada
As partes reuniram-se pela primeira vez na capital moçambicana,
tendo Jacinto Veloso, membro do
Conselho Nacional de Defesa e
Segurança, Maria Benvinda Levi,
conselheira do Presidente da República, e Alves Muteque, quadro
da Presidência, sido confiados por
Filipe Nyusi enquanto José Manteigas, Eduardo Namburete e André Magibire, todos deputados da
Renamo, indigitados por Afonso
Dhlakama para a retomada do diálogo para o fim da crise política e
militar. Eduardo Namburete esteve
ausente. Está fora de Maputo. À saída da reunião, Jacinto Veloso e José
Manteigas disseram que o encontro
decorreu num “clima cordial”. Uma
segunda ronda foi marcada para a
próxima segunda-feira, onde deverão ser discutidos os pontos prévios
apresentados pela Renamo para um
encontro directo entre o Presidente
da República, Filipe Nyusi, e Afonso Dhlakama, líder da Renamo.

2FHQiULRpDGPLWLGRSHOR%DQFRGH0RoDPELTXH

Suspensão de ajuda ao país coloca
riscos à economia

A

suspensão da ajuda
externa a Moçambique, na sequência da
revelação das chamadas dívidas escondidas, é um dos
factores de risco para a economia
moçambicana, admite o Banco
de Moçambique (BM).
O impacto negativo do congelamento do apoio da comunidade
internacional ao país foi referido
por Waldemar de Sousa, administrador do Banco de Moçambique, durante um encontro com
representantes da CTA (Confederação das Associações Económicas de Moçambique), que
junta as associações patronais do
país.
O grupo dos principais doadores
do Orçamento do Estado (OE),
o chamado G-14, anunciou em
Abril que suspendia a ajuda de
cerca de USD300 milhões com
que se comprometeu a apoiar o
país este ano, na sequência do
escândalo de dívidas secretamente contraídas entre 2013 e 2014
pelo Governo de Armando Guebuza.
Por sua vez, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) também
cancelou um apoio de emergência, no valor de USD155 milhões, devido à descoberta.
O corte da ajuda do G14, não

obstante representar apenas 12%
do OE, segundo dados do Governo, em termos de reservas externas, representa 25%.
Conforme os dados que divulgou junto da CTA, Valdemar de
Sousa deu a conhecer que a ajuda internacional ao país já vinha
registando uma tendência decrescente, tendo conhecido uma
queda de 22% para 298 milhões
de dólares em 2015, contra 390
milhões de dólares em 2014.
Waldemar de Sousa referiu que
o Produto Interno Bruto (PIB)
cresceu 5,3%, uma cifra que pode
impor a necessidade de uma revisão em baixa das perspectivas
de crescimento da economia moçambicana de 2016.
Waldemar de Sousa recordou
que o PIB abrandou de 7,4% em
2014 para 6,6% em 2015.

,QÁDomRDPHDoDXOWUDpassar meta
Nas tabelas e quadros que o administrador do Banco de Moçambique partilhou com a CTA
é notável a queda acentuada da
moeda nacional, tendo registado
uma variação anual de 49,39%,
em relação ao dólar, e acumulada
de 14,10%, até Abril.
Em relação ao euro, o metical
depreciou-se, em termos anuais,
em 62,61% e 23,89%, em ter-

mos acumulados, e em relação ao
rand, 33,39%, em termos anuais,
e 30,56, em termos acumulados.
Waldemar de Sousa assinalou
que a inflação tem seguido uma
tendência altista e acima da perspectiva de 5,6% estabelecida para
2016.
De Dezembro de 2014 a Abril
último, a inflação acumulada
atingiu 17,29% no país, com
Beira a registar a taxa mais alta,
21,62%, seguida de Nampula,
18,19%, e Maputo, 15,29%.
Outra ameaça à economia do
país, de acordo com os dados
prestados por Waldemar de Sousa, é a circulação condicionada de
pessoas e bens, devido à tensão
político-militar, recuperação do
sector agrícola, em virtude dos
efeitos da estiagem, menor disponibilidade de divisas no mercado, bem como pressão cambial
e nas Reservas Internacionais
Líquidas.
No contexto internacional, são
factores de risco a incerteza em
relação às perspectivas de crescimento económico global para
2016, contínua queda dos preços
das “commodities”, revisão em
baixa do “rating” de Moçambique
pelas agências de notação financeira e incertezas quanto à evolução da inflação na África do Sul.
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Anúncio de Consultoria
UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População, é uma agência internacional de desenvolvimento que trabalha em prol de um mundo onde
cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o
potencial de cada jovem é realizado.
O UNFPA solicita candidaturas de cidadãos mooDPELFDQRVTXDOLÀFDGRVHH[SHULHQWHVSDUDDVVHguintes vagas:
Titulo da Consultoria : Consultor para o Programa de Saude Sexual e Reprodutiva para Adolescentes e Jovens
Prazo de candidatura :
30 de Maio de 2016
Local
:
Maputo
Tipo de Contrato
:
Contrato para
Consultor Individual (IC)
Duração
:
6 meses e meio
Requisitos gerais:
Académica
Pós - Graduação em Ciências Sociais ou áreas técQLFDVDÀQV
([SHULrQFLDSURÀVVLRQDOGHVHWHDQRVHPSURWHFção e empoderamento do adolescente, casamento
prematuro, programas de normas sociais, desenvolvimento da comunidade no campo;
([SHULrQFLD HP SURJUDPDomR HP iUHDV UHOHYDQtes, bem como a implementação de projectos e
monitoria e avaliação;
([SHULrQFLDHPFRODERUDomRFRP21*VHRUJDQLzações juvenis;
([SHULrQFLD DQWHULRU FRP D 218 H HVSHFLÀFDmente com o UNFPA;
([FHOHQWHFRPXQLFDomRHP3RUWXJXrVIDODGRHHVcrito e conhecimentos da língua inglesa
2V 7HUPRV GH 5HIHUrQFLD GHWDOKDGRV H R IRUPXlário P11 estão disponíveis no UNFPA, de 20 de
Maio a 30 de Maio de 2016, no período das 08:30
as 16:00 horas, na recepção do UNFPA, Av. Julius
1\HUHUH1ID[RXYLDHPDLOreFUXLWPHQW#XQISDRUJP]
Os interessados deverão submeter as suas candidaturas acompanhadas pelo CV actual
L]DGRHRIRUPXOiULR3SUHHQFKLGRFRPRHQGHreço completo, números de contacto e pelo menos
WUrVUHIHUrQFLDV$VFDQGLGDWXUDVGHYHUmRVHUHQviadas via email: UHFUXLWPHQW#XQISDRUJP]
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Anúncio de Consultoria
UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População,
é uma agência internacional de desenvolvimento que
trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez
é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada
jovem é realizado.
O UNFPA solicita candidaturas de cidadãos moçamELFDQRV TXDOLÀFDGRV H H[SHULHQWHV SDUD DV VHJXLQWHV
vagas:
Titulo da Consultoria : Consultor para Comunicação em Mudança de Comportamento
Prazo de candidatura : 30 de Maio de 2016
Local
: Nampula
Tipo de Contrato
: Contrato para Consultor
Individual (IC)
Duração
: 6 meses e meio
Requisitos gerais:
Académica
Pós - Graduação em Ciências Sociais ou áreas técnicas
DÀQV
'LSORPDGH/LFHQFLDWXUDFRPDFRPELQDomRGHTXDOLÀFDo}HVDFDGpPLFDVHH[SHULrQFLDSURÀVVLRQDOUHOHYDQWH
pode ser aceite em substituição do mestrado.
([SHULrQFLD SURÀVVLRQDO GH VHWH DQRV HP FRPXQLFDção para mudança de comportamento, capacitação de
adolescentes, programas de normas sociais, desenvolvimento da comunidade ou no campo
([SHULHQFLDSURÀVVLRQDOQRDSRLRDLQLFLDWLYDVGRSDUceiro;
([SHULrQFLDHPSURJUDPDomRHPiUHDVUHOHYDQWHVEHP
como a implementação de projectos;
([SHULrQFLDHPFRODERUDomRFRP21*VHRUJDQL]Do}HV
juvenis;
([SHULrQFLDGHWUDEDOKRHPÉIULFDHVSHFLDOPHQWH0Rçambique, pode ser uma vantagem;
([SHULrQFLD DQWHULRU FRP D 218 H HVSHFLÀFDPHQWH
com o UNFPA;
([FHOHQWHFRPXQLFDomRHP3RUWXJXrVIDODGRHHVFULWR
e conhecimentos da língua inglesa
2V 7HUPRV GH 5HIHUrQFLD GHWDOKDGRV H R IRUPXOiULR
3HVWmRGLVSRQtYHLVQR81)3$GHGH0DLRD
GH0DLRGHQRSHUtRGRGDVDVKRUDV
na recepção do UNFPA, Av. Julius Nyerere, Nº 1419,
ID[  RX YLD HPDLO UHFUXLWPHQW#XQISDRUJ
mz.
Os interessados deverão submeter as suas candidatuUDVDFRPSDQKDGDVSHOR&9DFWXDOL]DGRHRIRUPXOiULR
P11 preenchido com o endereço completo, números de
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Em Portugal, uma comunidade com origens em Moçambique

Ismaelitas, a elite muçulmana da diplomacia e dos negócios
Por Joana Ferreira da Costa*

R

ezam a Alá, dançam zumba,
ensinam o direito de voto às
crianças. Grande parte veio
de Moçambique, começaram
como comerciantes, hoje trabalham
na banca e no imobiliário e entram
na advocacia, engenharia e medicina.
Na discreta comunidade portuguesa,
acredita-se que a nova sede mundial
do Imamato Ismaelita em Lisboa trará
mudanças.
Num dos recantos do jardim do Centro Ismaelita de Lisboa, nas Laranjeiras, uma dezena de crianças com
camisa bege e lenço ao pescoço joga
com varas de madeira. São o Grupo 36
da Associação Nacional de Escoteiros,
composto apenas por ismaelitas, uma
minoria muçulmana xiita liderada pelo
milionário príncipe Aga Khan, que vai
criar em Portugal a sede mundial da
comunidade.
Aos sábados à tarde, estes 20 rapazes e
raparigas reúnem-se para actividades
no gigantesco edifício em pedra lioz e
vidro, que é o principal templo religioso e de reunião da comunidade no país.
Os escoteiros mais novos estão num
dos corredores a preparar o próximo
acampamento. E têm uma sala onde se
reúnem para votar as acções de voluntariado em que participam. “Nos últimos anos, fizemos recolha de alimentos
para o Banco Alimentar, pintámos as
instalações do Instituto Piaget e participámos numa campanha da Ajuda de
Berço”, vai enumerando Safik Cassamo,
de 31 anos, que lidera o grupo de escoteiros criado há quase quatro décadas,
quando grande parte da comunidade
chegava a Portugal vinda de Moçambique.
Quando terminarem as actividades, as
crianças entre os seis e os 14 anos vão
continuar no centro para receber outros
ismaelitas para uma festa: o Navroz, a
celebração da Primavera, uma das três
datas mais importantes para estes muçulmanos.
Em duas das salas do edifício, preparadas com mesas redondas e flores, haverá
uma ceia, música e danças. “Os escoteiros mais velhos vão servir bebidas”,
explica Safik, que divide o seu tempo

Aga Khan IV, o líder religioso da minoria muçulmana xiita que se encontra espalhada por 25 países e que
encabeça uma rede de instituições
ÀQDQFHLUDVHPSUHVDULDLVHGHDMXGDDR
desenvolvimento

entre o escotismo e a gestão do hostel e
da papelaria familiar em Arroios. Todos
ajudam. “Não me recordo de ninguém
que nunca tenha trabalhado voluntariamente para a comunidade”, diz.

Tradição de voluntariado
No Centro Ismaelita de Lisboa e na
Fundação Aga Khan em Portugal, trabalham gratuita e regularmente 600
fiéis, nas mais diversas funções. Os ismaelitas dizem que o voluntariado que
fazem não é caridade. “É uma tradição
milenar que existe desde a origem da
comunidade e permitiu criar uma rede
de organização exemplar”, defende Faranaz Keshavjee, mestre em Estudos
Islâmicos.
A participação nas actividades e nas estruturas internas tem um objectivo: pôr
em prática as orientações de Aga Khan
IV, o líder religioso da comunidade espalhada por 25 países e que encabeça
uma rede de instituições financeiras,
empresariais e de ajuda ao desenvolvimento. Estas movimentam anualmente
mais de 550 milhões de euros( 35750
milhões de meticais) apenas para actividades sociais e culturais.
O propósito último é que “os ismaelitas se mantenham como uma elite bem
integrada, com um estatuto de respeito e dignidade reconhecido nos vários
países onde vivem”, resume o antropólogo especialista em minorias étnicas
José Gabriel Pereira Bastos. “Querem
manter-se com este estatuto, mas não
dominar. Querem estar no topo, mas
em pé de igualdade.” No mundo ameaçado pelo radicalismo, “defendem a sua
visão do islão pacifista e de apoio ao desenvolvimento de forma diplomática”,
explica. Os oito mil fiéis que vivem em
Portugal gostam de ser discretos, quase
invisíveis. “Detestam o mediatismo e
raramente surgem nos jornais”, remata.

Sua Alteza Aga Khan
Aos domingos de manhã, os ismaelitas
costumam juntar-se para fazer ginástica ou dançar zumba no Estádio 1.º de
Maio, em Lisboa. Não é por acaso: há
orientações directas do príncipe Aga
Khan para os seus seguidores praticarem exercício e fazerem check-ups regulares.
O aristocrata de 79 anos, nascido na
Suíça, com passaporte britânico e licenciado em Harvard, regula quase todos os aspectos da vida da comunidade.
Karim Al Hussaini, que usa o título
hereditário persa de Aga Khan, é o 49.º
líder religioso, sucedendo ao avô. E os
ismaelitas fazem-lhe um juramento de
fidelidade e lealdade.
“Somos os únicos muçulmanos xiitas
liderados por um imã vivo, hereditário,
que é descendente directo do profeta
Maomé”, diz Riaz Issa, membro da instituição que gere os aspectos religiosos
e culturais da comunidade.
Aga Khan é o imã do tempo, a quem
cabe interpretar o Corão, adequando a
sua mensagem aos tempos actuais. Mas
é também o responsável por melhorar a
vida e garantir o bem-estar da sua comunidade e dos países por onde ela se
espalha. “Para o islão, não há separação
entre a vida espiritual e material. Há
uma busca de excelência na vida intelectual e material, que também tem de

ser utilizada em prol do outro”, resume
Issa.
As directrizes do imã vão, por isso, muito além das questões da fé: definem a
forma como os seus seguidores devem
inserir-se na sociedades onde vivem, ser
educados, estudar, gerir negócios e até
manter-se saudáveis.
Na base de toda a organização ismaelita
está uma Constituição própria, aprovada em 1986. Ali são definidos aspectos
religiosos, de obediência ao príncipe e
às várias instituições que dão corpo à
comunidade, com conselhos nacionais
ou regionais e até um sistema de arbitragem e resolução de conflitos, que
é alternativo aos tribunais. Contudo, e
em primeiro lugar, os ismaelitas têm
de obedecer à Constituição dos países
onde vivem.
Os fiéis portugueses são dirigidos por
um conselho nacional, uma espécie de
governo interno, escolhido de três em
três anos para pôr em prática as indicações do líder. À frente desta estrutura
está Rahim Firozali, o director-geral
da empresa de seguros Combined Insurance em Portugal, que foi nomeado
no ano passado. O vice-presidente é o
empresário Azim Manji, que já liderou
o departamento económico dos ismaelitas portugueses.
Os 19 membros deste conselho reúnem-se numa sala própria no Centro
Ismaelita de Lisboa. À volta da grande
mesa oval, organizam programas que
garantem o funcionamento da comunidade nacional, mas também dos fiéis
em Espanha, Moçambique e Angola.
Neste “mini-governo”, há elementos
responsáveis por pastas específicas,
como a Educação, Juventude, Saúde ou
Economia, que coordenam as actividades definidas para as diferentes áreas.
A aplicação no terreno das medidas é
garantida com financiamentos de Aga
Khan, que decide pessoalmente os
apoios. “Sempre que é escolhido um
novo conselho, o presidente e o vice-presidente vão discutir os programas
directamente com Sua Alteza”, explica
um antigo membro da estrutura. As
reuniões realizam-se em Aiglemont, a
propriedade de 40 hectares nos arredores de Paris onde o príncipe vive e onde
funciona grande parte dos seus escritórios. Esses encontros passarão, agora, a
ser feitos em Portugal.

Sede mundial em Lisboa
É num palacete rodeado de jardins
repletos de palmeiras e tílias na Rua
Marquês da Fronteira, em Lisboa, que
o príncipe vai instalar a sede mundial
do Imamato Ismaelita. E será a partir
desta estrutura administrativa que vai
coordenar a gigantesca Rede Aga Khan
para o Desenvolvimento (com delegação em Moçambique), onde trabalham
80 mil pessoas em 30 países.
A rede inclui agências com lucros anuais de 3 mil milhões de euros, com quase uma centena de empresas, entre elas,
cinco centrais eléctricas, companhias
aéreas, farmacêuticas, bancos, seguradoras, empresas de media e cadeias de
hotéis (como o Polana Serena Hotel).
Essas verbas, segundo a comunidade ismaelita, são depois reinvestidas ou utilizadas em agências de desenvolvimento social, como a Fundação Aga Khan,

Também não rezam cinco vezes por
dia como os muçulmanos sunitas. Fazem três orações diárias obrigatórias:
sentam-se no chão virados para Meca
às cinco da madrugada e novamente
às 19h30, quando rezam em conjunto,
a oração do final do dia e a oração do
início da noite. No Centro Ismaelita de
Lisboa, as duas últimas preces são feitas
em congregação e presididas por um
ministro de culto. No enorme templo,
sob um quadro do príncipe Aga Khan,
os crentes rezam descalços. Os mais velhos ou doentes sentam-se em bancos
na sala, orientada para a cidade sagrada
dos muçulmanos.

Casamentos inter-confessionais

universidades, hospitais ou programas
para a educação e cultura (Academia
Aga Khan, na província de Maputo),
que garantem apoio a milhões de pessoas do Afeganistão, Síria ou Burkina
Faso.
A venda ao príncipe ismailita por 12
milhões de euros do palacete Henrique
Mendonça, que é a sede da Nova School of Business and Economics (SBE),
teve luz verde do Governo a 17 de Março. O assunto foi levado a Conselho de
Ministros precisamente um dia depois
de a família Aga Khan contribuir com
200 mil euros para a campanha pública
lançada pelo Museu de Arte Antiga (de
Lisboa) destinada a comprar o quadro
Adoração dos Magos, do pintor Domingos Sequeira.
Os gabinetes centrais do líder ismaelita
vão instalar-se de forma progressiva no
edifício murado a pedra e ferro forjado, desenhado pelo arquitecto Ventura
Terra e que recebeu o prémio Valmor
em 1909.
A sede mundial funcionará com regras
especiais, semelhantes às de uma delegação diplomática estrangeira, apesar
de os ismaelitas não terem um Estado.
As suas instalações serão “invioláveis”
e o imã e os seus funcionários possuirão imunidades jurídicas e importantes benefícios fiscais, tal como define
o acordo assinado em Junho de 2015
entre o príncipe e o então ministro dos
Negócios Estrangeiros de Portugal, Rui
Machete. Muitas das prerrogativas já
tinham sido dadas à delegação do imamato, que se instalou em Lisboa em
2006.
Nos três hectares de terreno da nova
sede deverão trabalhar quase 500 pessoas, das quais, 400 recrutadas no país.
Os restantes virão de fora, acompanhando Aga Khan, que procura ainda
um local para a sua residência oficial.
Até lá, o imã continuará a viajar de Paris para Lisboa no seu jacto privado e a
instalar-se no Hotel Ritz, a umas centenas de metros da futura sede mundial.

Os cavalos de corrida

O príncipe deixa em França os cavalos
de corrida, uma das principais tradições de família que herdou do pai, Aly

Khan, que foi casado com a actriz Rita
Hayworth.
Em 1540 hectares espalhados por várias
propriedades naquele país e também na
Irlanda, Karim Aga Khan tem centenas
de garanhões, que valem milhões de
euros e o tornaram um dos principais
criadores na Europa.
Os seus jockeys correm pelo mundo
vestindo casacos de seda com as cores
da bandeira do imamato, verde-esmeralda e vermelho. E pagam-se fortunas
pelo pedigree dos seus cavalos. Para fazer o cruzamento de éguas com um dos
melhores cavalos de corrida do mundo,
o See the Stars, que venceu o prémio
Arco do Triunfo em 2009, é preciso pagar 125 mil euros. Os potros nascidos
deste campeão são vendidos em média
por 308 mil euros, mas já atingiram os
935 mil euros, segundo as tabelas da
página oficial das suas coudelarias.
É a mais velha dos seus quatro filhos,
Zahra, de 45 anos, que hoje se ocupa
desta área de negócio da família. Já o
imã divide o seu tempo entre a gestão
do imamato e da Rede Aga Khan para
o Desenvolvimento, o seu papel de diplomata e as visitas às comunidades ismaelitas de todo o mundo. Só no ano
passado esteve em 14 países, do Quénia, onde viveu com a família em criança, tendo passado pela Índia, Uganda,
Canadá e EUA, onde se licenciou em
História Islâmica.
“A vinda para Portugal de Sua Alteza
terá grande impacto para os ismaelitas
e também para o país”, acredita Zahir
Remtula, empresário de 48 anos, lembrando a capacidade do líder religioso
de atrair investimento dentro e fora da
comunidade. “Mas vamos ter de esperar
para ver qual será a dimensão da mudança”, frisa.

De Angoche para Lisboa
Zahir Remtula mantém a tradição de
ter uma fotografia emoldurada de Aga
Khan em todas as suas lojas de decoração. Proprietário da marca Safira na
Avenida Almirante Reis e responsável
pelas vizinhas lojas Incasa Design, esteve entre as primeiras vagas de ismaelitas
a chegar a Lisboa. Com a mãe e os dois

irmãos, deixou em 1974 a cidade de
Angoche, em Moçambique, para onde
os seus antepassados emigraram vindos
da Índia.
A entrada em Portugal de parte da comunidade ainda antes da independência moçambicana, em 1975, é apontada
como uma prova da capacidade diplomática de Aga Khan. “Soube antecipar-se aos acontecimentos e deu orientações à comunidade para se mudar com
os seus negócios para Portugal”, explica
Pereira Bastos. “Acabaram por ser eles,
já instalados no país, a receber nas suas
pensões os portugueses retornados de
Moçambique, que lá deixaram muitos
dos seus bens”, recorda o antropólogo.
A família de Zahir Remtula começou
com uma churrasqueira no Lumiar e
em poucos anos dava o salto para a primeira loja de móveis, em Benfica. No
final da década de 1970 mudou-se para
a zona da Almirante Reis, onde as lojas
Safira prosperaram. Os Remtula chegaram a controlar uma dezena de estabelecimentos na Grande Lisboa.
Os ismaelitas ainda se mantêm no comércio de móveis, vestuário e na hotelaria. Entre os mais conhecidos, estão
os quatro irmãos proprietários das lojas
Sacoor, que criaram no final de 1980
a primeira loja familiar no n.º 127 da
Pascoal de Melo, em Lisboa, e hoje possuem 84 lojas em países como o Dubai
ou o Kuwait, segundo o site da marca.
Outros são os donos da cadeia Vip Hotels, que já tem 16 hotéis no continente,
Açores e em Moçambique. Na área, domina também a família proprietária do
Grupo Azinor, dono da cadeia Sana, liderada por Nazir Din, com 14 unidades
hoteleiras em Portugal, duas em Berlim
e duas em Luanda.
Estes muçulmanos, lembra o investigador Jorge Malheiros, do Centro de
Estudos Geográficos da Universidade
de Lisboa, “sempre tiveram um nível
económico mais alto do que o de outras
populações de origem indiana que vieram para Portugal, como os hindus ou
os goeses”. Começaram como pequenos
comerciantes, em zonas como a da Almirante Reis, mas têm vindo a diversificar os seus negócios, frisa.

Bom nível económico
Há cada vez mais ismaelitas a trabalhar na banca, nos serviços, como
brokers imobiliários ou no aluguer de
automóveis. E a começar carreiras em
profissões de maior estatuto social em
Portugal, como advogados, engenheiros
ou clínicos. É o caso da prima de Zahir,
Sofia Remtula, de 26 anos, médica na
Unidade de Saúde Familiar Conde de
Oeiras: “Da minha geração, há pelo
menos mais outros dois ismaelitas a
exercer medicina e outros quatro ou
cinco a licenciarem-se”, explica.
A aposta na educação e na formação
intelectual é, aliás, uma das orientações
internas da comunidade. “Quase toda a
geração mais nova tem formação superior, quer em universidades portuguesas
quer no estrangeiro”, garante o representante da Fundação Aga Khan, Nazim Ahmad.
O propósito último é que “os ismaelitas se mantenham como uma elite bem
integrada, com um estatuto de respeito
e dignidade reconhecido nos vários países onde vivem”, resume o antropólogo
especialista em minorias étnicas José
Gabriel Pereira Bastos.
Zahir Remtula estudou em liceus públicos e não terminou o curso de Gestão Hoteleira. As suas filhas frequentam hoje o ensino privado: a mais velha,
de 19 anos, está em Gestão na Universidade Católica e a de 16 frequenta o
11.º ano no Colégio das Doroteias. A
aprendizagem do islão faz-se na família
e na comunidade.
É na capital, onde inicialmente se fixaram, que ainda vive a maioria dos
ismaelitas. Mas há fieis espalhados um
pouco por todo o país, havendo casas da
comunidade com templos de oração no
Seixal, Oeiras, Porto, Faro ou Portimão.
Os ismaelitas podem rezar nas mesquitas. Mas os sunitas e os não crentes
não podem participar nas orações dos
ismaelitas: ali só pode estar quem aceita
que Aga Khan é o imã do tempo e que
fezo Bai´at, o baptismo, onde lhe juram
lealdade e fidelidade. As orientações
que o príncipe envia ou que revela nos
seus encontros com a comunidade não
podem ser transmitidas para fora.

O Centro Ismaelita tem sido o local
escolhido por muitos para casarem,
apesar de esta união não ser um sacramento, como acontece entre católicos.
Riaz Issa diz que na cerimónia “há uma
bênção, uma oração”, feita por um ministro de culto após a união civil, a única reconhecida pelas leis nacionais.
Aos 53 anos, o proprietário das lojas
Partyland é um dos poucos ismaelitas casados com uma católica da sua
geração. Mas isso está a mudar. “Hoje
há cada vez mais abertura e um maior
número de casamentos mistos entre os
ismaelitas portugueses”, avança, lembrando que a fé lhes permite unirem-se livremente, não sendo necessária a
conversão ao islão.
A pressão para os casamentos na comunidade ainda se sente, sobretudo dentro
das famílias: “São endogâmicos porque
isso os ajuda a garantir a sua especificidade”, adianta Gabriel Pereira Bastos.
“Querem integrar-se, mas não querem
ser assimilados”, explica.
Num estudo para o Observatório da
Imigração, em 2006, onde o antropólogo foi co-autor, os jovens ismaelitas
admitiam ser mais fácil para as famílias
aceitar o casamento com católicos do
que com sunitas ou hindus. “No dia-a-dia, há algumas rivalidades entre os diferentes muçulmanos, que se explicam
com a necessidade de preservarem as
suas identidades”, justifica.
Já nas cúpulas dos dois grandes ramos
muçulmanos no país, “as relações são
óptimas”, garante o sunita Abdul Vakil,
presidente da comunidade islâmica de
Lisboa. A ligação entre a sua família e
a do líder ismaelita é antiga e já vem de
Moçambique. “Lembro-me de, quando
era criança em Maputo, Aga Khan III
ter ido visitar o meu pai ao escritório e
de me sentar nos seus joelhos. Durante
anos, os ismaelitas gabaram-me o privilégio de ter estado ao seu colo”, conta.
Como os todos os muçulmanos, os ismaelitas não devem comer porco, beber
álcool e têm de fazer jejum no Ramadão.
Aos sábados de manhã, crianças e adolescentes divididos por oito salas têm
aulas no Centro Ismaelita para aprofundar a sua visão do fé. É também
por essas idades que muitos começam
a aprender a entregar ao imamato um
donativo religioso.

As doações no mundo do islão
Os muçulmanos portugueses têm de
fazer o pagamento do zakat, uma dá-

diva obrigatória para cumprir a fé. Os
sunitas doam 2,5% dos seus rendimentos ao ano. Os ismaelitas cumprem esse
preceito com um donativo próprio que
equivale a um oitavo dos seus lucros.
“Fui educada desde pequena a fazer
esta doação”, diz Faranaz Keshavjee,
que entrega a verba ao ministro de culto. Os seus filhos também aprenderam
a entregar o montante correspondente à
oitava parte do valor dos presentes que
recebem nos anos ou nas festas religiosas. “Esta é uma obrigatoriedade pessoal, uma prova de fé e fidelidade que faz
parte da ética milenar do islão”, explica
a ismaelita, dizendo que na comunidade ninguém controla quem faz ou não
esta doação.
Além destes, há os importantes donativos que as famílias ismaelitas e seus empresários fazem ao imamato em festas
religiosas ou para apoiar projectos específicos da rede Aga Khan, conta um
membro da comunidade.
Não há dados sobre o montante que
os fiéis de todo o mundo entregam ao
príncipe. Quando o avô, Aga Khan III,
celebrou os 50 anos de liderança espiritual em 1936, recebeu dos seus seguidores da Índia um montante de ouro
que pesava tanto quanto ele.
Em Portugal, dos donativos da comunidade e de outras entidades, em 2009,
constam 3,7 milhões de euros para as
celebrações dos 50 anos de imamato do
príncipe Karim - que se estenderam ao
longo de 2007 e 2008 - e para a Universidade Aga Khan. No relatório e contas
de 2009 da Fundação Aga Khan Portugal especifica-se que “os valores devem
ser transferidos para Genebra [para a
sede do organismo], de acordo com as
instruções de Sua Alteza”.
Todos os donativos ao imã e ao imamato passaram a ser totalmente livres
de impostos e isentos de mais-valias
em Novembro passado, quando entrou
em vigor o acordo feito com o Estado
português.
“As verbas recebidas por Sua Alteza são
utilizadas apenas para financiar projectos da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento”, garante Nazim Ahmad, o
representante da Fundação Aga Khan
em Portugal (AKF), o mais antigo organismo do príncipe no país.

Apoio a programas sociais
Nos últimos 30 anos, a instituição portuguesa pôs no terreno vários programas de integração social em parceria
com o Estado, a igreja Católica ou as
autarquias. E tem outros projectos em
marcha.
Até Dezembro quer arrancar com a
formação de amas, exigida pela nova lei
que regulou e liberalizou a profissão. A
tarefa foi-lhe entregue pelo Instituto de
Segurança Social com base no trabalho
já desenvolvido no Centro Infantil Olivais Sul, frequentado por 165 crianças.
O centro público, gerido pela fundação
há sete anos, tem um programa de ensino inovador e também faz supervisão
e acompanhamento de amas que acolhem crianças em casa. No edifício baixo, que se destaca numa rua de prédios
nos Olivais, “não se dão apenas cuidados, faz-se uma intervenção pedagógica
centrada na criança desde o berçário
até aos seis anos”, defende Alexandra
Marques, directora para a educação
da AKF. O ensino é feito no chamado

“modelo de pedagogia em participação”, que “tem como valor fundamental
a democracia”, adianta, com os alunos a
escolher as aprendizagens e a ser parte
activa em toda a formação que recebem.
Na sala dos três anos, as crianças começam o dia sentadas à volta da educadora.
Sónia pergunta-lhes o que querem fazer, cada uma decidindo se começará a
manhã a desenhar, fazer construções ou
brincar no “cantinho do faz-de-conta”.
À tarde, voltam todas a sentar-se para
fazer um balanço do dia e a educadora
aponta num caderno as actividades realizadas por cada uma e as que ficaram
por fazer. É desta forma, adianta Sónia,
que vão aprendendo a gerir o tempo, a
conhecer-se, a expressar-se, a justificar-se e a respeitar as opções dos outros.
Aos cinco anos, têm “assembleias” de
alunos. São eles que propõem os temas
a aprender, que as educadoras planificam e integram depois nas actividades
das salas, onde há sempre um sofá preparado para receber os pais que queiram assistir.
Neste momento, as educadoras do
centro dos Olivais Sul já estão a dar
formação a profissionais de outras três
instituições na Grande Lisboa. “Queremos replicar o modelo”, explica a responsável.
Os projectos da fundação vão além do
pré-escolar. Até final do ano, quer encontrar um terreno para erguer no país
a primeira Academia Aga Khan no
mundo ocidental. A escola de elite para
mil alunos, entre os 5 e os 18 anos, metade dos quais com bolsa de estudo, tem
um orçamente de 100 milhões de euros.
Também em Moçambique está a ser
implantada uma Academia Aga Khan,
a partir da escola já existente nos arredores de Maputo. A crescente comunidade ismaelita “refixou-se” em Moçambique, depois de um convite feito pelo
presidente Joaquim Chissano à liderança da comunidade em Lisboa, nos anos
90 do século passado. Um dos maiores
grupos económicos de Moçambique é
controlado por famílias ismaelitas que
detêm também interesses numa instituição de ensino superior e no mais
emblemático dos hotéis moçambicanos, o Polana.
*O Público com a redacção do
SAVANA. Subtítulos da responsabilidade da redacção

Riaz Issa, 53 anos, membro ligado à gestão do Centro Ismaili, é um dos poucos
casados com uma católica da sua geração Miguel Manso
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

FUNDO CATALÍTICO DE INOVAÇÃO E DEMOSNTRAÇÃO
Data: 24/05/2016
Crédito No. Q832-MZ; Projecto: P127303
Concurso: EOI–01/FCID/PPIC/MEF/2016

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Empresas)

1. O Governo de Moçambique recebeu um Crédito da
Associação Internacional de Desenvolvimento – IDA
(Banco Mundial) para cobrir parte do custo referente a
implementação do Projecto Pólos Integrados de Crescimento que tem por objectivo melhorar o desempenho
das empresas e dos pequenos agricultores do Vale do
Zambeze e do Corredor de Nacala, através de intervenções orientadas para o fortalecimento do dinamismo do
VHFWRUSULYDGRDÀPGHLPSXOVLRQDURFUHVFLPHQWRHFRnómico, acelerar a criação de emprego, melhoria do acesso às infra-estruturas e fortalecimento da capacidade das
instituições do Sector Público.
2. O Fundo Catalítico de Invocação e Demonstração
(FCID) é um mecanismo de apoio aos pequenos agricultores, na ligação com as grandes empresas, incentivando
a inovação e a demonstração. O objectivo do FCID é de
melhorar a capacidade de acesso aos mercados, aos pequenos agricultores e MPMEs no Vale do Zambeze e no
Corredor de Nacala através da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze (ADVZ) e do Gabinete das
Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA) respectivamente, através de investimentos privados e investimentos públicos complementares, orientados para o mercado. Os investimentos do FCID terão um
papel catalítico, demonstrando os retornos incrementais
que podem ser alcançados através de acesso a tecnologia
e ao mercado. O FCID apoiará a ligação entre as médias
e grandes empresas e os pequenos agricultores através
GHLQYHVWLPHQWRVHVSHFtÀFRVHPEHQVHVHUYLoRVS~EOLFRV
que serão executados pelo sector privado. O FCID terá
uma duração aproximada de 4 anos, sendo 2015 a fase
preparatória e de 2016 a 2019 a fase de implementação.
3. O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
(FCID) convida Empresas para manifestarem o seu interesse em formular propostas de projectos de investimento que visam o crescimento económico inclusivo. Empresas interessadas devem fornecer informação indicando
que estão capacitadas para implementar actividades comerciais (brochuras, descrição de actividades similares,
declaração de rendimentos, demonstracões contablisticas
H ÀVFDLV H EDODQoRV SDWULPRQLDLV QRV ~OWLPRV  DQRV GH
actividade, etc.). As Empresas podem associar-se para reforçar as suas capacidades.
4. 0RGDOLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR&DUDFWHUtVWLFDVH&ULtérios de Elegibilidade:
Requerente: Empresas Privadas, Cooperativas, Associações e Instituições Públicas dotadas de personalidade jurídica em Moçambique.
Abrangência: Os projectos a propor, provenientes de
entidades sediadas no território nacional, devem ser
realizados no Vale de Zambeze (Sofala, Manica, Tete e
Zambézia) ou no Corredor de Nacala (Nampula, Cabo
Delgado e Niassa).
As entidades requerentes elegíveis e interessadas devem
manifestar o seu interesse através da submissão de uma
Nota Conceptual que pode ser descarregado do Website
do FCID: www.fundocatalitico.co.mz (página Documentos).
Estão disponíveis DUASPRGDOLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
com características e critérios de elegibilidade distintas:

COMO SUBMETER AS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE:
1. Preencha o formulário da Nota Conceptual disponível no Website do FCID.
2. Envie a Nota Conceptual para o FCID, carregando-a no website através do link:
KWWSZZZIXQGRFDWDOLWLFRFRP]SHUÀO ou enviando-a pelo e-mail: apoio@fundocatalitico.co.mz
3. Também pode submeter a Nota Conceptual, acompanhado por uma cópia digital,
nos escritórios do FCID, localizado na sede da Agência de Desenvolvimento do Vale
do Zambeze, Avenida Eduardo Mondlane, 161 - Cidade de Tete e no edifício do GAZEDA-Nacala, Rua do Aeroporto, Bairro de Naherengue – Cidade de Nacala Porto,
nas horas normais de expediente (07:30 às15.30 horas).
PRAZOS: As Manifestações de Interesse devem ser submetidas até ao dia 15 de Junho de 2016, mesmo para a submissão via electrónica. Todas as candidaturas que
HQWUDUHPIRUDGRSUD]RVHUmRGHVTXDOLÀFDGDVSDUDHVWDURQGDGHFDQGLGDWXUDV$GLvulgação dos resultados das Manifestações de Interesse decorrerá em três (3) semanas
(15 dias úteis) depois do prazo da entrega da Nota Conceptual. Apenas os requerentes
com Nota Conceptual aprovada, serão solicitados para submeter a sua Proposta Detalhada de Projecto, com prazo adicional de 6 semanas (30 dias úteis) que deve incluir
um Plano de Negócio detalhado.
CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS 2016/2018
Encontre abaixo o cronograma das oportunidades para se candidatar aos Fundos do
FCID. Cada período indicado será publicado através de Anúncio de Manifestação de
Interesse.

Para mais informações: +258 84 598 7821 ou +258 82 471 7237 (horário: das 08.00 às15.30 horas);
E-mail: apoio@fundocatalitico.co.mz
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Cartoon

Mais tarde, pode ser
demasiado tarde

N

o léxico contemporâneo moçambicano, tornou-se corrente a
expressão que sugere que a única alternativa ao diálogo é o diálogo. Mas de espírito e cultura de diálogo, na verdadeira asserção do temo, neste país nota-se uma grande ausência.
Diferenças, sejam de que natureza for, são resolvidas (ou tentam ser
resolvidas) à porrada ou a tiros. O principal partido da oposição, perante
exigências políticas, em alguns casos até legítimas, entende que a única
linguagem que os seus opositores no governo conhecem é a guerra. O
governo responde com uma estratégia de solução ﬁnal, reforçando a
sua capacidade militar. E como o negócio das armas é inerentemente
corrupto, este reforço amplia o campo da corrupção, minando a integridade e eﬁcácia das instituições do Estado.
Neste quadro, a guerra interessa àqueles que se intitulam de mais patriotas que os outros, mas que na verdade prosperam à custa do sangue
do povo. Para estes, a guerra não só deve continuar, como também se
deve intensiﬁcar para que continuem a ter motivos para comprar mais
armas e encherem os bolsos com comissões.
Na esfera da cidadania, cidadãos comuns, no usufruto do seu direito
natural à livre expressão que a Constituição da República lhes confere,
são vítimas de sevícias que nos casos mais extremos podem conduzir ao
sacrifício da sua própria vida.
Em sociedades normais, pontos de vista adversos são dirimidos na esfera pública, numa situação em que as partes litigiosas colocam abertamente e de forma honesta os seus posicionamentos, respeitando a outra
parte e preparadas a recuar se tal for necessário.
Aqui, nesta beleza natural que Deus nos deu como bênção, as regras do
jogo são outras. Impõe-se o poder da força, e não a força do argumento
ou da persuasão. No ﬁm de um argumento sobre qualquer coisa, se é
que se chega mesmo ao ﬁm, o mais fraco vai parar à casa mortuária e,
na melhor das hipóteses, à cama do hospital. Vivemos como animais irracionais no meio da selva, onde a lei da sobrevivência signiﬁca que uns
tenham de se alimentar dos outros para que se estabeleça o necessário
equilíbrio ecológico. E para que esta lógica estúpida se torne realidade,
que vá ao inferno a disposição constitucional que impõe a todos o direito à vida. Desprovidos de meios para combater a criminalidade que
confronta o Estado com toda a tenacidade ao seu dispor, nunca nos
faltam os meios letais através dos quais este equilíbrio ecológico se deve
impor. Odiamo-nos uns aos outros de forma visceral, mas sem sequer
sabermos porque é que nos odiamos. Esta é a pior forma de banalização
do ser humano.
Se fôssemos animais racionais como o Criador nos destinou que fôssemos, deveríamos ter vergonha do que somos. Mas não. Com todos os
instrumentos tecnológicos que a civilização colocou ao nosso dispor, até
encontramos razões para justiﬁcar a nossa irracionalidade, desde que a
vítima desta vez não tenha sido alguém dos que consideramos “nossos”.
Em menos de uma semana, um político e um académico e analista político foram alvos de ataques cobardes por indivíduos até aqui desconhecidos. Com o historial de sucesso de que as nossas autoridades policiais
se tornaram célebres, será escusado dizer que os autores destes crimes
nunca serão encontrados. E a sociedade, de tão habituada que está, já
não se sente repugnada com esta situação.
O crime violento e a morte tornaram-se ocorrências banais entre nós.
Se não é a guerra ou o crime, é na estrada, onde os acidentes de viação
tornaram-se uma rotina em consequência do desregro total com que
fazemos uso da via pública. Somos uma sociedade a caminho da auto-destruição. E deve-se acrescentar, fazemo-lo com enorme prazer. Se
não nos redimirmos desta cultura de violência, corremos o risco de um
dia acordarmos com um país aos tiros e em chamas, sem deixar legado
para os nossos descendentes. Porque estamos a criar um ambiente propício para que cada parte interessada em assumir ou manter o poder, vá
criando a sua própria milícia independente do sistema convencional,
para defender os seus interesses e garantir a sobrevivência.
O actual estado de coisas em Moçambique deve ser motivo de grande preocupação para todos nós; estamos a estagnar como nação e a
nossa economia está numa rápida progressão regressiva, enquanto nos
concentramos em coisas periféricas. O nosso grande problema não são
as diferenças ideológicas que nos distinguem uns dos outros; é como
transformar essas diferenças num grande movimento de cidadania que
nos catapulte para um nível de desenvolvimento que seja motivo de
inveja para o resto do mundo. Para isso, precisamos de tomar decisões
muito difíceis, mas ao mesmo tempo imprescindíveis. Porque se deixarmos até que seja tarde, pode ser demasiado tarde.

Prof. Macuane e a decadência de um regime
Regio Conrado

E

screvo este texto na posição de quem entende que ser
intelectual é ser crítico consistente do seu tempo, da sua
sociedade ou ainda da política do seu tempo. Dedico
este texto a um professor e a um amigo, Prof. Jaime
Macuane, com quem mantenho uma estreita relação académica. É uma pessoa que merece toda a minha vénia. O professor Jaime Macuane, que conheço há alguns anos, tem sido
um dos mais coerentes académicos em Moçambique, usando
das suas faculdades cognitivas para analisar a nossa sociedade.
Discordemos ou não das suas posições, ele é uma das mentes brilhantes que este país tem nas nossas ciências sociais.
Tendo recebido dos media o seu quase assassinato, pus-me a
interrogar o signiﬁcado desse acto em termos politológicos,
ﬁlosóﬁcos e políticos.
O que é que essa tentativa de assassinato de um dos mais brilhantes cientistas políticos nacionais representava num país
como Moçambique? Como ler a produção do político e da
política em Moçambique a partir desse evento? Não será esse
acto uma revelação do ﬁm da política como a possibilidade de
ter a palavra como o primeiro e o último acto da estruturação
do pacto social ou ainda da construção do consenso, mesmo
que frágil, dentro da nossa sociedade?
Nunca deixei de insistir que Moçambique historicamente é
um país saturado de violência, aliás, ele é constitutivamente
um país em que a violência tem se substituído a todo o tipo
do «agir comunicativo», ou seja, a violência tem sido o instrumento de gestão essencial do poder em Moçambique. Informações exactas sobre quem foi o autor desse macabro acto
são ainda inexistentes, mas não podemos negar que em todos
os contextos tendencialmente autoritários ou mesmo autoritários de facto, todos aqueles que se esforçam em produzir
um pensamento que revela as fragilidades de um regime, as
contradições, as tensões, as incoerências têm sido vítimas de
persecuções permanentes.
Temos o caso da Turquia, da Etiópia, do Gabão, dos Camarões, países em situações autoritárias, os intelectuais como
José Jaime Macuane ( JJM) têm tido apenas duas possibilidades devido aos seus posicionamentos: a morte ou a integração
em tais regimes como intelectuais ou fantoches orgânicos.
Pensando nestes termos, não podemos deixar de ver uma determinada coerência na morte de Cistac e hoje tentativa de
assassinato de JJM como uma demonstração de que Moçambique vive nesta altura um momento infernal. Por um lado,
Moçambique se não está praticamente falido, pelo menos vive
numa anemia económica que é, essencialmente, consequência
da forma como alguns dos principais gestores do país encaram
o Estado, encaram-no como lugar de acumulação primitiva do
capital e de reprodução clientista de redes criminosas que têm
impacto directo na degradação das contas públicas. Por outro
lado, Moçambique vive uma crise política que se manifesta
pela crise do imaginário governativo, ﬂacidez das medidas
políticas que têm sido produzidas nos últimos anos, grupos
com mentalidade aﬁada de violência a gerirem de facto aquilo
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que chamamos Moçambique. Essas duas situações podem ser
úteis para nos interrogarmos sobre o signiﬁcado da tentativa
de assassinato de JJM. JJM representa em Moçambique aquilo
que um regime constitutivamente autoritário julga de inconcebível, pois interrogando ou radicalizando intelectualmente
a podridão interna do modelo de desenvolvimento baseado num capitalismo de redes criminosas que controlando a
máquina que permite o controlo dos lugares de decisão, elas
produzem não um Moçambique que corresponda às ansiedades de todos, do «interesse geral», mas dos seus interesses de
grupo. Penso que JJM tentou inﬂigir golpes sobre os aspectos
que considera problemáticos para que um país possa avançar.
A economia política do funcionamento do Estado e dos modelos de acumulação das elites estatais. Nestes termos, a tentativa do seu assassinato pode marcar não uma nova época de
violência, mas apenas a queda da máscara de um regime que,
não tendo nunca abandonado a violência como o centro do
seu poder, produz situações de medo, um pouco na linha de
Goebbels, para generalizar a impotência de acção, aprofundar a pobreza política e eliminar todas aquelas vozes que são
iluminadas para compreender que Moçambique com o actual
modelo não pode ir a outro lugar que ao abismo.
Moçambique é nessa altura um abismo, um inferno em que
os seus responsáveis criaram paraísos dentro dele o que lhes
permite não olhar com gravidade a situação em que nos encontramos. A sua preocupação não é hoje outra coisa que produzir espaços estruturados de produção do medo, do terror,
da violência que poderá assegurar, nesse momento de crise
generalizada interna e externa dos que dirigem o país, que as
revoltas generalizadas não sejam possíveis. Ademais, esse acto
macabro permite-nos dizer que a tentativa de eritreização de
Moçambique é uma procura a todo o custo de garantir que a
crise não culmine com uma dupla guerra. Uma guerra civil em
curso e uma guerra popular potencial, muito potencial.
Mesmo que não saibamos quem é realmente o autor deste
crime contra JJM, não podemos deixar de dizer que ele revela que a farsa de um regime democrático ou liberalizado em
Moçambique está na sua fase de degradação profunda. As liberdades políticas ou de pensamento foram em Moçambique
sempre acompanhadas de uma tentação autoritária (Luís de
Brito) ou mesmo de uma tentativa de uma esterilização, esvaziamento de todo o pensamento crítico apto de descortinar as
inconsequências de Moçambique, sobretudo da forma como
ele tem sido gerido.
Termino dizendo que a tentativa de eliminação de JJM marca
o fuzilamento de todo o conteúdo democrático já problemático que o regime moçambicano tinha, construindo, assim, um
regime em que a sua necessidade é de ter absolutamente um
momento não democrático, onde o discurso único seja a única possibilidade. No fundo, com a tentativa de assassinato de
Macuane, pretende-se eliminar a esperança de um Moçambique de possibilidades plurais. O combate deve continuar!
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Zeca Tcheco

Q

uero falar do Zeca Tcheco,
num estado de comoção
terrível, depois de receber a
notícia da morte dele.
Zeca Tcheco remete-me aos ﬁnais
dos anos ‘60 e princípios de ‘70. Estou a falar de uma cidade chamada
Lourenço Marques, onde aos ﬁns-de-semana, aos domingos, havia
aquilo a que se chamava “tardes
dançantes”.
Na verdade, por uma razão qualquer - ou melhor, por inﬂuência dos
ventos do festival de Woodstock,
nos arredores de Nova Iorque, em
’69, a música evoluiu no sentido de
não ser música para dançar, mas
para ouvir. Então, em Lourenço
Marques, nos pavilhões do Malhanga, nos relvados descampados
do Parque José Cabral, nos campos
de jogos dos Irmãos Maristas, no
campo de jogos do SINECI (Sindicato Nacional dos Empregados
do Comércio e Indústria), é aí onde
se faziam as tardes dançantes mais
loucas de Lourenço Marques.
Mais loucas porquê? Porque, na
verdade, como disse, não eram tardes para dançar, eram tardes para
ouvir música, e ouvíamos música
num estado de êxtase, de quase embriaguez de liamba e de lipo-perdur,
e foi nessa época que eu conheci o
Zeca Tcheco. Não estou a dizer que
o Zeca Tcheco fumava liamba ou
que consumia lipo-perdur, coisas

assim. Estou a dizer que eu e a minha geração o víamos no palco no
estado em que nos encontrávamos.
Então, nessa altura, por inﬂuência
da música que se tocava nos anos
‘60 e princípios de ‘70, o Zeca Tcheco pertencia a um trio a que se deu
o nome de “Experiência”. Presumo
que tenham dado esse nome a título
de exemplo do grupo que o Jimmy
Hendrix tinha na altura, porque
as referências eram essas mesmas:
Jimmy Hendrix, Led Zeppelin,
Pink Floyd e por aí. Era o Zeca
Tcheco na bateria, o Jaimito, esse
virtuoso da viola de que nunca mais
me vou esquecer, e o Pedro Cumaio,
guitarra baixo.
Foram tardes de loucura absoluta,
a fazermos movimentos – nós os
espectadores – tipo ondas, com as
mãos levantadas, o Jaimito a delirar
com a guitarra, o Zeca Tcheco com
a bateria e o Pedro Cumaio com o
baixo. Eram os meus ídolos, mas
também havia outros, no SINECI:
havia um grupo que eu adorava,
que era o Pingos de Chuva, e havia o Chico Nhantumbo, o Filipe, o
Pacha Viegas e mais outras tardes
dançantes que não eram dançantes,
eram ondulantes, de se ouvir música.
Tudo bem. Vim a saber mais tarde
que o Zeca Tcheco não começou a
sua carreira ali no Malhanga, já de
muito antes ele tinha um contrato,

não sei bem, porque também nunca
me interessei em saber bem disso,
em que todas as sextas-feiras, como
baterista, sempre como baterista,
tocava na Rua Araújo. Na rua do
pecado. Coisa que me parecia incrível, porque na minha idade, nessa
altura, em Lourenço Marques, com
a religião em que fui educado, que
é a católica, nem me imaginava sequer a entrar na Rua Araújo. Mas
o Zeca Tcheco já estava lá. A Rua
Araújo, para mim e para muitos
como eu, nessa altura, era a rua das
putas. Proibida, portanto. Era a rua
do pecado.
Em 1981 entrei para revista Tempo, abandonando uma carreira mais
ou menos bem-sucedida no burocratismo. A revista Tempo, nessa
altura, funcionava no 6.º andar do
prédio Invicta. O prédio Invicta não
é o mais alto da cidade de Maputo.
Mas tem um privilégio muito grande: situa-se na zona mais alta da cidade, então do 6.º andar podia ver-se muita coisa. Nessa altura havia
um intervalo para o almoço das 12
às 14 horas, em que não havia nada
para fazer, não havia restaurantes,
não havia comida, a comida era só
na ONJ, que agora é SNJ, que era
farinha amarela e peixes pequenos.
O que nos atraía era a cerveja.
Um dia o Zeca Tcheco, que vivia
exactamente por cima da redacção da revista Tempo, no 7.º andar,

Ficar na UE a contragosto
Por João Carlos Barradas

A

campanha pela saída da
UE começa a claudicar
ante as incessantes advertências contra os riscos
para a economia do Reino Unido.
A intenção de voto pela permanência na UE atinge os 55% contra
42%, com 3% de indecisos, entre
eleitores determinados a participar
no referendo, segundo sondagem
da ORB para “The Daily Telegraph”.
Entre o eleitorado conservador o
apoio ao “Sair”, que em Março se
cifrava em 60%, caiu para 40% e,
pela primeira vez, uma maioria de
homens com mais de 65 anos vota
“Ficar” (52% contra 34% no ﬁnal
do primeiro trimestre).
Capacidade para “melhorar o sistema de imigração” é o único ponto
a favor do “Sair” no entender de
50% dos inquiridos contra 29% que
atribuem tal vantagem ao “Ficar”,
de acordo com o estudo divulgado
terça-feira.
Na primeira das sondagens da
ORB para o diário conservador, a
15 de Março, apenas 45% dos inquiridos optavam pelo “Ficar”, enquanto a média dos inquéritos de
opinião apresenta desde Setembro
uma maioria de 51% a 55% de votantes pela permanência.

Com pelo menos 15% de indecisos
tudo continua em aberto, estando
bem presente o fracasso das sondagens em Maio de 2015 ao subestimarem a vantagem dos conservadores de David Cameron.
A declaração do governador do
Banco de Inglaterra, Mark Carney,
sobre possibilidade de “recessão
técnica” em caso de Brexit ou os
cenários catastróﬁcos do chanceler do Tesouro com quebra a curto
prazo de 3,6% do PIB, depreciação
de 12% da libra e aumento de 2,3%
da inﬂação foram contraditados sumariamente pelos líderes do “Sair”.
A variante mais apocalíptica apresentada por George Osborne contracção de 6% do PIB, desvalorização de 15% e alta de 2,7% na
inﬂação - classiﬁcada como “propaganda” por Nigel Lawson, chanceler
do Tesouro de Thatcher e apoiante
do “Sair”, revela, aliás, a imprevidência e incoerência da liderança
conservadora ao comprometer-se
com a convocação de um referendo
antes das eleições de 2015.
A chefe do governo escocês, Nicola
Sturgeon, apoiante do “Ficar”, considerou, por sua vez, “contraproducente” e um “insulto à inteligência”
o alarmismo e “campanha de medo”
de Osborne.
Desde o antigo presidente da câ-

mara de Londres, desde em Fevereiro militante pelo abandono da
UE, ao ministro do Trabalho, Iain
Duncan Smith, todos os líderes
do movimento “Sair” subestimam
publicamente riscos económicos e
ﬁnanceiros, invocando vantagens
de um tratado comercial a negociar
com Bruxelas.
Advertências, conjecturas, previsões, reticências e propaganda sobre os riscos de Brexit acabaram
por revelar, sobretudo, a falta de argumentos ponderados da parte dos
opositores à UE.
Inconsistências e omissões quanto
a prazos e condições para renegociar relações com a UE prejudicam
o argumento de que ao libertar-se
das obrigações de livre circulação
de pessoas Londres recupera o controlo sobre política de imigração e
a plenitude da soberania partilhada
ou parcialmente delegada desde a
adesão em 1973.
Esperando que adiem em Bruxelas
para lá de 23 Junho decisões fatais
sobre perdão de dívida à Grécia ou
mais cedências à Turquia, Cameron
aguarda que a maioria do eleitorado conservador acabe por se conformar a contragosto com a UE.
*Jornalista

encontrou-me lá em baixo com o
Sérgio Tique, o Alfredo Tembe, o
António Elias, e perguntou o que
fazíamos ali. Respondemos que estávamos à espera da hora para retomar o trabalho, e ele disse: “Ok,
venham lá à minha casa ouvir música.” Nessa altura, milagre dos milagres, os elevadores de Maputo ainda
funcionavam. Pronto, trepámos o
elevador até ao 7 andar.
Ouvimos boa música a beber água.
Às tantas, um de nós disse: “Epa,
mano Zeca, podemos fumar uma
cannabis aqui?” E ele disse: “Não,
na minha sala não, eu não fumo
essa merda. Se quiserem fumar, vão
para a varanda.” Fomos à varanda,
tinha uma vista maravilhosa: via-se
toda a zona baixa da cidade, toda a
baía, e de lá se viam as casas alvas
da Catembe. Com um pouco mais
de imaginação, podíamos ver as
mulheres de fato-de-banho a mergulhar na água azul do mar, no lado
de lá.
Passamos a fazer disso um hábito:
caçávamos o mano Zeca quando
voltava da rádio, onde era baterista
e líder do Grupo RM, e subíamos
com ele para ouvir boa música, beber água, fumar soruma e ﬁcar em
paz. Saíamos de lá em paz connosco
próprios e em paz com todo o mundo.
Eu dizia, às vezes: “Mano Zeca!”, e
ele dizia para mim a rir, com aquele olhar muito matreiro, irónico, de
pessoa que já não espera nenhuma
surpresa da vida: “Fernando, você é
o único manhembana que consegue
pronunciar bem o meu apelido.”
E eu perguntava: ”Porquê?”, e ele
dizia: “Porque eu não sou Tcheco,
sou Ntcheco.” E eu dizia: ”Ya, tens
razão.”, e as pessoas circundantes
perguntavam qual é a diferença, e

eu dizia: ”Ntcheco é aquele instrumento de vagem da cabaça utilizado
para tomar líquidos, principalmente
água, mas também usado para inaugurar a época do canhu.”
Entrei numa crise no ano passado.
Crise de cegueira. Não posso ler,
coisa desgraçada. Então estou a
coleccionar música. Telefonei para
o Zeca Tcheco, que conheço como
líder do Grupo RM, e disse: “Mano
Zeca, quero pedir-te um favor. Dá-me lá a colecção dessa última edição do Grupo RM, que é o Muli
Hefu. Ele disse: “Epa, Fernando,
não sei bem, porque estou doente.”
“Doente?”
“Sim, estou de cama, com problema
de rins. Não sei se vão operar.”
Telefonei para o Ídasse Tembe e
disse que o mano Zeca estava doente. O Ídasse disse: ”Fernando, isso
não é nada, diz-lhe para ligar para
mim. Há uma plantinha que as pessoas até pisam, na Avenida Patrice
Lumumba, chama-se rebenta-pedras. Diz ao mano Zeca para ligar
para mim, eu vou arrancar essas folhas, é só lavar, ferver e tomar.”
Mais tarde, um pouco antes mesmo
de ligar para o mano Zeca, ligou-me
a Joaninha Zambeze, em polvorosa:
“Fernando, sabes o que aconteceu?”
“Não.”
“Zeca Tcheco morreu.”
“Não e possível, morreu de quê?”
“Não sei, mas dizem que foi de tristeza.”
Liguei para o Ídasse: “Epa, aquela
tua proposta de ervas não vai funcionar, o Zeca morreu.”
“Ele morreu?”
Fez se silêncio.
Calou-se a bateria.
Abateu-se sobre nós um silêncio de
chumbo derretido e uma mordaça
que vai ser rompida a ferro e fogo.

Email: carlosserra_maputo@yahoo.com
Portal: http://oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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e admitimos que as pessoas são boas ou más
em si, à partida, independentemente
dos
sistemas e das relações sociais,
como que dependendo de um
autogerado trajecto genético,
então nenhum sistema social
será mais do que a formulação redundante dessa crença.
Mas se admitirmos que as pessoas são boas ou más em função
dos sistemas sociais nos quais
são socializadas desde que nascem, então temos possibilidades
de introduzir a esperança em

todos os mecanismos sociais, a
começar pela educação. Nessa
esperança, sempre em processo,
não pode, porém, habitar a deriva autoritária que consiste em
acreditar que é pela força que
os seres humanos se tornam socialmente melhores.
Então, o grande desaﬁo da humanidade talvez consista em
saber como ter a força de criar
sistemas sociais melhorados
sem recurso à força, mas, também, sem recurso à ingenuidade nefelibata.
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falta de vontade dos políticos em oferecer soluções para
as inseguranças e desigualdades deste era hiper-globalizada abre espaço político para os demagogos com soluções fáceis.
Talvez a única coisa surpreendente da reacção populista que dominou a política de muitas democracias avançadas é que tenha
demorado tanto a chegar. Mesmo há algumas semanas, era fácil
de prever que a falta de vontade dos principais políticos em oferecer remédios contra as inseguranças e desigualdades da nossa era
hiper-globalizada abria espaço político para os demagogos com
soluções fáceis. Nessa época, foram Ross Perot e Patrick Buchanan; actualmente, temos Donald Trump, Marine Le Pen, e outros.
A história nunca se repete exactamente, mas as suas lições não deixam de ser importantes. Devemos lembrar
que a primeira era da globalização, que atingiu o seu pico
nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, acabou por produzir uma reacção política ainda mais severa.
A evidência histórica tem sido bem resumida pelo meu colega
de Harvard, Jeﬀry Frieden. No auge do padrão-ouro, argumenta
Frieden, os principais intervenientes políticos tiveram que minimizar a importância da reforma social e da identidade nacional
porque deram prioridade às ligações económicas internacionais.
A resposta assumiu duas formas fatais no período entre guerras:
os socialistas e os comunistas escolheram a reforma social, enquanto os fascistas escolheram a reaﬁrmação nacional. Ambos os
caminhos se afastaram da globalização e propunham um fecho
económico (e coisas muito piores).
A reacção actual provavelmente não chegará a tanto. Sem importar quão custosos tenham sido os transtornos relacionados com
a Grande Recessão e a crise do euro, empalidecem em comparação com os da Grande Depressão. As democracias avançadas
criaram - e mantêm (apesar dos recentes recuos) - amplas redes
de segurança social na forma de apoios ao desemprego, reformas e
benefícios familiares. A economia mundial conta agora com instituições internacionais funcionais - tais como o Fundo Monetário
Internacional e a Organização Mundial do Comércio (OMC) que não existiam antes da Segunda Guerra Mundial. Por último
e não menos importante, os movimentos políticos extremistas tais
como o fascismo e o comunismo têm sido em grande medida desacreditados.
Ainda assim, os conﬂitos entre uma economia hiper-globalizada e a coesão social são reais e as principais elites políticas ignoram-nos por sua conta e risco. Como argumentei no
meu livro de 1997 (“A globalização foi longe demais?”), a internacionalização dos mercados de bens, serviços e capital
abre uma brecha entre os grupos cosmopolitas, proﬁssionais
e habilitados que podem aproveitá-la e o resto da sociedade.
Dois tipos de divisões políticas são exacerbados neste processo:
uma divisão de identidade, que gira em torno da origem, etnia ou
religião e uma divisão de rendimentos, vinculada às classes sociais.
Os populistas baseiam o seu apelo numa ou noutra dessas divisões.
Os populistas de direita como Trump fazem política da identidade. Os populistas de esquerda como Bernie Sanders enfatizam o
fosso entre os ricos e os pobres.
Em ambos os casos, ﬁca claro quem é o “outro” para o qual a raiva
pode ser dirigida. Mal consegue fazer face às despesas? São os
chineses que têm estado a roubar os nossos empregos. Perturbados

com o crime? São os mexicanos e os outros imigrantes que trazem
os seus gangues para o país. Terrorismo? Pois, são os muçulmanos, claro. Corrupção política? O que esperar quando os grandes
bancos ﬁnanciam o nosso sistema político? Ao contrário das principais elites políticas, os populistas podem facilmente assinalar os
culpados pelos males das massas.
Claro, os políticos dominantes estão comprometidos porque foram eles que tomaram as decisões todo este tempo. Mas estão
também imobilizados pela sua narrativa central, que cheira a inacção e impotência.
Esta narrativa coloca a culpa pela estagnação dos salários e pelo
aumento da desigualdade nas forças tecnológicas que estão fora
do nosso controlo. Trata a globalização e as regras que a sustentam
como inexoráveis e inevitáveis. O remédio que oferece, o investimento na educação e capacidades, promete poucas recompensas
imediatas e daria frutos daqui a alguns anos, no melhor dos cenários.
Na realidade, a economia mundial actual é o produto de decisões
explícitas que os governos tomaram no passado. Foi uma escolha
não se ﬁcar pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT,
na sigla anglo-saxónica) e construir a muito mais ambiciosa - e
intrusiva - OMC. Da mesma forma, será uma escolha ratiﬁcar
os mega-acordos comerciais do futuro como a Parceria Trans-Pacíﬁca e a Parceria Transatlântica do Comércio e Investimento.
Foi escolha dos governos abrandar as normas ﬁnanceiras e procurar a completa mobilidade transfronteiriça de capital, tal como
foi uma escolha manter estas políticas quase intactas, apesar da
tremenda crise ﬁnanceira mundial. E, como Anthony Atkinson
nos lembra no seu livro sobre desigualdade, mesmo as alterações
tecnológicas não estão imunes à capacidade de acção do governo:
há muito que os responsáveis políticos podem fazer para inﬂuenciar a direcção das alterações tecnológicas e assegurar que geram
mais empregos e maior igualdade.
A atracção dos populistas é que dão voz à raiva dos excluídos.
Oferecem uma narrativa grandiosa e soluções concretas, mesmo
quando são enganosas e frequentemente perigosas. Os principais
políticos não vão recuperar o terreno perdido até que também eles
ofereçam soluções sérias que proporcionem espaço para a esperança. Devem deixar de se esconder por trás da tecnologia ou da
globalização inevitável, estar dispostos a ser audazes e encarar reformas de larga escala que afectem a forma como funcionam as
economias locais e a mundial.
Se uma das lições da história é o perigo dos estragos da globalização, outra é a maleabilidade do capitalismo. Foram o New Deal,
o Estado do bem-estar e a globalização controlada (sob o regime
de Bretton Woods) que acabaram por revitalizarar as sociedades
orientadas pelos mercados e levaram ao “boom” do pós-guerra.
Estes feitos não aconteceram com ajustes superﬁciais e pequenas
modiﬁcações das políticas actuais, mas com uma engenharia institucional radical.
Políticos moderados, tomem nota.
*Dani Rodrik, professor de Economia Política Internacional na John
F. Kennedy School of Government da Universidade de Harvard, é
o autor de “Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal
Science”.

Por Luís Guevane
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Dois modelos

D

ois pais conversavam sobre como
educar os ﬁlhos. Inventemos dois
nomes. O Sr. Sexta-feira dos
Santos defendia o castigo corporal como solução mais curta e imediata;
solução que desincentiva a repetição do
suposto erro. O outro, o Sr. Domingos
Castigo, defendia que, se os nossos ﬁlhos
cometem algo repreensível é porque nós
próprios criamos condições para tal. Não
fomos suﬁcientemente inteligentes no
nosso apelo ao comportamento irrepreensível.
Podemos até assumir que os dois pais tenham sido criados praticamente na esteira da repreensão verbal seguida da correspondente violência física. Entretanto, um
aplica aos seus ﬁlhos os métodos pelos
quais passou. O outro pode ter percebido,
durante o seu percurso de vida, que é possível educar os seus ﬁlhos fazendo todo

o esforço individual para não criar condições
para os indesejáveis momentos de repreensão
física.
Imaginemos estes dois pais a discutirem sobre política, provavelmente sobre os raptos
e aplicação da “lei da bala” aos analistas ou
mesmo sobre assassinatos cujos mandantes
não têm rosto. Os dois professam a mesma
religião e idolatram o mesmo partido político. Notaríamos que durante a discussão o Sr.
Sexta-feira teria tendência para a violência
e o Sr. Domingos para a ponderação, para a
procura das razões do problema. Ou seja, defenderia que é importante, antes de se tomar
qualquer atitude, conhecer o problema para
se poder administrar a melhor a solução.
Nessa discussão o Sr. Sexta-feira dos Santos
está comprometido com a violência como
fonte de poder. É assim que foi educado. O
percurso até ao último nível académico adquirido não conseguiu deseducar a sua parte

violenta ou reduzi-la ao meio de onde surgiu.
A obediência é um imperativo. A violência
física e psicológica é o seu recurso mais seguro. O chefe deve ser endeusado. Aos que
pretenderem desendeusar ao “chefe e aos
seus” poderá ser aplicado uma “repreensão de
aviso” para o próprio indivíduo ou, em última instância, uma “repreensão mais pesada”,
eliminando-o ﬁsicamente, servindo de aviso
aos que comungam pensamentos que desconstroem dogmas. O pensamento do Sr.
Sexta-feira é válido e muito comum nos países onde as estatísticas de educação, nutrição,
direitos humanos, democracia, entre outros
indicadores, são muito, aliás, são bastante
preocupantes.
Por seu turno, o Sr. Domingos Castigo pensa
como os que não apresentam estatísticas preocupantes. A fonte de poder não é o castigo
corporal ou a eliminação física de quem apresenta ideias e ideais diferentes dos nossos. A

fonte de poder, num país pobre, é o trabalho. Nesse acto há falhas e estas suscitam crítica, o que é normal para melhorarmos. A fonte de poder é não criarmos
condições para que o espaço de crítica
seja gerado pelo nosso mau desempenho,
obrigando a soluções que o Sr. Sexta-feira julga serem as melhores depois de ter
abraçado a pluralidade de democracia. À
violência como um recado deve sobrepor-se a entrega ao trabalho.
Cá entre nós: quantas vezes não ouvimos
este e aquele a dizer: “não bate na criança, só
vai piorar a situação, ainda é pequena.” De
facto, a nossa democracia ainda é pequena.
Deve ser acarinhada. Deve ser a nossa ﬂor
que nunca murcha e que por isso é preciso regá-la sem violentá-la. Quando violentamos
a democracia é porque não estamos a perceber
a racionalidade do seu espírito. A mudança
de mentalidade é, de facto, um processo!
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Transmissões televisivas do Moçambola

O negócio obscuro que empobrece os clubes
-Operadores privados dizem que nunca houve concurso público
-LMF refere que os concursos sempre foram públicos e que as televisões privadas é que nunca participaram
-TVM continua a transmitir jogos, apesar de ter uma dívida de 30 milhões de meticais e contrato expirado
Por Abílio Maolela

D

esde a época 2015, que o
campeonato nacional de
futebol é transmitido sem
nenhum critério, em particular, a ausência de um contrato de
cedência dos direitos de transmissão televisiva. Com uma dívida de
30 milhões de meticais, a Televisão
de Moçambique (TVM) não renovou o contrato, que detinha desde
o período 2011-2012, porém, não
foi retirada a transmissão dos jogos,
tendo transmitido as partidas na
época passada e nas primeiras jornadas desta época.
Com o processo ainda indefinido,
o SAVANA procurou, este mês,
os protagonistas para abordar este
assunto, desde os clubes, a Liga
Moçambicana de Futebol (LMF)
até às televisões privadas. Os clubes
reclamam o secretismo no negócio e alguns apontam a negociação
unilateral dos contratos como a solução para o problema; as televisões
privadas revelam que nunca houve
concurso público para este negócio
e a direcção da LMF responde que
estas é que nunca participaram dos
concursos.

Contextualização
O futebol tornou-se, nos últimos
anos, numa indústria de produção
de dinheiro e as transmissões televisivas são uma forte fonte de receitas
dos clubes pelo mundo, chegando a
cobrir quase ou mais da metade das
suas necessidades anuais.
As ligas europeias, em particular a
liga inglesa e espanhola, são o exemplo. Em Inglaterra, os clubes recebem, por época, um valor superior
a 90 milhões de euros (em 2015,
o campeão Chelsea recebeu 139,5
milhões de euros e o despromovido
Queens Park Rangers encaixou 91,2
milhões de euros). Na Espanha, superam os 30 milhões de euros (nesta
época, Rayo Vallecano recebeu 36,6
e Eibar 34,4; enquanto Real Madrid
vai receber 373,2 e Barcelona encaixará 369,3 milhões).
Entretanto, em Moçambique o caso
é diferente. De um negócio que seria a fonte de rendimento da maior
parte dos clubes, as transmissões televisivas do Moçambola tornaram-se num prejuízo, onde o operador
(TVM) e o proprietário dos direitos
(LMF) não conseguem dar explicações.
Em 2011, a gestora do campeonato
nacional de futebol e a televisão pública assinaram um contrato válido
por quatro anos (com término em
2014), onde o valor pago pela TVM
(não foi possível apurar) seria repartido por três intervenientes: a equipa da casa (50%), a equipa visitante
(25%) e a LMF (25%).
Porém, findo o contrato em 2014, a
TVM tinha acumulado uma dívida
de 30 milhões de meticais, facto que
fez com que a direcção de Alberto

Há um ano que o Moçambola é transmitido sem critérios

Simango Júnior, na altura, não renovasse o contrato.
Dos 30 milhões de meticais, a Liga
Desportiva de Maputo (LDM)
espera receber três milhões e quinhentos mil meticais, o Maxaquene
cinco milhões de meticais, o Clube
de Chibuto 300 mil meticais e até
o Incomati de Xinavane (que está
fora do Moçambola desde 2012)
espera 700 mil meticais, valores que,
segundo os seus dirigentes, dão falta
nos seus clubes.
Basta recordar que Maxaquene,
Desportivo de Maputo e o Costa do
Sol estão mergulhados numa crise
financeira, tendo dificuldades para
pagar ordenados aos seus jogadores.
Aliás, os jogadores do Desportivo
há muito que reclamam o pagamento de salários em atraso.
Durante a sua liderança, Alberto
Simango fechou as portas da LMF
para comentar este problema. Sempre que era questionado acerca deste
negócio, respondia que se tratava de
um processo muito complicado que
levaria horas a ser explicado, mas
mesmo com a disponibilidade deste
semanário nunca ousou se pronunciar.
Aliás, esta é a maior mancha deixada por Simango na sua passagem
pela LMF, apesar de ter tornado o
campeonato nacional numa competição regular e credível.
Por sua vez, a TVM empurrava o assunto à direcção da LMF, alegando

Clubes reclamam secretismo
O Presidente da Liga Desportiva
de Maputo, Rafik Sidat, revela que
nunca foi informado sobre a suspensão das negociações com a SuperSport, opinião que é partilhada
também por Amosse Chicualacuala,
presidente do Costa do Sol.
Quem teve conhecimento da suspensão das negociações são Junneid
Lalgy, vice-presidente para Alta
Competição no Clube do Chibuto,
e Samuel Maibasse, vice-presidente
do Maxaquene para o futebol, que
dizem ter sido informados na reunião de balanço das primeiras cinco
jornadas da prova.
Goradas as expectativas de ver o

campeonato nacional de futebol no
gigante sul-africano, o SAVANA
quis saber se os clubes avançavam
ou não com a negociação unilateral
dos contratos, uma proposta lançada
durante a Assembleia-Geral.
Os fazedores do Moçambola
mostram-se, igualmente, divididos
quanto a este aspecto, mas são unânimes no que diz respeito ao secretismo que caracteriza este processo,
realçando a necessidade de haver
mais abertura da LMF para a sua
discussão.
Rafik Sidat disse estar indeciso,
apontando o gestor do Moçambola
como responsável, pois, “sem informação ficamos sem saber se avançamos ou não”.
“Ainda não avançamos com essa hipótese porque estamos à espera da
LMF dizer que não há possibilidade
de fazer uma negociação colectiva”,
diz.
Apesar desse secretismo, Amosse
Chicualacuala declara-se contra
uma negociação unilateral dos direitos de transmissão televisiva.
“Não sou apologista dessa opinião
porque nem todos os clubes têm capacidade de o fazer. A melhor forma seria a LMF negociar os nossos
contratos porque o problema não
está na LMF, mas na TVM que
não tem capacidade financeiras para
cumprir com os seus compromissos”, defende, antes de considerar:

Junneid Lalgy
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que é a única signatária do contrato
e porta-voz dos clubes.
Em Março de 2015, a direcção de
Simango lançou o concurso público
(que nunca foi visto), que seria cancelado pelo novo timoneiro, Ananias Couane, em Janeiro último,
antes de, em Fevereiro, durante a
Assembleia-Geral, anunciar negociações com a companhia sul-africana SuperSport para a transmissão
do Moçambola-2016.
Entretanto, na sua conferência de
imprensa de balanço das primeiras
cinco jornadas da prova, o presidente da LMF revelou que o processo
tinha sido cancelado, devido à mudança de direcção naquela companhia.

“podíamos negociar, unilateralmente, com uma televisão como a TVM
e no fim não pagar”.
Junneid Lalgy não tem dúvidas de
que a negociação unilateral dos contratos é a solução para este problema, porque “a LMF já demonstrou
não ter capacidade de tornar este
negócio rentável para os clubes”.
“Foi acordado, na AG, que os clubes
podiam assinar os contratos. Como
a LMF não definiu nada para esta
época, cabe a cada um de nós tomar
o seu rumo”, afirmou, acrescentando
que o Clube de Chibuto ainda não
avançou.
“Ainda não discutimos. Temos de
nos preparar. Mas, ainda este ano
vamos negociar com uma televisão
nacional para a transmissão dos
nossos jogos”, garantiu.
Para Samuel Maibasse, a reunião
de balanço das primeiras cinco jornadas da competição “deixam claro
que a LMF estava a trabalhar para
identificar a televisão que vai transmitir o Moçambola”.
“Há um entendimento de que a
LMF tem competência e autoridade para negociar os direitos de
transmissão televisiva. Não há disputa quanto a isso. Porém, é preciso
que haja mais clareza neste processo, porque é de interesse dos clubes,
pois são os donos dos jogos. Neste
momento não conhecemos o conteúdo que é discutido”, realça.
Moçambola continua na TVM
sem critérios claros
Apesar do Moçambola não ter uma
televisão oficial, o mesmo pode ser
visto na TVM, que sem nenhum
critério e clareza transmite uma
partida por jornada.
Lalgy diz não saber em que moldes
esses jogos são transmitidos porque
a TVM ainda não transmitiu nenhum jogo no seu campo esta época.
Mesma opinião é partilhada por
Rafik Sidat, que afirma não saber “se
os clubes que autorizam essa transmissão estão a receber algum valor
ou não”.
“Quando foi do nosso jogo com o
Desportivo de Maputo pediram
para transmitir, mas respondemos
que estávamos à espera de uma decisão da LMF sobre o assunto”, revelou.
Entretanto, se a Liga Desportiva de
Maputo rejeitou a transmissão do
seu jogo com o Desportivo de Maputo, o mesmo não aconteceu com
o Maxaquene. Os “tricolores” cederam os seus jogos à televisão pública, mas Samuel Maibasse diz que os
mesmos “não passam na base de um
contrato”, pelo que “não há benefícios sob ponto de vista financeiro”.
“Estamos a fazer démarches para
que isso aconteça. Neste momento
temos discutido jogo-a-jogo
e o pensamento é de beneficiar o público e o Maxaquene
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está aberto a isso”, afirma,
mas sem clarificar de que
maneira o seu clube irá ter
benefícios financeiros desta
parceria.
“Não posso entrar em detalhes.
Trata-se de um negócio onde a ideia
é envolver terceiros para que haja
benefícios”, explicou, antes de revelar: “o Maxaquene não contactou a
TVM. Fomos contactados e aceitamos”.
Aquele dirigente “tricolor” afirma
que neste momento o seu clube tenta preencher um vazio, que existe
desde o ano passado, quando deixaram de trabalhar na base de um
contrato.
“Não sabemos porquê as televisões privadas não transmitem”,
Amosse Chicualacuala
Com esta situação (em que a prova
não tem uma televisão oficial para a
transmissão dos jogos e com sinais
de que a prova possa ser atribuída,
novamente, à TVM), a nossa reportagem quis saber porquê os direitos
de transmissão do Moçambola não
são vendidos a canais privados e os
clubes respondem:
“Não sei. Só a LMF é que pode responder”, diz Amosse Chicualacuala,
secundado pelo presidente da Liga
Desportiva de Maputo.
“Não sabemos porque foi sempre a
LMF a liderar o processo e sempre
baseou-se nos concursos públicos.
Mas, se foi a TVM a ganhar é porque ela apresentou melhor proposta.
É a maior televisão do país e tem
maior capacidade de transmissão ao
nível nacional”, diz Rafik Sidat.
Apesar desse facto, Sidat mostra-se oposto a mais uma adjudicação
directa destes direitos ao canal público.
“Antes de a TVM transmitir novos
jogos, devemos saber como é que ela
vai pagar as dívidas que tem”, afirma.
Por sua vez, Maibasse considera ser
“cedo” para comentar acerca da possível ou não adjudicação da TVM
para este negócio, porque “ainda
não houve um anúncio oficial sobre
quem vai transmitir os jogos”, mas
mostra-se optimista num final feliz:
“Há consciência da LMF e da própria TVM de que os clubes querem
o dinheiro que ainda não receberam
das transmissões televisivas”, sublinha.
No princípio do ano, Ananias Couane disse que a prova não passava
nos canais privados, devido à incapacidade destes, visto que o Moçambola é um campeonato nacional
e a maior parte das televisões estão
baseadas em Maputo e não podem
transmitir os jogos das províncias.

Este posicionamento era também
defendido por alguns clubes (como
Chibuto e Liga Desportiva de Maputo), na época passada, mas devido
às dívidas da TVM, os mesmos foram obrigados a repensar.
Em Angola, a Federação local tirou,
neste ano, o “Girabola” das telas da
TPA (Televisão Pública de Angola), por esta não pagar os direitos de
transmissão aos clubes e atribuiu à
operadora de televisão por satélite
ZAP, num acordo cujos valores não
foram revelados.
“Nunca houve concurso público” – Jeremias Langa, STV
Com o posicionamento dos clubes
e do presidente da LMF e devido
à pertinência do assunto, a nossa
reportagem foi atrás de algumas

Jeremias Langa

televisões privada para perceber os
contornos deste negócio.
A Soico Televisão (STV) foi a
nossa primeira paragem e Jeremias
Langa, Director de Programas, diz
que “nunca houve concurso público”
para a venda dos direitos de transmissão do Moçambola.
“Para este tipo de eventos lança-se um concurso para as empresas (aberto ou direccionado). Mas,
desde que o Moçambola começou,
nunca se lançou um concurso. Quer
aberto (através de jornais), assim
como direccionado (através de cartas fechadas). O sistema que se usa
é uma adjudicação directa à TVM”,
revelou Langa.
“Pela especificidade desta indústria
(televisão), junta-se os operadores e
define-se regras ou faz-se concursos direccionados”, realça Jeremias
Langa, sublinhando que se houve
concurso público no ano passado,
esse “não foi do nosso conhecimento”.
Questionado sobre a suposta incapacidade da STV para transmitir o Moçambola, Jeremias Langa
diz: “Nós temos transmitido vários
eventos. O futebol é um negócio e,
em todo o mundo, a sua transmis-
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JOSÉ DANIEL TCHECO
Seus amigos Naita Ussene,
Bartolomeu Tomé, e Fernando Manuel lamentam com
profunda mágoa e consternação o falecimento do seu
grande amigo José Daniel
Tcheco (Zeca Tcheco), ocorrido no dia 19/05/2016 em
Maputo. À familia enlutada
apresentam as mais sentidas
condolências.

são televisiva é feita numa lógica de
negócio”, defende, dando exemplo
do “Basquete Show” (um evento
juvenil, organizado pela mCel), que
aquela televisão conseguiu torná-lo
num produto rentável.
“Transformamos o ‘Basquete Show’
num produto vendável, porque toda
a acção de marketing a volta daquilo colocamos lá. O futebol atrair as
pessoas como espectáculo. Temos
muitos eventos que concorrem com
o futebol e é preciso que se arranje
formas para que seja um produto
atraente, vendável e que crie interesse junto das pessoas. Conseguimos fazer com que um evento de
adolescente atraísse pessoas, audiência e potenciais patrocinadores”,
explicou.
Aliás, Langa aponta o modelo organizacional da prova como sendo um
dos factores que retira o negócio das
televisões privadas.
“O Moçambola é sustentado por
um conjunto de empresas que pagam todas as despesas do campeonato (transporte, alimentação e
acomodação). Desde que o Moçambola tem este modelo, a LMF foi ao
mercado buscar dinheiro, nas empresas onde as televisões iam buscar
dinheiro para fazer as transmissões.
Este modelo retira uma grande fatia de mercado às televisões. Hoje,
se queres transmitir o Moçambola
quem te vai patrocinar?”, questiona
aquele jornalista, sublinhando que o
nosso mercado não dispõe de muitas soluções de patrocínio.
Com o suspense que se vive na prova, devido à ausência de uma televisão que transmite os jogos, perguntamos a Jeremias Langa se algum
clube tinha contactado aquela estação televisiva, ao que disse:
“Nenhum clube já apareceu para
negociar os seus direitos. Mas, tudo
irá depender das condições que esse
clube nos colocar, de como ele valoriza o seu activo. Se quer ter ganhos
de curto, médio ou longo prazo”,
considera.
“A STV é uma televisão privada,
que tem como pressuposto garantir a transmissão de conteúdos com
qualidade, que gere interesse nos
telespectadores e que a mesma assegure a sua sustentabilidade. Não
podemos chegar a um modelo em
que assumimos uma prova que nos
dá mais prejuízos do que ganhos”,
sublinha.
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Questionado se o Moçambola era
uma oportunidade de negócio, Jeremias Langa explicou que, se a
competição for bem reposicionada,
é uma oportunidade de negócio,
porém “é preciso ser assumida como
um negócio e não como uma actividade de caridade”.
“O futebol é um produto que vende
extraordinariamente. Mas precisa
ser encarado numa lógica comercial.
Precisa assentar em regras, posicionar-se como indústria e não como
uma actividade de caridade. Há
condições para tonar o Moçambola
num produto vendável, porém, deve
ter junto de si pessoas abalizadas
para torná-lo num negócio”, frisa.
O SAVANA procurou ouvir a experiência da Televisão Miramar,
estação televisiva que, em 2009,
transmitiu a prova, mas sem sucesso. Num contacto telefónico, Adélia
Gil, da Direcção Comercial, prometeu satisfazer o nosso pedido, mas
até ao fecho desta edição não mais
se pronunciou.
“Nunca excluímos a ninguém”,
Ananias Couane
O presidente da LMF, Ananias
Couane, nega que a instituição que
dirige tenha negociado a transmissão do campeonato nacional debaixo da mesa. Couane garante que o
negócio sempre foi público, mas os
operadores privados nunca participaram.
“O concurso foi lançado e publicado
no jornal. Não foram convites dirigidos. Cada um deveria se digerir
para a LMF requisitar o caderno
de encargo. Se as televisões privadas não compraram, significa que
não participaram. Não porque não
publicitamos”, disse Couane, ques-

Ananias Couane

tionado sobre os contornos do cancelamento do último concurso.
“Foi um concurso internacional,
onde apareceram empresas sul-africanas. As empresas não reuniam os
requisitos e o concurso foi cancelado. Não posso revelar o nome das
empresas, porque só se divulga o
nome do vencedor e nem posso dizer quais eram os requisitos. Estão
no caderno de encargos”, acrescentou.
Com o cancelamento das negociações com a SuperSport, Ananias
Couane diz estar a trabalhar para
projectar o Moçambola ao nível nacional, assim como internacional.
“Já identificamos o operador que irá
transmitir os jogos. Estamos a acertar os últimos detalhes do contrato.
A parceria está assegurada para a
segunda volta desta época e a época
2017”, garantiu aquele gestor, mas
sem revelar o nome da empresa e
muito menos se ela é nacional ou
internacional.
“Não posso adiantar o nome da
televisão. O acordo será rubricado
e publicado. As pessoas vão saber,
em particular os clubes. Trará-nos
um rendimento financeiro e o Moçambola será visto também ao nível
internacional”, considerou.
“Estamos a trabalhar com várias
entidades. Uma que irá fazer a produção, outra que vai garantir a distribuição do sinal. Porque só assim é
que podemos vender o Moçambola”, explicou.
Sem revelar o nome do operador
que irá adquirir os direitos de transmissão televisiva do nosso campeonato, os clubes receiam que o negócio caia novamente nas mãos da
televisão pública, hipótese afastada
por Ananias Couane.
“Acho que não pode haver dúvidas em relação a nossa relação com
a TVM. As pessoas não podem
continuar a pensar que teremos as
transmissões televisivas de âmbito
comercial com a TVM, enquanto
haver dívidas por saldar. Acredito
que não seria ético da nossa parte”,
tranquilizou a fonte.
Enquanto não se fecha o contrato, Ananias Couane afirma que os
clubes estão livres de procurar um
parceiro para transmitir os jogos
que restam desta primeira volta,
entretanto, basta que estes comuniquem à LMF, algo que ainda não
aconteceu.
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Faleceu baterista Zeca Tcheco

M

orreu na madrugada de 19 de
Maio corrente o conceituado baterista e compositor do Grupo
RM, Zeca Tcheco, no Hospital
Militar de Maputo, onde estava internado
desde o dia 10 do mesmo mês.
Ainda não há informações concretas sobre
a doença de que padecia, mas sabe-se que a
equipa médica que observava Zeca Tcheco
estava a realizar ainda uma bateria de exames
que levariam a um diagnóstico mais preciso.
Nascido a 2 de Fevereiro de 1951, em Maputo, José Daniel Tcheco iniciou a carreira
musical na década de 1960, influenciado pelo
pai, que tocava viola ritmo e era seguidor de
americanos como Nat King Cole, Chubby
Checker e Elvis Presley.
Depois de experimentar o futebol e atletismo,
Zeca abraça em definitivo, em meados dessa
década, a música, formando com Matias Xavier e outros amigos a Soul Band, cujas actu-

94

ações eram em clubes nocturnos de Maputo.
Depois da independência de Moçambique,
em 1975, Zeca Tcheco participa na formação
do Grupo RM, cujo objectivo era dinamizar
a produção da música moçambicana.
Um dos fundadores e integrantes do Grupo
RM, criado em 1979, José Daniel Tcheco, de
seu nome completo, era uma das figuras mais
importantes do panorama musical moçambicano, com mais de 40 anos de carreira.
Pai do rapper Danny OG e irmão de Paíto
Tcheco, antigo baterista dos Ghorwane, Zeca
Tcheco foi o compositor do clássico musical
“Mamana”, interpretado por Mingas. Acompanhou grandes nomes da música moçambicana, tais como Xidiminguana, Edy Mondlane, Wazimbo, Mingas e Pedro Ben, só para
citar alguns nomes.
Foi com Zeca Tcheco que Chico António e
Mingas ganharam o prémio “Descobertas”,
da Radio França Internacional (RFI), com o
tema “Baila Maria”. A.S

Por Luís Carlos Patraquim

Pato à Pequim

É

uma das iguarias mais famosas da China. Há patos em todo o lado, sabe-se, e
grandes criadores do palmípede que toma as mais desvairadas formas e cores
conforme as terras e os lugares de criação. Há também os patos bravos que grasnam nos lagos e noutros lugares mais impróprios e que, à ameaça dos caçadores,
voam rasante sobre a superfície das águas, quase tão baixinho como os hipopótamos.
Mas só em Pequim, ou Beijin, alcançaram tal fama.

Confeccionar o famoso prato exige mais artes do que fazer deles um início de negócio.
A receita é antiga, servida nas Cortes Imperiais – deve escreve-se sempre com maiúsculas sob pena de aleijão nas pernas ou mesmo ablação delas, como aconteceu na lenda
das rãs, não a grega, mas nesta, especialmente inventada para esta crónica e que fumega no saborosíssimo caldo com as adjacências saltitantes do batráquio. Ao menos isso.
O pato implica outros segredos e uma arte de maturação dignos da cultura chinesa,
onde o tempo não é o ahoje é ahoje. Haveremos de aprender isso, com tempo… Cria-se, então, o dito em meio adequado, procedendo-se depois à sua acelerada engorda,
como nos gansos para o foie-gras e como noutras espécies muito dadas à tarefa de representarem os outros. Os molhos são uma sinfonia de elementos quase esotéricos e os
bichos insuflados de ar, para que a pele se separe da gordura, é submetido a uma fritura
rápida e depois assado no forno, de preferência utilizando como combustível madeiras
aromáticas, caso da tamareira-da-china, da pereira ou do pessegueiro. Nos entretantos
da espera, dependurado cerca de 24 horas, é ungido com mel ou molho caramelizado.
Quando apresenta cor avermelhada tal não se deve a nenhum rigor ideológico mas ao
recurso ao pimentão.
Não vou descrever todos os pormenores. Quando servido, finamente fatiado e acompanhado com crepes, o pato deve ostentar a cabeça, sinal de deferência só concedida a
grandes personalidades.
Apesar de o mundo ser feito de mudança, a designação da iguaria é de manter. Não
sou sinólogo e pouco sei do Mianzi, valor imperativo de não se perder a face, e do
Guanxi, essa espécie de conta-corrente, subtil e simultaneamente pragmática, da complexa rede de relações que modela o funcionamento social, político e organizacional
do Império do Meio.
Agora que Moçambique é a senhora a quem não se pergunta a idade, no dizer pitoresco de um alto funcionário chinês recusando-se a revelar o montante dos apoios a
conceder ao país no âmbito dos acordos económicos, políticos, financeiros, empresariais & etc, assinados recentemente entre os dois governos, só espero que o Pato à
Pequim também tenha sido contemplado nalguma das parcelas mais miudinhas da
papelada assinada.
É que precisamos de nos requintar. Não basta um mal coado, uma badgia encharcada
em óleo e envolta na fina poeira das esquinas, o grasnar dos patos nos quintais – e eles
são numerosos – onde se concretiza a acumulação primitiva do seu capital em penas
e outras utilidades para uso grupal.
Símbolo da fidelidade, mas só na China, o verdadeiro Pato à Pequim – escrever sempre
com maiúsculas -, não tem nada a ver com o fast food shop soy dos restaurantes que
frequentamos, longe das terras de Li Bao e de Confúcio.
Já que os patos não vão acabar tão cedo, pois essa é uma das consequências da prestimosa ajuda chinesa ao nosso país, que ao menos se faça um upgrading da sua qualidade. É o mínimo que se pede a tão frutuosa cooperação.

Zeca Tcheco em frente ao seu instrumento predilecto

Livro sobre o Arcebispo
visionário chega a Nampula

D

epois de Maputo, a cidade de Nampula, Norte de Moçambique, acolhe na
tarde da próxima terça-feira, o lançamento do livro “Manuel Vieira Pinto,
o Visionário de Nampula”, da autoria do Padre
José Luzia, uma cerimónia que contará com a
presença do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de
Nampula, D. Ernesto Maguengue e do Padre
Avelino Arlindo, Reitor do Seminário Filosófico da mesma cidade.
Publicado com a chancela das Editoras Paulinas, o livro descreve o percurso do Arcebispo
D. Manuel Vieira Pinto, que serviu a Diocese de Nampula durante 34 anos (1967-2001)
demonstrando-se, desde o início, como um
zeloso pastor e um empenhado defensor dos
mais pobres e dos inalienáveis direitos do Povo
moçambicano.
Na sequência da homilia “Repensar a Guerra”
(na altura da guerra colonial) e da publicação
de “Um imperativo de Consciência”, o Arcebispo Vieira Pinto acabaria por ser preso em
Nampula no dia 9 de Abril de 1974 e expulso
de Moçambique pelo governo, no Domingo de
Páscoa, 14 do mesmo mês.
Regressado a Moçambique em Janeiro de
1975, viveu as alegrias da Independência. Empenhou-se, com os seus missionários e demais
cristãos, na obra da reconstrução nacional e,
depois, angustiou-se com as agruras e as cruel-

dades da guerra
civil de 16 anos.
Interlocutor
sempre leal e corajoso, manteve
com o Governo,
e
particularmente com o
Presidente Samora, primeiro,
e depois com
o
Presidente
Chissano, um
permanente diálogo crítico do
que se passava
no País. A sua
pastoral “A Coragem da Paz”
(1º de Janeiro
de 1984) quis ser um apelo incisivo no sentido
de se atalhar o caminho da guerra que, tendo
vitimado mais de 1 milhão de moçambicanos,
apenas terminaria com o Acordo Geral de Paz,
assinado no dia 4 de Outubro de 1992.
“O lançamento desta obra, aqui em Nampula, e
no seu salão mais nobre, pretende ser um modesto contributo para trazer à ribalta da memória colectiva essa figura gigante de pastor e
cidadão que foi o nosso Arcebispo Manuel”, fez
notar José Luzia Gonçalves, autor do livro.
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Festival Internacional
Teatro de Inverno

I

nicia neste sábado, dia 28 de Maio até ao
dia 19 de Junho, a 13ª Edição do Festival
Internacional Teatro de Inverno, com
a participação de 25 grupos de teatro e
ainda participações musicais, todas as sextas,
sábados e domingos, a partir das 18:30h no
Teatro Avenida e Centro Cultural Franco
Moçambicano.
A Edição do FITI 2016 será constituída por
quatro agendas: FITI Teatro, FITI Música,
FITI Papu e FITI Homenagens.
Para além dos Grupos de Teatro moçambicanos, no FITI Teatro irão desfilar grupos
convidados de: Angola - Enigma Teatro com
a peça A Grande Questão, Resgarte com
Hamlet, Ndginga Mbande com a Raiva; Da
África do Sul: Phillisiwe Twjnstra com a peça
Matty & Sis.
A Programação do FITI Música contará com

as Bandas Moz Pipa, Bob Lee e Amigos e,
ainda, Roberto Chitsondzo dos Ghorwane e
Xavier Machiana dos RockFeller’s entre outros convidados; Durante os Debates – FITI
- Papu Cultura serão tratados temas como
dramaturgia e influências, a audiência e a relação com os actores e o corpo com instrumento de performance. Para além destes temas,
um técnico oriundo da França irá orientar
uma oficina de iluminotecnia para técnicos
dos grupos participantes.
À semelhança da edição passada, personalidades do teatro que se destacam na sua promoção e divulgação serão homenageados.
A presente edição do Festival Internacional
Teatro de Inverno, é de carácter demonstrativo tendo como objectivo a divulgação do
produto artístico dos grupos, a troca de experiências e a capacitação dos actores. A.S
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Descontrair e reflectindo

A

pesar das várias adversidades da vida, precisamos de descontrair. É uma forma de reactivar as energias para enfrentarmos os contínuos e futuros desafios.

A vida não é feita apenas de desafios. Existem aqueles momentos
em que precisamos de desanuviar a mente. Quem não perdeu
tempo para desanuviar a mente de forma descontraída foi o fotógrafo Pedro Sá de Bandeira e a sua esposa. Pelos sorrisos, é
visível que o momento é mesmo agradável. Parece que encaram
as vicissitudes da vida com um sorriso.
Mesmo com o ambiente sombrio que o país vive, há quem ainda
aparece a dizer que temos de ter calma. A calma é sempre necessária, principalmente quando as cabeças estão quentes. Quem o
diz é o antigo Primeiro-ministro, Alberto Vaquina, para o embaixador da Palestina em Moçambique, Fayez Abdul Jawad, o
que despoletou um sorriso simpático, pela forma como Vaquina
dramatiza a situação.
Em algumas regiões do país, quando uma criança pára de alimentar-se com o leite do peito é motivo para dar uma festa. Não
é por acaso que vemos na terceira foto este ambiente festivo. Até
o Presidente do Município de Bilene, Mufundise Chilengue,
não perdeu a oportunidade para exibir alguns passos de dança.
Os passos de dança do edil fizeram com que os restantes olhassem com ar de admiração. A criança no colo da esposa de Jossias
Zimba e os restantes concentraram os olhares aos que dançam.
Festa sem dança não é festa.
Existem outros cujo trabalho faz-lhes concentrar-se e perspectivar o futuro da próxima época futebolística. É o caso do presidente da direcção desportiva, Luís Canhemba, e o director desportivo da União Desportiva do Songo, Tico Tico. Pelos olhares,
dão a entender que haverá muito trabalho. Esperam muito trabalho pela frente.
Nesta coisa de descontrair, não vale a pena perder tempo. Os que
fizeram jus a esse facto foram: a embaixadora de Moçambique
em Portugal, Fernanda Eugénia Moisés Lichale, na companhia
da juíza do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro. O que será
que estão a partilhar que desencadeou sorrisos em ambas?
Esta coisa de descontrair e reflectir parece que não tem momento, nem lugar. O que conta é aproveitar o momento. Porque esse
é único. Não se repete. Viva a vida. Apesar de cruel. É minha
opinião.
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t   " CSJODBS  B CSJODBS B JOnBDÎÍP BDVNVMBEB FN "CSJM KÈ VMUSBQBTTPV B GBTRVJB EPT   FORVBOUP BT SFTFSWBT FYUFSOBT BOEBN OPT
64% NJMIÜFT  P RVF EÈ QBSB FYQMJDBS QBSDJBMNFOUF P USBNCPMIÍPEPNFUJDBM"UÏPTCBODPTDPNFSDJBJTKÈUÐNWFSEJOIBTB
NFUJDBJT
t&%POB$SJTUJOBOÍPFTUÈQBSBCSJODBEFJSBT.BOEBPTiCPZTwQBSB
.BQVUPFN+VOIPF OPFOUSFUBOUP EFQPJTEBTCPDBTTFNSPTUPOP
84+FOP'5 QÙTBCPDBOPUSPNCPOFQBSBEJ[FSRVFPHPWFSOP
iFTDPOEFVDPSSVQÎÍPw%BRVJTFQPEFEFQSFFOEFSDPNPQBTTPVNBM
P NJOJTUSP MBOÎBQFSGVNF FN 8BTIJOHUPO  F DPNP WBJ FTUBS CFN
BMUPPUPNEFWP[EPTiCPZTwBQFEJSDBCFÎBTFBVEJUPSJBGPSFOTF
t&TFOPHPWFSOPIÈEÞWJEBTEFRVFNEFWFNDPMPDBSOPQFMPVSJOIP 
QFMPTWJTUPT PiDBNBSBEB3FCFMPwEJ[RVFiUPEPTDPOIFDFNwRVFN
NFUFVNPMBBPCPMTPOBTOFHPDJBUBTEPTFNQSÏTUJNPTTFDSFUPT4FSÈ
RVFFMFEÈVNBDPOTVMUPSJBHSBDJPTBËNBMUB/ZVTJ 3PTÈSJPF$JB
t$PNBOPTTBNJOJBVEJÎÍP mDÈNPTUBNCÏNBTBCFSRVFCBSDPT
EB &."56. FTUÍP B TFS SFDPOEJDJPOBEPT QBSB SFTQPOEFSFN ËT
FYJHÐODJBT EP NFSDBEP FVSPQFV 1BSB BMÏN BT FYJHÐODJBT EP TVTIJ
KBQPOÐTRVFQSFDJTBEFDÉNBSBTGSJHPSÓmDBTB$FMTJVT"UÏBmTDBMJ[BÎÍPMPDBMQÙTPTBUVOFJSPTFNTFOUJEP²RVFPTiCPZTBOEBSBN
NVJUPEJTUSBÓEPTDPNBTCFMF[BTFOUSF"CV%IBCJFB'SBOÎBRVFBUÏ
TFFTRVFDFSBNEPTUFSNPTEFSFGFSÐODJBQBSBBTFNCBSDBÎÜFT.BJT
VN FOHBTHBOÎP QBSB B UVSNB SFGPSNBUBEB EP ( RVF B UPEP P
DVTUPUFOUBEFGFOEFSPOFHØDJP

Moçambique está no lixo
– Segundo a Fitch

M

oçambique é um devedor
de alto risco e caminha
para uma situação de incumprimento financeiro,
pelo que deve baixar de CCC para
CC, equivalente a lixo, considera a
agência de notação financeira Fitch
na sua mais recente avaliação sobre
o país.

" 'JUDI SFGFSF RVF PT SFTVMUBEPT EB
QSØYJNB BOÈMJTF EP QFSmM EB EÓWJEB
EF .PÎBNCJRVF EFWJBN TFS EJWVMHBEPT FN 0VUVCSP QSØYJNP  NBT
B HSBWJEBEF EB TJUVBÎÍP PCSJHPV B
BHÐODJBBBOUFDJQBSBBWBMJBÎÍPQBSB
FTUBTFNBOBFGVOEBNFOUBBTSB[ÜFT
i" QSØYJNB EBUB EF SFWJTÍP EP SBUJOH EB 'JUDI TPCSF .PÎBNCJRVF Ï
EF0VUVCSP NBTB'JUDIBDSFEJUB
RVFPTEFTFOWPMWJNFOUPTOPQBÓTSFRVFSFNUBMEFTWJPEPDBMFOEÈSJPFEB
}SBUJP|QPSEFUSÈTEBTOPTTBTBWBMJBÎÜFTw MÐTFOPEPDVNFOUP
" SFWFMBÎÍP EF EÓWJEBT FTDPOEJEBT
FYQÙTBOFDFTTJEBEFEFPQBÓTBTTVNJSQBHBNFOUPTEFDVSUPQSB[P RVF
QPEFNQSFDJQJUBSFWFOUPTEFDSÏEJUP
EFDVSUPQSB[P SFGFSFBBHÐODJB
%VSBOUFPNÐTQBTTBEP QSPTTFHVFB
'JUDI  P HPWFSOP NPÎBNCJDBOP BENJUJV B FYJTUÐODJB EF   CJMJÜFT EF
EØMBSFT   EP 1SPEVUP *OUFSOP
#SVUPFN EFEÓWJEBFTDPOEJEB
DBOBMJ[BEPT BP .JOJTUÏSJP EP *OUFSJPS F ËT FNQSFTBT FTUBUBJT 1SPJOEJDVT F .P[BNCJRVF "TTFU .BOBHFNFOU .". 
"T BVUPSJEBEFT SFDPOIFDFN RVF BT
EÓWJEBT DPOUSBÓEBT QFMBT SFGFSJEBT

FNQSFTBT HP[BN EF HBSBOUJB TPCFSBOB"QSJNFJSBQSFTUBÎÍPOPWBMPS
EF  NJMIÜFT EF EØMBSFT EB EÓWJEB
EB 1SPJOEJDVT EF VN UPUBM EF 
NJMIÜFTEFEØMBSFT GPJFGFDUVBEBFN
.BSÎP  FORVBOUP B QSJNFJSB QSFTUBÎÍP OP WBMPS EF  NJMIÜFT EF
EØMBSFTEFEÓWJEBEB.".  EFVN
UPUBMEFNJMIÜFTEFEØMBSFT FTUÈ
QSFWJTUB QBSB  EF .BJPw  MÐTF OP
UFYUPEP'JUDI
$POUVEP DJUBEPQFMB-VTB 3PHÏSJP
/LPNP QPSUBWP[EP.JOJTUÏSJPEB
&DPOPNJB F 'JOBOÎBT  DPOTJEFSPV
RVF B EÓWJEB EB .".  RVF GBMIPV
OB TFHVOEBGFJSB B QSJNFJSB QSFTUBÎÍP EF VN FNQSÏTUJNP HBSBOUJEP
QFMP&TUBEP BJOEBÏEPEPNÓOJPEB
FNQSFTB F BHVBSEB QFMPT SFTVMUBEPT
EBSFOFHPDJBÎÍPEPFODBSHP
i/ØT OÍP UFNPT EPNÓOJP TPCSF B
PQFSBÎÍPRVFFTUÈBTFSSFBMJ[BEBQFMB
FNQSFTB DPN PT DSFEPSFTw  GSJTPV
/LPNP  EFTUBDBOEP RVF Ï QSFDJTP
FTQFSBSQFMPmNEBSFOFHPDJBÎÍPEP
FNQSÏTUJNPBOUFTEFTFDPODMVJSRVF
BTHBSBOUJBTEP&TUBEPTFSÍPFYFDVUBEBT
/LPNP DPOmSNPV RVF B QSJNFJSB
QSFTUBÎÍP EF 64% NJMIÜFT EB
.".OÍPGPJQBHBEFOUSPEPQSB[P 
RVFWFODJBOBTFHVOEBGFJSB NBTJOTJTUJVRVFPQSPDFTTP OFTUBGBTF BJOEB SFDBJ TPCSF P EPNÓOJP FYDMVTJWP
EBFNQSFTB
/P FOUBOUP  B 'JDI FTUJNB RVF BT
EÓWJEBT FTDPOEJEBT m[FSBN EVQMJDBS
PT DVTUPT DPN P TFSWJÎP EB EÓWJEB
QBSBDFSDBEF EP1*#FHFSPVTFVNBJODFSUF[BTPCSFBDBQBDJEBEF

t"PQPTJÎÍP RVFBPTQPVDPTWBJBQSFOEFOEPBGB[FSQPMÓUJDB EBRVFMB
NBUSFJSBË0DJEFOUBM MÈDPOTFHVJVBHFOEBSVNBTFTTÍPFTQFDJBMQBSB
USB[FSPHPWFSOPËiFTDPMJOIBEPCBSVMIPwQBSBFYQMJDBSFNBEÓWJEB
"OPUBEBTBTiMÈHSJNBTEFDSPDPEJMPwEPQPSUBWP[EB$1RVFTBMJFOUBPTDVTUPTFMFWBEPTQBSBUSB[FSEFQVUBEPTQPSEPJTEJBTËDBQJUBM
%F UBOUP BUVN DPNFS TFSÈ RVF UFN P NFTNP FGFJUP EP RVFJKP 
FTRVFDFVTFRVFGPJBTVBCBODBEBRVFDIVNCPVBQSJNFJSBBVEJÎÍP 
RVBOEPUPEPPNVOEPBOEBWBFN.BQVUP

EFB.".QBHBSBTTVBTPCSJHBÎÜFT
F FN UPSOP EB JOUFSWFOÎÍP EP (PWFSOP
" QPTJÎÍP mTDBM F FYUFSOB EF .PÎBNCJRVF  QSPTTFHVF B BWBMJBÎÍP 
DPOUJOVB B EFUFSJPSBSTF  FN QBSUF
EFWJEPËEFDJTÍPEPTEPBEPSFTFEBT
PSHBOJ[BÎÜFT NVMUJMBUFSBJT EF JOUFSSPNQFS P BQPJP BP 0SÎBNFOUP EP
&TUBEP 0&  BUÏ RVF B RVFTUÍP EB
EÓWJEBTFKBSFTPMWJEB
"BKVEBEPTQBSDFJSPTJOUFSOBDJPOBJT
BUJOHF DFSDB EF 64% NJMIÜFT
 EP 0& EF   F TPNBTF
BPT 64% NJMIÜFT RVF P '.*
TVTQFOEFVOBTFRVÐODJBEBSFWFMBÎÍP
EBTDIBNBEBTEÓWJEBTFTDPOEJEBT
1PS PVUSP MBEP  EF BDPSEP DPN B
'JUDI  BT SFTFSWBT JOUFSOBDJPOBJT MÓRVJEBTEF.PÎBNCJRVFDBÓSBNQBSB
64%  CJMJÜFT FN NFBEPT EF
.BJP EFQPJTEFTFUFSFNTJUVBEPOB
SFHJÍPEF64% CJMJÜFTFN"CSJM 
FORVBOUPBTFYQPSUBÎÜFTDPOUJOVBN
FNEJmDVMEBEFT
" BHÐODJB QSFWÐ RVF P &TUBEP NPÎBNCJDBOP BDUJWF B HBSBOUJB RVF
DPCSJVPFNQSÏTUJNPEB.". DPMPDBOEPNBJTQSFTTÍPTPCSFBTSFTFSWBTJOUFSOBDJPOBJTMÓRVJEBTFTPCSFBT
UBYBTEFDÉNCJP
"BMUFSOBUJWB BTTJOBMBBBHÐODJB TFSÈ
P SFDVSTP B PVUSBT GPOUFT EF mOBODJBNFOUP FYUFSOP  QSJODJQBMNFOUF 
FNQSÏTUJNPT CJMBUFSBJT .BT FTUB
PQÎÍP WBJ QSPWPDBS EFTFRVJMÓCSJPT
NBDSPFDPOØNJDPT QPOEPFNSJTDP
BTVTUFOUBCJMJEBEFEBEÓWJEB
(Redacção)

t$FSUBNFOUFDPNBQSFPDVQBÎÍPEBEÓWJEB BGSFMOFNSFQBSPVRVF
IPVWF VN BDBEÏNJDP RVF GPJ DPCBSEFNFOUF BMWFKBEP OBT QFSOBT 
DPNPÏDPTUVNFEBTNÈmBT"3FOBNPFP.%.FTUJWFSBNNBJT
BUFOUBT
t""M+B[IFFSB RVFBOEBQPSDÈBJOWFTUJHBSBTWBMBTDPNVOT GPJB
.BDPTTBFEFTDPCSJVDPSQPT*TUPOPNFTNPEJBFNRVFP1(3
BEKVOUPGBMBWBFNDPSQPT4FSÈRVFVNBFRVJQBNVMUJEJTDJQMJOBS 
JODMVJOEPKPSOBMJTUBTFDIFGFTUSBEJDJPOBJT OÍPEFTDPCSFOVNÈQJDF
BTWBMBTDPNVOT
t$PNPÏRVFBTEÓWJEBTPDVMUBTBGFDUBNBOPTTBFDPOPNJB $PNPBT
FNQSFTBTEFWFEPSBTOÍPGPSBNDSJBEBTQBSBQSPEV[JSSFOEJNFOUPT 
FUFOEPTJEPP&TUBEPBHBSBOUJSBTEÓWJEBT TJHOJmDBRVFÏFTUFRVF
QBHBBTEÓWJEBT/BTEBUBTBDPSEBEBTQBSBBTQSFTUBÎÜFT P#BODPEF
.PÎBNCJRVFSFDPMIFUPEPTPTEØMBSFTFRVJWBMFOUFTBPNPOUBOUFB
TFSQBHP0NFSDBEPmDBTFNEØMBSFTFJTTPBVNFOUBBQSPDVSB0
BVNFOUPEBQSPDVSBTJHOJmDBRVFPQSFÎPEPEØMBSmDBNBJTDBSP
F JTTP SFTVMUB OB TVCJEB EP DVTUP EF WJEB 6NB WJTJUB Ë CPMTB EP
.FSDBEP $FOUSBM Ï TVmDJFOUF QBSB QFSDFCFS DPNP Ï RVF BT DPJTBT
GVODJPOBN
t   0T QSPQBHBOEJTUBT EP SFHJNF  EFTFOWFSHPOIBEPT RVF TÍP  RVBOEP
OÍPUÐNBSHVNFOUPTQMBVTÓWFJT PQUBNQFMBEJBCPMJ[BÎÍPEPBSHVNFOUPEPTPVUSPT PVQVSBJOWFOÎÍP6NEFTUFTDPOGVOEFBSFMBÎÍP
EF BNJ[BEF RVF UFN DPN P .FM DPN B OFDFTTJEBEF EF EFGFOEFS
NFTNPBRVJMPRVFBUÏPNBJTJNCFDJMEPTJEJPUBTQPEFWFSRVFOÍP
UFNEFGFTB/BTFNBOBQBTTBEBEFTDPCSJVRVFBTGPUPTRVFGPSBN
QVCMJDBEBTTPCSFBTBUSPDJEBEFTOPDFOUSPEF.PÎBNCJRVFFSBNBmOBMEPHFOPDÓEJPEP3XBOEB%FVNBDPJTBQFMPNFOPTDPOTFHVJV
OPT FMVDJEBS RVF B BDUVBM TJUVBÎÍP FN .PÎBNCJRVF KÈ DPNFÎB B
BQSPYJNBSTFEFVNHFOPDÓEJP

Em voz baixa
t0mMIPEPQSJNFJSPQSFTJEFOUFTPNBFTFHVF%FQPJTEFOBTVBDBSUFJSBEFiEJQMPNBDJBEFJOnVÐODJBTwBDVNVMBS"OBEBSLPF"UMBT.BSB 
UFNBHPSBBUBSFGBEFUJSBSEBTNÍPTEFVNWFMIPHFOFSBMQBSUFEFVNB
DPODFTTÍPNJOFJSBOB;BNCÏ[JB4FDPOTFHVJSyPQSÏNJPTÍPEP
OFHØDJP
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Moçambicano vence BIG BROTHER Xtremo

A

nderson Cuco, popularmente conhecido por
Mistake, foi o grande
vencedor, no último domingo, do Big Brother Xtremo,
um reality show que juntou na
mesma casa nove moçambicanos
e igual número de angolanos, durante 64 dias. Mistake, residente
no populoso bairro de T3, no município da Matola, levou para casa
um prémio de USD100 mil dólares, graças à maior percentagem
dos votos (36, 57%), em comparação com os outros participantes.
Mas houve surpresas na gala do
último domingo que consagrou
Mistake. O Big Brother decidiu

que o reality show devia ter dois
vencedores. Aí emergiu o angolano Papetchulo (angolano) que se
juntou a Mistake e também levou
para casa USD100 mil.
Mistake, de 23 anos, é promotor
de eventos, nunca antes tinha visto um Big Brother e entrou na
casa sem estratégias, apaixonou-se, evidenciou a sua forma de
ser, conquistando a simpatia da
audiência.
Papetchulo é músico de 35 anos.
Considerou a ida ao Big Brother
como a maior aventura da sua
vida, precisava de algo novo para
relançar a sua carreira artística.
Tendo passado por todos os desa-

fios, a coragem, serenidade e persistência foram recompensadas.
Os dois, cada um com a sua personalidade, viveram dentro da
casa episódios equivalentes a uma
verdadeira telenovela.
Mistake começou a sua novela
com um romance com Ana Guimarães e terminou com Maura
Melaço, que, ao que tudo indica,
deverão continuar fora da casa.
Sempre muito directo e convincente nas suas acções, a atitude e
liderança proporcionaram ao brother Mistake, um espaço para brilhar no meio de todos os outros
candidatos, igualmente carismáticos e de personalidades fortes.

Por sua vez, Papetchulo procurou
sempre ser muito correcto, evitou
brigas, foi conselheiro dos brothers e partilhou a sua experiência.
Os vencedores foram anunciados
no domingo, 22 de Maio, numa
gala recheada de brilho, cor e luz,
repleta de elementos artísticos
que enalteceram os dois países e
as duas culturas. Mago de Sousa,
W King e os Afro Madjaha foram os artistas convidados para
animar a gala brilhantemente
conduzida por Dicla Burity e
Emerson Miranda – uma noite
de sonho, de expressão cultural e
de entretenimento de qualidade.

Mistake obteve 36.57%, enquanto Papetchulo ficou com 22%.
As finalistas vencidas foram Ana
Guimarães com 1.71, Filly com
19.35 e Matilde com 16.06%.,
um trio que alimentou uma amizade bonita e de grande cumplicidade.
A diferença de 4.31 por cento do
total de votos pertence ao brother
El Dio, entretanto desqualificado
na segunda-feira, quando a votação já tinha sido aberta.
Mistake regressou nesta quinta-feira a Maputo e foi recebido em
apoteose no Aeroporto Internacional de Maputo.
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UniTiva gradua mais IoDmz promove combate à corrupção
267 estudantes

A

Universidade WUTIVI (UniTiva), localizada no distrito de
Boane, na província
de Maputo, graduou, na última
sexta-feira, 267 estudantes, nas
áreas de Gestão de Recursos
Humanos, Direito, Ciências da
Comunicação, Gestão Turística, Psicologia Social; e Trabalho, Contabilidade e Auditoria.
Destes, 189 são do sexo feminino (71%) e 78 do sexo masculino (29%).
Na ocasião, o Ministro da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional,
Jorge Nhambiu, referiu que
uma das prioridades do governo é a colocação de quadros
qualificados e competentes,
contribuindo para a superação
dos desafios do desenvolvimento nacional.
“A III Cerimónia de Graduação da Universidade Wutivi
concorre para a satisfação da
missão do Plano Estratégico do
Ensino Superior 2012–2020,
designadamente, promover a
participação e o acesso equitativos no Ensino Superior, e

O

responder às necessidades do
país, de uma forma dinâmica,
desenvolvendo o Ensino, Investigação e Extensão para o fortalecimento da capacidade intelectual, científica, tecnológica e
cultural, num contexto de uma
sociedade em crescimento”, disse Nhambiu.
Por sua vez, o reitor da UniTiva, Inocente Mutimucuio, considera que o ensino Superior
contribui para a luta contra os
problemas que assolam os países
e os povos através da produção e
disseminação do conhecimento.
“O devido equacionamento
entre o Ensino Superior e a
Pesquisa, tornando esta como
parte integrante do processo de
formação, constitui, na sociedade de conhecimento e do saber,
uma componente essencial do
desenvolvimento cultural e sócio-económico dos indivíduos,
comunidades e nações”.
Esta é a terceira graduação que
aquela universidade privada
realiza desde que recebeu os
primeiros estudantes em 2008.
Juntando os últimos, a UniTiva
já graduou um total de 570 estudantes. A primeira graduação
foi em 2014.

Instituto de Directores de
Moçambique (IoDmz), em
parceria com o Centro de
Integridade Pública (CIP),
realizou esta quarta-feira, na cidade
de Maputo, a primeira Conferência
Nacional sobre o Pacto de Integridade de Negócios contra a Corrupção em Moçambique (BIPAC). O
encontro visava fazer uma reflexão e
partilha de boas experiências entre os
diversos actores sociais que actuam
nas áreas de governação corporativa
e monitoria de políticas públicas em
Moçambique.

A corrupção é um fenómeno que tem
estado a preocupar os agentes económicos em resultado do impacto negativo que ela pode causar ao investidor e à sociedade, particularmente,

nos negócios cujas transacções são de
grande vulto, afectando o bem-estar
dos grupos desfavorecidos.
Para combater este mal, que atrasa
o desenvolvimento social, o IoDmz
e 40 empresas do sector privado, sociedade civil a exemplo da KPMG,
COWI Moçambique, CIP, Confederação das Associações Económicas (CTA), Turconsun, Observatório
Eleitoral, Eurosis, Aurecon, Lda.,
assinaram o Pacto de Integridade de
Negócios contra a Corrupção, um
instrumento desenvolvido pelo Instituto de Directores de Moçambique
que visa trabalhar lado a lado com o
governo e com outos agentes económicos, contribuindo para estrategicamente operacionalizar as leis existentes em Moçambique para o combate
à corrupção e para o desenvolvimento

orientado pelos padrões de boa governação corporativa.
Falando naquela ocasião, o Director
Executivo do IoDmz, David Jorge,
referiu: “o objectivo do BIPAC é de
combater a corrupção na contratação
pública, especificamente nos processos de contratação de empreitadas de
obras públicas, fornecimento de bens
e prestação de serviços ao EstadoProcurement público”.
David Jorge acrescentou que as empresas signatárias do Pacto de Integridade (PI) devem comprometer-se
a combater a corrupção, respeitar os
princípios estabelecidos no instrumento e dar expansão prática aos
princípios do PI através da adopção,
alinhamento, adequado e desenvolvimento de conduta e de ética profissional. (Elisa Comé)
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Festival AZGO
movimenta a Capital

A

cidade de Maputo acolheu,
entre os dias 20 e 21 de
Maio, a 6ª edição do Festival AZGO. Neste evento desfiliaram a sua classe vários
artistas nos dois palcos baptizados
com nomes de Gil Vicente e Fany
Mpfumu. Passaram por lá artistas
internacionais como Paulo Flores (Angola), Lura (Cabo Verde),
Kingfisha (Austrália), ZA (Espanhol), Bholoja (Swazi), Sauti Soul
(Kenya, HMB (Portugal), artistas
nacionais Afro Madjaha, Azagaia,
timbila Muzimba, Gran’mah, Deltino Guerreiro, New Joint, entre
outros.
Na noite de abertura, o artista
moçambicano Mr Bow, mais conhecido pela sua música “massanguitana”, deu pontapé de saída e
fez um dueto com a cantora Liloca
cantando “my number one”. Um
dos pontos mais altos do festival
foi a actuação da chamada Diva da
Marrabenta, Neyma, que levantou a
poeira, cantando algumas das suas
músicas populares, tal como a “A
hidzemeni, Numa wa mina”.
Mas o momento mais esperado da
noite foi a homenagem ao músico e
compositor Alexandre Langa, autor
dos sucessos “rosa maria”, “mugunda”, “gala-gala”, “hoyo-hoyo” entre
outros. Interpretados por artistas

renomados da praça Roberto Chitsondzo, Muzila, Yolanda Kakana,
Wazimbo, Dimas, Elvira Viegas,
Bernardo Domingos, Bob Lee, Sizaquel e outros. Os jovens do grupo
Afro Madjaha encerraram a noite,
fazendo fusão de ritmos tradicionais e a dança Xigubu.
Já no segundo dia, o festival iniciou
mais cedo, dando espaço ao denominado “Azgozito” momento reservado às crianças para participarem
do evento, uma iniciativa que pretende cultivar o gosto pela cultura
nos pequeninos.
O palco Gil Vicente foi o primeiro
palco em que os grupos culturais
abrilhantaram o público com música e dança tradicionais. De seguida a Banda Gran’mah defendeu a
sua bandeira com músicas de tocar
a alma e corpo. O jovem músico
Bholoja, artista Swazi, embora desconhecido por muitos moçambicanos, mexeu o público com a pujança e presença em palco.
Para além deste, a cantora Zahara da vizinha Africa de Sul, pelos
vistos muito conhecida na Pérola
do Índico, recordou o público seu
primeiro álbum e fez todos cantarem os seus melhores hits. Outro
momento mágico da noite foi o tão
esperado rapper Azagaia e os cortadores de Lenha que deslumbraram
o público.
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SAM espelha
cultura

A

Água da Namaacha anunciou recentemente a entrada no mercado da 2ª
Edição Especial de Rótulos denominada “O Meu País é
Lindo!”. Trata-se de rótulos das
garrafas de 50 cL e 1,5 L da Água
da Namaacha, com 45 imagens de
Maravilhas de Moçambique, representativas de todas as províncias.
Comentando sobre o feito, o representante de marketing da SAM,
Miguel Padrão, referiu: “esta segunda edição surge em resposta às
múltiplas solicitações das famílias
moçambicanas que, em todas as
províncias de Moçambique, sentiram-se honradas e viram valorizada
a sua cultura e património com o
surgimento da primeira edição”.
Padrão acrescentou: “desta forma, a
Água da Namaacha responde positivamente a estes apelos e coloca
agora no mercado mais um elemento de valorização da cultura nacional, na senda daquilo que tem feito
ao longo dos últimos anos, para que
a identificação das famílias moçambicanas com as riquezas naturais,
patrimoniais, arquitectónicas e culturais de Moçambique seja cada vez
maior e mais abrangente do ponto
de vista geográfico.”

BancABC apoia
Tanselle

O

BancABC apoia o novo
álbum da cantora Moçambicana Tanselle, intitulado
“I am”. Este é o segundo
trabalho discográfico que a cantora
apresenta, o qual foi produzido e
gravado na África do Sul, em 2015
com participações especiais do conceituado músico Hortêncio Langa e
saxofonista Percy Mbonani.
Falando na ocasião a Directora de
Marketing e Comunicação do BancABC, Christine Ramela afirmou
que “é sem dúvida uma honra para
nós apoiar o novo álbum da Tanselle, a área da cultura é um dos pilares
chave do BancABC, fazendo parte da nossa estratégia de apoio ao
desenvolvimento e reforço social e
cultural das comunidades onde nos
inserimos, mas neste caso em particular, estamos a apoiar uma mulher
jovem que acredita nos seus sonhos e
que todos os dias luta para os tornar
uma realidade.”
Por sua vez Tanselle enfatizou que
o título do álbum tem para si um
imenso significado, “I am me representa enquanto Mulher, artista e
Moçambicana, pois sinto que fui eu
própria. Além de me sentir orgulhosa por este trabalho e acreditar ainda
que, o mesmo é transversal a todas
as faixas etárias, géneros e classes
sociais, estando certa que muitos se
irão ver refletidos neste álbum que
apresenta temas com mensagens que
são uma realidade nas vidas de todos
nós ”-acrescentou a artista

Savana 27-05-2016

Moza premeia vencedores da campanha
“Passa Cartão”

O

Banco Moza procedeu, no dia 20
de Maio, a entrega
formal de prémios
aos vencedores do 1º sorteio
da campanha “Passa Cartão
Moza”, que decorre a nível
nacional desde Janeiro de
2016.
Os cincos galardoados, nomeadamente Dércio Casimiro Paulo, Cliente da Agência

24 de Julho, Emília Esperança Pereira, da Agência Aeroporto, Fernando Tomas Natal e Hélder Marciano Sidumo, ambos da Agência
Pemba e Pedro Bernardo Tualufo
da Agência Nacala receberam a
quantia monetária de 50.000 meticais cada um.
O apuramento dos contemplados
realizou-se através de um sorteio,
realizado no passado dia 16 de
Maio, para o qual estavam habilitados os Clientes que efectuaram
transacções, no período entre 06 de

Janeiro a 30 de Abril do corrente
ano, com recurso a cartões de Débito e/ou Crédito.
A iniciativa do Moza tem o objectivo de incentivar a utilização
de cartões bancários no País, pelos inúmeros benefícios que estes
meios de pagamento electrónico
agregam, nomeadamente comodidade, privacidade e segurança nas
operações bancárias, facilidade no
acesso ao Banco através de uma
moderna rede de infra-estruturas
de ATM e POS, maior abrangên-

cia de utilização no âmbito
das redes SIMO e VISA, entre outros benefícios.
A campanha em alusão é direcionada aos Clientes particulares titulares dos Cartões
de Débito (Electron Personalizado, Electron Gold) e
Crédito (Classic, Gold, Platinum), e tem como conceito
base a premiação quadrimestral das transacções efectuadas com recurso a um dos
cartões Moza.

