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“Estúpida, maluca e burra”
DSyVHVWDVSDODYUDVQXPDUHXQLmRFRPRVSDGULQKRV9DOHQWLQDWHUiSHGLGRD=yÀPRSDUDVDLUGHFDVD´1HPSHQVDUµ
WHUiUHVSRQGLGR=yÀPRDLQGDQDSUHVHQoDGRVSDGULQKRV+RUDVGHSRLVQDDXVrQFLDGRVSDGULQKRVGDYDVHDWUDJpGLD
TXHDEDORXRVDOLFHUFHVGDIDPtOLD*XHEX]DH0XLXDQHHGHL[RXERTXLDEHUWDXPDVRFLHGDGHTXHSRXFRDFUHGLWDYDHP
YLROrQFLDGRPpVWLFDHPIDPtOLDVVRFLDOHFRQyPLFDHSROLWLFDPHQWHEHPSRVLFLRQDGDV
GLDVDQWHVGHVHUDVVDVVLQDGD9DOHQWLQDUHODWRXDRVSDGULQKRVFHQDVGHYLROrQFLDGRPpVWLFD

O

caso do assassinato a tiros de Valentina Guebuza, filha do antigo chefe
de Estado moçambicano,
Armando Guebuza, ainda vai fazer passar muita água por debaixo
da ponte, a avaliar pelos detalhes
rocambolescos que constam do
processo de investigação do trágico
acontecimento no 3º andar do número 612 da Avenida Jullis Nyerere,
no bairro da Polana Cimento, zona
nobre da cidade de Maputo.

Ao que o SAVANA apurou, Zófimo Armando Muiuane, actualmente detido nas celas da Brigada
Operativa da Machava, vulgo BO,
recebeu, formalmente, no início da
tarde desta segunda-feira, a acusação do Ministério Público, remetida
ao Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo (TJCM).
A acusação do MP foi remetida à
décima secção criminal do TJCM,
tendo esta, depois dos devidos trâmites, mandado notificar Zófimo
sobre o teor da acusação que contra
ele corre. Zófimo Muiuane, que já
foi exonerado do cargo (gestor de
marketing) que exercia na mCel, é
acusado, pelo MP, de autor moral
e material do crime de homicídio
qualificado. Tem cinco dias para
responder.
Numa curta declaração ao SAVANA, Amadeu Uqueio, advogado de
Zófimo, confirmou ter sido notificado apenas nesta quarta-feira e já
está a trabalhar na defesa, prometendo se pronunciar no prazo legal
de cinco dias. Declinou entrar em
detalhes, mas também confirmou
que Zófimo recebeu directamente
na BO a notificação nesta segunda-feira, conforme foi dito ao jornal
por uma fonte do Tribunal.

A acusação do MP

No entanto, o SAVANA teve acesso a pormenores do despacho de
acusação dos autos de querela nº1/
2017/10ª, movido pelo MP contra
Zófimo Muiuane, de 43 anos de
idade.
Recorde-se que Zófimo e Valentina casaram-se a 26 de Julho de
2014, na Igreja Presbiteriana em
Chamanculo, com a presença de
várias individualidades nacionais e
estrangeiras, incluindo o presidente da África do Sul, Jacob Zuma,
Rei da Suazilândia, Mswati III e da
empresária Isabel dos Santos, filha
do chefe de Estado angolano, José
Eduardo dos Santos.
Segundo testemunhas ouvidas na
investigação, a relação entre os dois
era caracterizada “por uma convivência sã e harmoniosa”, até que a 17
de Novembro de 2016, 27 dias antes
do assassinato, Valentina Guebuza
contactou os padrinhos, Amosse
Baltazar Zita e Feliciano Gundana,
para um encontro cujo objectivo era

=yÀPR0XLXDQH

“abordar um assunto social”.
De acordo com o processo de acusação, no dia seguinte, a 18 de
Novembro de 2016, Amosse Zita,
acompanhada da sua esposa, Rosa
Fernando Chongo, dirigiram-se ao
“local combinado” e pouco tempo
depois juntaram-se Feliciano Gundana e sua esposa, Eulália Gundana.
Ao que apurámos, na referida reunião, Valentina relatou cenas de
violência doméstica e contou igualmente que, em Outubro de 2016,
Zófimo escondeu o seu passaporte, bilhete de viagem e telemóveis,
num esforço para inviabilizar uma
viagem à vizinha África do Sul,
onde já havia marcado uma consulta
médica. De acordo com as mesmas
testemunhas, Valentina relatou que
Zófimo argumentou que ela pretendia se encontrar com “alguém” na
África do Sul.
Valentina relatou, na mesma reunião, que Zófimo se dirigiu a ela
com recurso a uma linguagem obscena, dizendo também que estava
a vigiar todos os movimentos dela,
indo ao extremo de obrigar a ajudante de campo para lhe prestar
toda a informação sobre os locais
onde ela passeia “e das pessoas com
quem se encontra”.
“(...) a vítima revelou que numa
dada ocasião, o arguido lhe arrancou
os telemóveis e em seguida lhe trancou no quarto para que não saísse de
casa, muito menos se comunicasse
com alguém”, relata a acusação.
Na reunião, Valentina Guebuza, que
era também presidente do Conselho
de Administração (PCA) da StarTimes Media, uma Joint Venture
entre a chinesa StarTimes e a Focus
21 para a área da migração digital
no país, solicitou aos padrinhos para
que marcassem um encontro com
o esposo para discutirem sobre assunto com vista a “devolver a paz e
harmonia no lar conjugal”.

´(VW~SLGDPDOXFDHEXUUDµ
Tal como Valentina havia pedido, os
padrinhos, Amosse Zita e Feliciano
Gundana, procuraram ter um en-

contro com Zófimo, porém, não foi
possível naquela altura por este já ter
uma viagem agendada para o Japão.
Zófimo só regressaria a Maputo a
11 de Dezembro de 2016, três dias
antes da tragédia que abalou os alicerces da família Guebuza e Muiuane, e chocou a opinião pública.
Logo após o regresso de Japão, segundo a investigação do MP, Feliciano Gundana telefonou para
Zófimo manifestando interesse de
visitar o casal, tendo este marcado
para as 18 horas do dia14 de Dezembro, dia em que Valentina viria
a ser assassinada.
É importante lembrar que o aviso
à navegação estava dado, logo pelas primeiras horas de manhã do
fatídico dia, quando as redes sociais acordaram inundadas por uma
mensagem que, apesar da precária
redacção, relatava um ambiente de
cortar à faca entre o casal.
O que parecia mais um produto das
redes sociais veio a se confirmar ao
cair da noite, horas após a reunião
entre os padrinhos e o casal. Aliás,
na reunião com os padrinhos e na
presença destes, Zófimo terá chamado Valentina de “estúpida, maluca e burra”. Segundo o teor da acusação do MP, quando os padrinhos
chegaram à residência do casal, Zófimo deu a entender que estava em
paz com a sua esposa, imagem que
Valentina tratou, imediatamente, de
desconstruir.
Os padrinhos terão confrontado
Zófimo com a mensagem que circulou naquela manhã nas redes sociais,
relatando um ambiente de tensão
entre o casal. Zófimo declinou que
a mesma fosse da sua autoria, como
alguns sectores avançavam nas redes
sociais.

´1HPSHQVDUµ
Na mesma reunião, Valentina terá
também manifestado desejo de viver separado de Zófimo “por algum
tempo, até que a situação se normalize”, pedindo, de seguida, para que
o esposo saísse de casa. “Nem pensar”, terá retorquido Zófimo, argu-

9DOHQWLQD*XHEX]D

mentando que não tinha para onde
ir, uma vez que havia arrendando a
casa em que vivia enquanto solteiro.
Antes de se casar com Valentina,
Zófimo vivia no edifício PH5, no
bairro da Coop. Durante as investigações do assassinato, a Polícia fez
buscas na casa de Zófimo, onde recolheu algumas armas. Sem consenso, os padrinhos aconselharam Zófimo a pautar “pelo diálogo, tolerância
e ponderação”, acordando um outro
encontro “em breve”.
De acordo com relatos da acusação
do MP, após a saída dos padrinhos,
Valentina terá se dirigido ao quarto onde se encontrava a filha de um
ano e sete meses e a empregada,
orientando esta a dar de comer a
bebé na cozinha. Cerca de dez minutos depois, dava-se a TRAGÉDIA. Segundo relatos da ajudante
de campo, identificada por Raquel
no documento que temos estado a
fazer referência, Valentina “gritava
agoniada”.

´0HRIHQGHXHPHKXPLOKRXPXLWRµ
Após ouvir tiros, a ajudante de campo subiu ao quarto, tendo encontrado Valentina estatelada no chão,
com sangue a escorrer. De acordo
com a mesma fonte, Valentina ainda
tentou articular algumas palavras,
mas em vão. Segundo relatos da ajudante de campo aos investigadores
do assassinato, ao pé de Valentina,
Zófimo havia deixado uma arma
de fogo de tipo pistola e também se

encontrava ao lado da vítima “todo
agitado”.
A ajudante de campo, segundo relatos constantes na acusação do MP,
recolheu a pistola, colocando-a na
cintura, e afastou Zófimo ao lado da
Valentina, ao mesmo que tempo que
lhe questionava sobre o sucedido.
“.....me ofendeu muito em frente
dos padrinhos e ela me humilhou”,
terá dito Zófimo a ajudante de campo de Valentina. A ajudante de campo também disse aos investigadores
do caso que Zófimo tinha a arma
carregada mesmo durante o encontro que tiveram com os padrinhos.
De acordo com a acusação do MP, o
facto de Zófimo ter estado armado
mesmo durante a reunião demonstra que “o arguido vinha com intenção de fazer algum mal à vítima,
tanto é que logo que os padrinhos
saíram, o arguido desferiu um golpe
com recurso às suas mãos atingindo a vítima com um soco na zona
corpórea da cabeça, produzindo-lhe
uma hematoma subpial na região
frontal esquerda, conforme o laudo
de exame tanatológico”.
De acordo com a acusação, Zófimo
de seguida desferiu na Valentina um
golpe com a coronha da pistola, provocando “uma escoriação linear de
1,5cm, rodeada de uma área equimótica que mede três centímetros
(...)”.
Contudo, ao que o SAVANA apurou de outras fontes, Zófimo contou
aos familiares e amigos que não tinha intenção de alvejar a esposa,
mas foi um incidente na disputa da
arma que estava na sua cintura.
Segundo terá contado Zófimo, Valentina tentava tirar lhe a arma. Das
mesmas fontes, soubemos que Zófimo ligou para o irmão mais velho,
Armando Pedro Jr, a informar do
sucedido. Valentina foi levada ao
Instituto de Coração (ICOR), por
Armando Pedro Jr, mas não foi a
tempo de salvar a vida da filha do
antigo chefe de Estado. Zófimo
também foi ao ICOR.
No despacho da acusação, o Ministério Público solicita que se mantenha a actual situação prisional de
Zófimo, que neste momento encontra-se detido na BO e tem cinco
dias para contra-argumentar.

Beira e Dondo
Caros assinantes do jornal SAVANA
Pede-se o favor de contactar os nossos escritórios
da sede-Maputo pelos Nºs 21 301737, 82 3171100,
84 3171100 ou pelo e-mail: admc@mediacoop.
co.mz para tratar de assuntos de vosso interesse.
A Direcção
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Erdogan coloca Nyusi numa saia justa
3RU$UJXQDOGR1KDPSRVVD

M

oçambique é uma vez
mais alvo de caça a alegados terroristas e opositores políticos provenientes de outros países. Depois de
o Presidente ruandês, Paul Kagame, ter solicitado um “acordo” para
a extradição de alegados elementos
hostis ao Governo de Kigali, desta
vez, foi o presidente da Turquia,
Recep Tayyip Erdogan.
O estadista turco esteve de visita,
esta terça-feira, a Moçambique e
solicitou apoio ao seu homólogo,
Filipe Nyusi, para ajudá-lo a neutralizar pessoas ligadas ao clérigo
turco radicado nos EUA, Fetullah
Gulen, que Ancara acusa de ter instigado a tentativa de golpe de Estado de 15 de Julho de 2016.
Nas declarações à imprensa, Nyusi
não fez menção a este assunto, visto
como extremamente melindroso.
Acompanhado por 150 empresários e com promessas de reforço da
cooperação económica e empresarial, Erdogan escalou Moçambique
com os olhos postos na perseguição
a uma rede de alegados terroristas
hostis ao seu governo. Foi a primeira vez em 40 anos de relações
oficiais que um presidente daquele
país escala Moçambique.
Enquanto Filipe Nyusi, o primeiro a dirigir-se à imprensa, preferiu
destacar as relações bilaterais e possíveis investimentos, Erdogan não
escondeu o objectivo principal da
sua visita a Moçambique:
“Falamos do grupo terrorista que
tentou um golpe de Estado a 15
de Julho e gostaríamos de obter o
vosso apoio para ser neutralizado”,
declarou Recep Tayyip Erdogan,
visivelmente amuado, no final do
encontro entre as delegações dos
dois governos.
O governo turco, prosseguiu Erdogan, sabe que elementos desse grupo estão presentes aqui em
Moçambique, infiltraram-se nas
Forças Armadas da Turquia e estão a replicar a sua iniciativa, a sua

)LOLSH1\XVLH5HFHS(UGRJDQID]HQGRUHYLVWDjJXDUGDGHKRQUD

agenda oculta, em várias partes do
mundo.
“Eles têm uma vasta rede de escolas e associações em várias partes
do mundo e têm uma rede muito ampla aqui em Moçambique”,
acrescentou.
De seguida, o estadista turco chamou atenção para a suposta perigosidade dessa rede e apontou que o
que procuram alcançar na Turquia,
seguramente, vão procurar alcançar
também em Moçambique, “mais
tarde ou mais cedo”.
“Os grandes amigos se conhecem
nos momentos difíceis”, declarou
depois ter repisado a solicitação de
ajuda para desmantelar a referida
rede.
Desde o fracasso do golpe de Estado na Turquia, Erdogan e os seus
aliados embarcaram numa campanha de perseguição a elementos

ligados ao clérigo Fetullah Gulen,
que vive exilado nos EUA.
Pelo mundo fora, vozes há que acusam o estadista turco de ter orquestrado o golpe para iniciar uma “caça
às bruxas”.
Desde então, Ancara instruiu as
suas representações diplomáticas
espalhadas pelo mundo para advertirem sobre a perigosidade do movimento de Fetullah Gulen.
Em Moçambique, o incómodo das
autoridades turcas já tinha sido
manifestado pela embaixadora
turca, Aylin Tashan, que disse que
Gulen, através da sua organização,
o movimento FETO, tem bases sólidas no nosso país.
Sem indicar nomes, afirmou que
o referido movimento detém uma
rede de escolas, negócios e organizações filantrópicas, que são usados tanto para auto financiamento

como para lavagem de dinheiro.
Em Moçambique a rede de escolas
ligadas a turcos é a Willow International School, que opera desde
2002 e possui dois estabelecimentos, um localizado na cidade de
Maputo e outro na Matola. A terceira chama-se Berlik e pertence a
um outro grupo de turcos.
Trata-se de escolas com um curriculum invejável, frequentadas pelos
filhos das elites moçambicanas e
da emergente classe média do país.
Ao que o SAVANA apurou, o General Atanásio Mtumuke, actual
ministro da Defesa, tem relações
empresarias com os turcos ligados à
Willow International School.
Com uma representação em mais
de 120 países, aquelas escolas têm
sido responsáveis pela conquista de
medalhas internacionais em olimpíadas académicas para o país.
A esta rede associa-se também a
Deco, uma empresa ligada ao sector imobiliário que vende luxuosos
apartamentos.

3HGLGRGHGLItFLOWUDWR
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O pedido de Erdogan a Nyusi é
bastante melindroso. Moçambique e Turquia não têm acordo de
extradição nem há provas de que
os supostos “terroristas” tenham
cometido crime em Moçambique.
São investidores, com documentação em dia, alguns dos quais já com
nacionalidade moçambicana.
Quer Nyusi, quer o seu ministro
dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, não ousaram pronunciar-se sobre o assunto.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, interpelado pelos jornalistas,
logo que terminou a cerimónia de
assinatura dos acordos de cooperação, recusou pronunciar-se, afirmando que tudo havia sido dito

pelos dois estadistas.
O SAVANA sabe que este é um
assunto extremamente difícil para
Nyusi, pois, ano passado, depois da
conferência de imprensa dirigida
pela embaixadora turca em Maputo, Aylin Tashan, para se pronunciar sobre a tentativa de golpe
na Turquia, o governo de Ancara
enviou uma carta a Maputo, propondo o encerramento daquelas
instituições de ensino, prometendo,
em troca, construir outras em todo
o país, com o mesmo nível de equipamentos. Até ao momento, essa
sugestão ainda não foi atendida.
Fontes ligadas à comunidade turca
em Maputo afiançaram-nos que
Nyusi terá recebido apoios provenientes do grupo agora perseguido
por Ankara, enquanto candidato
da Frelimo nas eleições de Outubro de 2014, sentindo-se numa saia
justa para resolver o problema.

4XHWUDJDSURYDV

O SAVANA interpelou um empresário turco residente em Moçambique, ligado à rede acusada
pelo regime de Ancara. O empresário, que pediu anonimato, desafiou o seu presidente a apresentar
provas da ligação entre os sectores
que referiu à FETO.
A nossa fonte negou qualquer tipo
de relação com o movimento do
intelectual, escritor e poeta Gulen,
que é acusado de ter fomentado
um fracassado golpe de Estado.
Diz que ele e tantos outros turcos
estão focados nos negócios e no
cumprimento escrupuloso da lei
moçambicana, cujo governo lhes
deu um voto de confiança nas suas
áreas de investimento, não se sentindo, por isso, ameaçados.
Entende que, como político,
Erdogan está no seu direito de
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recorrer aos meios de que dispõe
para alcançar os seus objectivos. “Os políticos passam, o povo
continua”, disse.
Neste momento, diz aguardar uma
comunicação oficial do governo
moçambicano para perceber o alcance das acusações.

6HLVDFRUGRVVHODGRV
Antes da comunicação à imprensa,
os governos de Moçambique e da
Turquia rubricaram seis acordos
para o fortalecimento da cooperação, cujos detalhes são desconhecidos.
Trata-se do acordo de supressão de
vistos em passaportes diplomáticos;
acordo de realização de consultas
políticas; cooperação comercial e
económica; promoção e protecção
recíproca de investimentos; memorando de entendimento no domínio da cultura e, por fim, o memorando de entendimento sobre
turismo.
O presidente da República, Filipe
Nyusi, disse que aquela visita pode
ajudar a resolver alguns problemas
dos moçambicanos, como é caso do
emprego, mas também no desenvolvimento do próprio país.
Apontou a agricultura, energia, infra-estruturas e turismo como áreas com um elevado potencial, mas
pouco exploradas, que podem trazer uma mais-valia ao país, que se
encontra mergulhado numa crise.
Destacou que os políticos são facilitadores e cabe ao sector empresarial dar seguimento.
Para o estadista turco, a paz, estabilidade e solidariedade podem pro-

piciar um futuro brilhante a Moçambique. Disse ainda que abordou
a cooperação com o FMI com o
estadista moçambicano, apontando
que o seu país já teve uma dívida
de cerca 23 biliões de dólares, com
altas taxas de juro, mas conseguiu
contornar a situação.
Já no fórum empresarial que juntou
os dois países, Erdogan manifestou
o desejo de alavancar as trocas comercias para que passem dos actuais 150 milhões de dólares por ano
para 250 milhões de dólares, em
menos de três anos, mais tarde para
500 milhões, num exercício que
visa retirar o seu país do actual oitavo lugar do ranking dos maiores
investidores de Moçambique.
O representante dos empresários
turcos, Cihat Vardan, pediu isenções fiscais para facilitar os investimentos, eliminação da dupla tributação e a criação de uma comissão
económica.
O presidente turco, que se fazia
acompanhar por uma comitiva
composta por 150 empresários, falou dos investimentos que promoveu ao longo do tempo no seu país
e que acabaram por transformar o
país na 16a maior economia europeia e disse que é possível Moçambique chegar àqueles patamares
desde que haja vontade política.
Nyusi, que tinha na CTA cerca de
600 empresários, alguns dos quais
que se deslocaram das províncias
do centro e norte do país, voltou a
repisar a necessidade de se apostar
no agronegócios, sem com isso descurar as potencialidades existentes
no sector de gás e mineração.

Musculatura militar

A

visita do presidente turco a Moçambique começou com uma
deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis moçambicanos. As avenidas Acordos de Lusaka e FPLM estiveram
temporariamente encerradas ao tráfego das 9:00 às 11:00, facto que
levou os automobilistas a procurarem vias alternativas.
Foram disponibilizados três autocarros da transportadora TPM
para levar os grupos da OMM e OJM, braços feminino e juvenil
do partido governamental, para animarem as actividades culturais
no local.
Se em 2015 Jacob Zuma exibiu a sua musculatura militar durante
a visita de Estado que efectuou, desta vez foi Recep Tayyip Erdogan que, no decurso do fórum empresarial Moçambique/Turquia,
trouxe homens fortemente armados, que de longe eram superiores
em número e em arsenal ao Grupo de Operações Especiais (GOE)
que também esteve no local.
Na Praça dos Heróis, Presidência da República e na Ponta Vermelha nada indicava que o presidente turco estava munido de um forte
dispositivo de segurança. Mas no fórum empresarial, a realidade
foi outra.
As portas da sala que acolheram o fórum estavam repletas de seguranças do presidente turco, quer por dentro quer por fora.
A nível nacional, Nyusi desloca-se também fortemente acompanhado pelo GOE, mas quando viaja este grupo fica por terra. A
título de exemplo, na visita de retribuição a Zuma, Nyusi não se
deslocou com a sua segurança, deixando tudo a cargo dos sul-africanos.
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“Estamos no último ponto da hierarquia das restrições”
(VHRFHQiULRFRQWLQXDUQRVSUy[LPRVPHVHVIDOWDUiiJXDSDUDFRQVXPRQDUHJLmRGHJUDQGH0DSXWR
3RU5DXO6HQGD

C

erca de três milhões de pessoas residentes nas cidades
de Maputo, Matola e Boane poderão não ter água
para consumo, se a actual situação
hidrológica na bacia de Umbeluzi
continuar nos próximos 12 meses.
De acordo com ARA SUL, entidade pública responsável pela gestão
de rios e de infra-estruturas hidráulicas da região sul do país, está-se no último ponto da hierarquia
das restrições e a água armazenada
na Barragem dos Pequenos Libombos (BPL) está cada vez mais a escassear.
Em conversa com o SAVANA,
Hélio Banze, director-geral da
ARA SUL, referiu que a BPL fez
tudo o que era possível para continuar a abastecer o precioso líquido
à região de grande Maputo e, neste
momento, se as chuvas não caírem
em quantidades significantes, não
há mais milagres. Mas em alguns
sectores argumenta-se que houve
“más decisões, politicamente influenciadas”, por parte dos gestores
das águas, que deveriam ter tomado
“muito antes” a decisão sobre restrições, antes da situação atingir contornos perigosos.
Inaugurada em 1987, a BPL foi
erguida sobre o rio Umbeluzi, na
província de Maputo, com o objectivo de garantir o abastecimento de
água para o consumo às cidades de
Maputo, Matola e Boane, amortecer encaixe de cheias, garantir a irrigação de três mil hectares de terra
arável em redor do rio, fornecer
água para a indústria, para além de
produzir energia hidroeléctrica na
ordem de 1.72 MW.
Em 1987, o número de habitantes
das três zonas não passava de um
milhão e quinhentos mil pessoas.
A pressão demográfica cresceu em
mais de 100%, o parque industrial
que precisa de água para o seu funcionamento também ampliou para
além de campos de cultivo a serem
irrigados.
Porém, mesmo com esta demanda, as autoridades governamentais
pouco ou nada fizeram para responder à nova realidade e diminuir
a pressão sobre a bacia de Umbeluzi.
Hoje, a região de grande Maputo
consome cerca de 100 milhões de
metros cúbicos de água por ano
contra menos de 40% que consumia há 25 anos.
O projecto de Corumane, erguido
como alternativa à BPL, continua a
não funcionar, a barragem de Moamba Major, embora já em obras,
continua na incerteza, sem datas
concretas para o funcionamento.
Os sinais de esgotamento da bacia
de Umbeluzi visualizam-se há mais
de cinco anos, porém, a seca que
está a afectar a região sul do país há
dois anos tornou a situação muito
mais dramática.

Hélio Banze diz que as chuvas que estão a cair na região sul e em países vizinhos
QmRVmRVXÀFLHQWHVSDUDHOHYDUDTXRWDGD%DUUDJHPGRV3HTXHQRV/LERPERVHD
crise de água vai continuar

No presente mês de Janeiro, os
níveis de retenção de água giram
em volta dos 13% contra 81% que
se registaram a 01 de Outubro de
2014.
Em conversa com o SAVANA,
Hélio Banze reconheceu a penosa
situação em que consumidores da
região de grande Maputo se encontram, mas “lava as mãos” e diz que a
sua instituição cumpriu com o seu
papel.
Nos termos do Diploma Ministerial nº 134/93, de 17 de Novembro,
a ARA SUL tem o papel de garantir uma gestão operacional dos recursos hídricos nas bacias da região
sul, mormente os rios Umbeluzi,
Incomati, Limpopo e Save bem
como as barragens dos Pequenos
Libombos, Corumane, Macarretane e Massingir e a futura Moamba
Major.
De acordo com Banze, tal como
outras infra-estruturas hidráulicas,
a BPL foi erguida para conservar
água e garantir a transição de um
ano hidrológico para outro e, para
tal, depende da chuva. Sem queda
pluviométrica não há barragem que
conserve água.

6HFDSURORQJDGD
Hélio Banze diz que a decisão de
restringir o fornecimento de água
a partir da BPL surpreendeu quem
não esteve atento, porque a sua entidade sempre alertou sobre a baixa
do caudal da bacia de Umbeluzi e
as devidas consequências na componente armazenamento de água
na barragem.
Segundo Banze, a história reza
que um período de seca dura no
máximo dois anos, contudo, para a
surpresa de todos, desta vez, está a
alongar-se para o terceiro ano e não
há sinais de mudança do cenário.
Sublinha que, no dia 01 de Outubro de 2014, os níveis de retenção
de água na BPL giravam em torno
dos 81%. Um ano depois baixaram
para 50%. No primeiro dia do mês

de Outubro, do ano passado, rondavam nos 20% e agora estão em
torno dos 13% com tendências decrescentes.
Diz que a BPL foi bem gerida porque, caso contrário, nestas alturas,
não haveria água para o consumo
na região de grande Maputo.
De acordo com o nosso entrevistado, a escassez de água na bacia de
Umbeluzi começou a tomar sinais
preocupantes a partir de Outubro
de 2015.
Como medida imediata, a direcção
da ARA SUL suspendeu a irrigação de campos agrícolas em 75%,
e, com o agravamento da situação,
foi interrompida a produção de
energia na Central dos Pequenos
Libombos.
Como a chuva nunca mais caia, em
Fevereiro de 2016, o abastecimento
de água aos campos agrícolas foi
reduzido para 25% para depois ser
cortado definitivamente em finais
de 2016.
Para além do sector agrícola, a indústria também sofreu. Empresas
como Mozal, Cervejas de Moçambique, Coca-cola e tantas outras viram os seus níveis de fornecimento
de água a baixarem para cerca de
20%, enquanto que o abastecimento de água para o consumo humano
caiu em 40%.

/HVDGRVVHP
FRPSHQVDo}HV
O director-geral da ARA SUL
reconhece que a sua entidade tem
obrigação de fornecer água aos seus
utentes porque há contratos nesse
sentido. Também reconhece que a
falta do precioso líquido está a prejudicar a produção das empresas e
outros sectores que dependem da
água da bacia de Umbeluzi.
Contudo, também é de lei que, em
caso de crise ou emergência, há
prioridades no fornecimento de
água.
Sublinha que, por exemplo, o sector
agrário é o primeiro a ser sacrifi-

cado em caso da escassez de água.
Depois vai-se para a produção de
energia e, por fim, é o consumo humano.
Embora o não fornecimento de
água esteja a prejudicar utentes da
ARA SUL, Hélio Banze diz que
não há espaço para indeminizações,
porque as partes foram informadas
sobre a hierarquia das prioridades,
em caso de emergência, na assinatura dos contratos.
Ademais, conta a fonte que os
utentes dos serviços da ARA SUL
estão a par de todos os processos
relacionados com a gestão das bacias e antes da tomada de qualquer
medida são devidamente informados com alguma antecedência para
se prevenirem.
Hélio Banze disse que a ARA SUL
está no último ponto em termos de
restrições. Para chegar a este nível
passou por vários estágios e todos
os utentes dos serviços da instituição estão a par de tudo.

&RPRVDLUGDFULVH"
O nosso entrevistado reconheceu
que, em alguns pontos da região sul
do país, está a chover bastante e até
há registo de cheias e inundações.
Porém, o mesmo não está a acontecer ao longo da bacia de Umbeluzi. O rio está seco e as chuvas que
caem estão muito abaixo do satisfatório.
Referiu que as estações hidrográficas espalhadas pela bacia de Umbeluzi indicam a recepção de água
na ordem de dois a três metros cúbicos/segundo enquanto que, em
condições normais, os níveis de recepção devim ser de 20 a 30 metros
cúbicos/segundo no período médio
e 50 a 100 metros cúbicos/segundo
no período de pico.
Sublinha que mesmo as chuvas que
estão a cair na vizinha Suazilândia
não são suficientes para elevar a
quota. E que, enquanto a BPL regista níveis de retenção de 13%, a
barragem Hawane que abastece a
cidade de Mbabane estava nos 7%.
“Se na região de grande Maputo,
a água é fornecida de forma alternada entre os bairros. A cidade de
Mbabane (Suazilândia) é abastecida uma vez por semana através de
camiões. Isto mostra que a situação
está mal. Mesmo com as chuvas
que estão a cair, não há condições
para exigir 40% de água que temos
direito, porque não há água”, disse.
Hélio Banze diz que não quer pensar no futuro porque a situação em
que as coisas estão hoje é preocupante.
Já não há irrigação de campos agrícolas ao longo da bacia de Umbeluzi o que implica que não se está
a produzir devidamente, as empresas agrícolas que dependiam da
BPL estão a meio gás, as unidades
produtoras recebem pouca água, o
que está a afectar a produção e se
não chover nos próximos 12 meses,

mesmo a água para o consumo será
escassa.
Para além das águas superficiais,
a ARA SUL vela também pelas
águas subterrâneas. Contudo, esta
não pode ser vista como solução
porque as reservas também não são
suficientes para satisfazer a demanda.
De acordo com o nosso entrevistado, o potencial de exploração é de
cerca de 20 a 25 milhões de metros
cúbicos enquanto que a região de
grande Maputo consome cerca de
100 milhões de metros cúbicos por
ano.
Outra situação é que as águas subterrâneas são susceptíveis a contaminações e poluição.
Hélio Banze diz que a solução, a
curto prazo, passa pela conclusão
das obras da barragem de Corumana – Moamba - interrompidas em
1987, para além de construção dum
sistema de transporte e bombagem
para Maputo, num troço de 100
quilómetros.
Trata-se de um investimento de
pouco mais de 100 milhões de dólares americanos que, no entanto,
não consta no Plano Económico
Social de 2017.
A problemática de água na região
de grande só será resolvida com a
construção e entrada em funcionamento da barragem de Moamba
Major, um empreendimento ora
em curso com um custo total de
600 milhões de dólares americanos,
dos quais 200 milhões serão usados
na construção das infra-estruturas
de distribuição.
Recorde-se que o financiamento
de USD350 milhões, por parte do
BNDES, para a construção da barragem Moamba Major está a ser
investigado no Brasil no âmbito da
maior operação contra corrupção, a
Lava Jacto.
Um antigo funcionário do Grupo
Andrade Gutierrez em Moçambique disse às autoridades policiais
no Brasil que houve favorecimento
para a construtora brasileira com a
condição de também beneficiar a
uma empreiteira moçambicana de
importantes membros do partido
Frelimo.
“Quando questionado sobre transacções ilícitas da Andrade Gutierrez naquele país, respondeu que
numa obra, por meio do sr. Bengala (uma espécie de Agente “C”), a
empresa tinha conseguido um contrato, tendo como condição a subcontratação da Empreiteira Infra”,
disse, citado pelo jornal brasileiro
Estadão.
O Relatório e Parecer do Tribunal
Administrativo sobre a Conta Geral de Estado 2015 também alerta
que a construção da barragem de
Moamba Major atropelou a lei,
por não ter o competente visto do
tribunal. O Grupo Andrade Gutierrez foi contratado por ajuste
directo.
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Tic-tac à espera da mola
3RU$UPDQGR1KDQWXPER

D

ois meses é o timing que os
accionistas do Moza têm
para injectar 8.170 milhões
de meticais no Banco. Volvido o período, sem a realização de
capital, vence o direito de preferência e o Banco de Moçambique
(BM) irá à praça buscar novos investidores. O tic-tac do relógio começou a contar esta segunda-feira,
23. Antes de o BM intervencionar
o Moza, o ano passado, devido à
degradação insustentável dos seus
principais indicadores financeiros e prudenciais, os accionistas
da instituição maioritariamente
moçambicana já tinham decidido,
em Assembleia Geral, aumentar
o capital, mas não conseguiram
cumprir a promessa, arrastando o
Moza para muito abaixo dos 8%
que é o rácio de solvabilidade mínima admissível.
Os accionistas do Moza Banco
deram um sim, esta semana, para
a recapitalização da instituição.
Contudo, ao anúncio desta segunda-feira de que os accionistas do
Moza, reunidos em Assembleia
Geral, decidiram pelo aumento de
capital social na instituição, segue-se aquela que poderá ser das mais
difíceis fases para os accionistas, no
quadro do cronograma do processo
de recapitalização do Banco: injectar o dinheiro prometido.
É importante tomar em conta que,
a posição preferencial alcançada
pelos accionistas após a intervenção
do banco central a 30 de Setembro
de 2016, assegura que potenciais
investidores no Moza, entrando
no banco pela mão dos actuais accionistas, contornam o processo de
aquisição competitiva que poderá
acontecer a partir de 23 de Março
caso a recapitalização não se materialize.
Os accionistas – a Moçambique
Capitais e o Novo Banco devem
“mostrar” os 8.170 milhões de
Meticais que prometeram através
de uma garantia bancária, devem
apresentar um plano estratégico
para o desenvolvimento do banco
e uma proposta de novos órgãos
sociais para voltarem a estar à frente do Moza. Se não conseguirem
cumprir estas condições estipuladas
pelo banco central, entram em cena
potenciais novos compradores. O
valor de 8.170 milhões de MZN
(USD102 milhões à data da inventariação) foi fixado depois de uma
auditoria feita ao banco pela firma
KPMG e formalmente dada a conhecer aos accionistas em Dezembro de 2016.
O valor em consideração têm em
conta, sobretudo, os créditos mal
parados de várias empresas do
Estado – AdM, LAM, Petromoc,
EDM e Maputo Sul – e a “compra” de empréstimos da Ematum e
Proíndicus, embora o problema de
fundo, que ditou a intervenção do
banco central, foi a crise de liquidez verificada no final do primeiro
semestre de 2016, com uma grande

Accionistas têm dois meses para injectar dinheiro no moza. Depois desse prazo, perdem o jogo

erosão na carteira de depósitos à
guarda do banco.

0RoDPELFDQRVDROHPHGD
UHFDSLWDOL]DomR
Segundo se sabe, os accionistas da
Moçambique Capitais SA deverão
arcar com a “parte de leão” da recapitalização, uma vez que o Novo
Banco (NB), devido à situação de
conjuntura, terá uma posição subalterna no processo em curso. O
NB, antigo Banco Espírito Santo,
foi intervencionado pelo governo
português e está neste momento
em processo de venda. O accionista
português teve um papel estratégico no crescimento do Moza e no
apoio às chamadas de capital dos
parceiros moçambicanos. Porém,
quando a desvalorização do metical atingiu a banca moçambicana
no final de 2015 e dispararam os
problemas de liquidez, o NB não
apoiou novas chamadas de capital,
como fizeram a maioria dos bancos
da praça moçambicana com parceiros externos.
Com uma quota de mercado de
7,2% no crédito, 7,68% nos depósitos e 8,88% nos activos, em 2015,
o Moza registou um resultado líquido de 81,7 milhões de meticais,
muito abaixo dos 153 milhões de
meticais conseguidos no ano anterior. O Moza era o único banco
nacional detido maioritariamente
por moçambicanos.
Antes da intervenção do BM, muito pela mão dura do governador
Rogério Zandamela, que atacou na
fatídica tarde de 30 de Setembro de
2016, suspendendo todo o Conselho de Administração do Moza,
os accionistas do Banco haviam
decidido, também em Assembleia
Geral, na recapitalização da instituição.
Na ressaca da intervenção, a administradora Joana Matsombe, do
BM, quando apontava a falta de
capacidade dos accionistas em recapitalizar o banco, fez saber, em
conferência de imprensa, que “o
Moza Banco decidiu, em assembleia-geral, aumentar o seu capital.
Só que acabou não cumprindo com
a sua própria decisão a 100% indo
apenas a 80%”.
À data da intervenção, segundo apurou o SAVANA, o banco
central tinha sido informado da
entrada iminente de um novo in-

vestidor no banco que se propunha
a injectar USD30 milhões e, numa
segunda fase, uma tranche adicional de USD40 milhões. O banco
tinha também encetado um “plano
de emagrecimento” acelerado que
implicava o despedimento de 200
colaboradores (90 até Setembro de
2016) e o encerramento de balcões.
Com a intervenção de Setembro,
o BM nomeou um novo Conselho
de Administração (CA) presidido
por João Figueiredo, antigo PCA
do Banco Único, com o intuito de
estabilizar o Moza, num prazo de
seis meses. O antigo CA era presidido por Prakash Ratilal, por sinal
antigo governador do BM.

Não se conhece se a nova administração interina continuou o “plano
de emagrecimento” do banco, mas
é líquido que o BM injectou cerca
de 8 mil milhões de Meticais, para
travar o que o governador de banco central chamou, na sua última
conferência de imprensa de 2016,
como “terramoto” no sistema financeiro nacional, caso não tivesse
intervencionado aquele que disse
ser um banco que penetra empresas
e famílias. Os montantes injectados
pelo BM serão devolvidos com juros à origem.

8PVRQKR"
No final da Assembleia Geral dos

Accionistas, na última segunda-feira, que tinha como ponto único de
agenda deliberar sobre a proposta
de aumento de capital social da instituição, o presidente do Conselho
de Administração Provisório anunciou, em comunicado de imprensa,
que com a decisão de aumento de
capital de 8.170 milhões de Meticais foi concretizada com sucesso mais uma importante etapa no
âmbito da revitalização do Moza, a
que se seguirá o processo de subscrição e realização do aumento do
capital aprovado.
Numa mensagem distribuída em
círculos restritos, a que o SAVANA teve acesso, João Figueiredo diz
que agora se espera pela subscrição
do referido aumento de capital pelos próprios accionistas ou novos
potenciais Investidores, caso os primeiros não venham a materializar
o direito de preferência que detém
nos primeiros dois meses a contar
da data desta Assembleia Geral.
“Assim, mais do que um desejo,
posso adiantar que é minha convicção que hoje iniciamos uma nova
fase que irá reposicionar o Moza
como uma forte e consolidada instituição financeira ao serviço do
público em geral e da economia
nacional”, diz o PCA confiado para
liderar a revitalização do Moza.
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INSCRIÇÕES PARA NOVOS INGRESSOS
ANO ACADÉMICO 2017
1. Processo de Inscrição

6. Números de Contas e NIB das Faculdades/Extensões

  2V LQWHUHVVDGRV GHYHUmR FDQGLGDWDUVH D XPD ~QLFD )DFXOGDGH([WHQVmR
&HQWURGH(QVLQRj'LVWkQFLD
6yLUmRIUHTXHQWDURVFXUVRVGD8&0RVFDQGLGDWRVTXHWLYHUHPFRQFOXtGR
WRGRVRVUHTXLVLWRVGDFODVVHRXHTXLYDOHQWH
2IRUPXOiULRSRGHVHUDGTXLULGRQRVORFDLVGHLQVFULomR
  2 SHUtRGR GH LQVFULo}HV UHIHUHQWH DR DQR DFDGpPLFR GH  GHFRUUHUi GH
DFRUGRFRPDLQIRUPDomRTXHFRQVWDGDWDEHODDEDL[R
Início

Término

01/12/2016

31/01/2017

03/10/2016

04/11/2016

Local
Faculdades / Extensões da UCM: (Beira, Búzi, Chimoio,
Cuamba, Gurúè, Maputo, Lichinga, Milange, Muanza,
Nampula, Pemba, Quelimane, Tete e Nacala-Porto) e
Secretarias das Dioceses e Arquidioceses para as
restantes Províncias.
Centro de Ensino à Distância

2. Documentos a anexar ao formulário no acto da entrega:
)RWRFySLDDXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGH
  7UrV IRWRFySLDV DXWHQWLFDGDV GR FHUWLÀFDGR GH KDELOLWDo}HV H R RULJLQDO SDUD
FRQÀUPDomRGDFySLD2VHVWXGDQWHVTXHDWpjGDWDGDVLQVFULo}HVQmRWLYHUHP
UHFHELGRRVHXFHUWLÀFDGRGHKDELOLWDo}HVGHYHPDSUHVHQWDUXPDGHFODUDomRD
FRQÀUPDUDFRQFOXVmRGRQtYHOPpGLRHRUHFLERGHSHGLGRGRFHUWLÀFDGRVHQGR
RSUD]RSDUDDDSUHVHQWDomRGRFHUWLÀFDGRRGLDGH$EULOGH$QmRDSUH
VHQWDomRGRFHUWLÀFDGRLPSOLFDRFDQFHODPHQWRDXWRPiWLFRGDPDWUtFXOD
4XDWURIRWRJUDÀDVGRWLSRSDVVHUHFHQWHV
&HUWLÀFDGRGHHTXLYDOrQFLDQRFDVRGHTXDOLÀFDo}HVREWLGDVQRHVWUDQJHLUR
'HFODUDomRGR6HUYLoR0LOLWDU2EULJDWyULR 6RPHQWHSDUDFDQGLGDWRVPDLRUHV
GHDQRV 
3. Taxas de Inscrição

Licenciatura

Nacionais

SADC

Outros

1.700,00 Mts

2.350,00 Mts

2.700,00 Mts

Nacionais

SADC

Outros

Mestrado

1.500,00 Mts

1.650,00 Mts

3.400,00 Mts

Doutoramento

2.000,00 Mts

2.850,00 Mts

4.200,00 Mts

4. Período de Matrículas
$VPDWUtFXODVHSURSLQDVSDUDRVFXUVRVSUHVHQFLDLVGHFRUUHUmRQRSHUtRGRGH
jGH)HYHUHLURGH RVQRYRVLQJUHVVRVTXHVHLQVFUHYDPIRUDGHVWHSHUtRGR
GHYHPHIHFWXDURSDJDPHQWRGDPDWUtFXODHSURSLQDVHPPXOWDDWpRGLDGH
0DUoRGH 
$V PDWUtFXODV H SURSLQDV SDUD R &HQWUR GH (QVLQR j 'LVWkQFLD GHFRUUHUmR QR
SHUtRGRGHGH'H]HPEURGHDGH-DQHLURGH
5. Taxas das Matrículas

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Nacionais

SADC

Outros

3.000,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual
Nacionais

5.800,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual
SADC

6.700,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual
Outros

3.600,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual
10.000,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual

5.400,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual
12.500,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual

7.200,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual
14.500,00 Mts
acrescidos de 10%
do valor da propina
anual

3DUDHIHLWRVGHSDJDPHQWRGHPDWUtFXODHSURSLQDRHVWXGDQWHGHYHUiGLULJLUVH
j)DFXOGDGHTXHYDLIUHTXHQWDUSDUDREWHUR1,%LQGLYLGXDO

Faculdades

N.º da Conta

Banco

Contacto

Agricultura
(FAGRI)

Conta 525 012 51 Mzn
157 236 613 Mzn
NIB 000 100 000 005 250 125 157

Millennium
Bim

Tel: + 258 27 16 27 32
Fax: + 258 27 16 27 33

Gestão de Turismo e
Informática (FGTI)

Conta 683 818 97 Mzn
NIB 000 105 207 061 500 000 392

Millennium
Bim

Tel: + 258 27 22 19 69
Fax: + 258 27 22 17 20

Direito (FADIR)

Conta 511 974 74 Mzn
NIB 000 101 817 021 400 000 128

Millennium
Bim

Tel: + 258 26 21 61 77
Fax: + 258 26 21 57 65

Educação e
Comunicação (FEC)

Conta 511 342 30 Mzn
NIB 000 101 927 031 300 069 156

Millennium
Bim

Tel: + 258 26 21 65 21
Fax: + 258 26 21 54 68

Ciências Sociais e
Políticas (FCSP)

Conta 161 236 408 Mzn
NIB 000 104 097 091 400 081 531

Millennium
Bim

Tel: + 258 24 21 76 26
Fax: + 258 24 21 76 26

Engenharia (FENG)

Conta 104 300 803 Mzn
142 418 020 Mzn
NIB 000 105 187 071 400 080 382

Millennium
Bim

Tel: + 258 25 12 24 73
Fax: + 258 25 12 24 73

Ciências de Saúde
(FCS)

Conta 602 412 69 Mzn
NIB 000 101 087 051 300 066 147

Millennium
Bim

Tel: + 258 23 31 18 91
Cell.: 82 00 91 323
Fax: + 258 23 31 36 02

Economia e Gestão
(FEG)

Conta 725 246 70 Mzn
NIB 000 101 217 011 400 000 107

Millennium
Bim

Tel: + 258 23 32 93 73
Fax: + 258 23 32 9376

Gestão dos
Recursos Naturais e
Mineralogia
(FAGRENM)

Conta 142 416 468 Mzn
NIB 000 105 177 101 500 000 144

Millennium
Bim

Tel: + 258 25 22 49 86
Fax: + 258 25 22 49 86

Centro de Ensino à
Distância (CED)

Conta 105 377 697 Mzn
NIB 000 103 197 081 500 390 534

Millennium
Bim

Tel: + 258 23 32 64 05
Fax: + 258 23 32 64 06

Extensão de
Lichinga

Conta 241 082 928 Mzn
NIB 000 105 227 111 400 037 252

Millennium
Bim

Tel: + 258 26 94 19 56
Fax: + 258 21 01 76 37
Cel: +258 844159760

Extensão de Gurúè

Conta 278 408 625 Mzn
NIB 000 100 000 027 840 862 557

Millennium
Bim

Tel: + 258 24910259
Fax: + 258 24910260

Extensão de Nacala

Conta 304595805
NIB 000 100 000 030 459 280 557

Millennium
Bim

Tel: + 258 26526000

$VYDJDVQmRSUHHQFKLGDVQRSHUtRGRRUGLQiULRGDVPDWUtFXODVSRGHUmRVHURFXSD
GDVSHORVFDQGLGDWRVGDOLVWDGHHVSHUDHQWUHRVGLDVHGH)HYHUHLURGH
H[FOXVLYDPHQWHQDVVHFUHWDULDVGDVUHVSHFWLYDV)DFXOGDGHV([WHQV}HVGD8&0
2VFDQGLGDWRVGDOLVWDGHHVSHUDWrPGHSDJDUDVVXDVSURSLQDVGHIUHTXrQFLDQD
KRUDGDVXDPDWUtFXOD
7. Devolução
Não haverá devolução dos valores de Propinas, Matrículas, Taxas de Exame e
Testes já pagos, nem transferência dos mesmos para o benefício de outros estudantes da UCM ou de outras instituições.
8. Início das aulas
3DUDRVQRYRVLQJUHVVRVDVDXODVLQLFLDPQRGLDGH)HYHUHLURGH
$DEHUWXUDGRDQROHFWLYRVHUiQRGLDGH)HYHUHLURGH
3DUDRVHVWXGDQWHVGRHDQRRFDOHQGiULRGRLQtFLRGDVDXODVVHUiDÀ[DGR
QDV)DFXOGDGHV([WHQV}HV
3DUDR&HQWURGH(QVLQRj'LVWkQFLDDVDXODVLQLFLDPQRGLDGH0DUoRGH

%HLUDDRVGH2XWXEURGH
25HLWRUGD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH0RoDPELTXH
LOHJtYHO
3URI'RXWRU3DGUH$OEHUWR)HUUHLUD
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FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA (FGTI) – PEMBA

FACULDADE DE AGRICULTURA (FAGRI) - CUAMBA

Curso/Programa

Licenciatura em Direito

Licenciatura em Ciências
Agrárias

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

4 Anos/Pós-Laboral

Cuamba

Português

4 Anos/Laboral

Cuamba

Português

Licenciatura em
Administração Pública

4 Anos/Pós-Laboral

Licenciatura em Gestão,
Administração Hospitalar

4 Anos/Pós-Laboral

Licenciatura em Gestão,
Administração
Educacional

4 Anos/Pós-Laboral

Cuamba

Mestrado em Solos e
Agricultura Sustentável

2 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Cuamba

Cuamba

Cuamba

Português

Português

Português

Português

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau / Prérequisitos

Português
Inglês
História
Matemática
Química
Biologia

12ª Classe ou
equivalente

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Português
Inglês
Matemática

12º Classe ou
equivalente

Português
Inglês

12º Classe ou
equivalente

Nenhuma

Licenciatura
em Ciências
Agrárias

12ª Classe ou
equivalente

Mestrado em
Desenvolvimento Rural,
Regional e Extensão

2 Anos/Pós-Laboral

Cuamba

Português

Nenhuma

Licenciatura
em Ciências
Agrárias

Mestrado em Gestão de
Informação Agrícola e
Agricultura de Precisão

2 Anos/Pós-Laboral Cuamba

Português

Nenhuma

Licenciatura
em Ciências
Agrárias

2 Anos/Pós-Laboral

Cuamba

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em Gestão e
2 Anos/Pós-Laboral
Administração Educacional

Cuamba

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em
Psicopedagogia

Cuamba

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em
Administração Pública

2 Anos/Pós-laboral
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Cursos/Programas
Mestrado em
Desenvolvimento
Sustentável e Gestão de
Turismo
Mestrado em
Administração Pública
Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios (MBA)
Mestrado em Direito
Especialidades:
 Administrativo
 Penal
 Civil
 Empresarial
 Fiscal

Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

2 Anos/Modular

Pemba

Português

Nenhuma

2 Anos/Pós-Laboral

Pemba

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/Pós-Laboral

Pemba

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/Pós-laboral

Pemba

Português

Nenhuma

Duração/Período

Local

Língua de
ensino

Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional

Licenciatura em Gestão 4 Anos/Laboral e
de Turismo e Hotelaria Pós-laboral
4 Anos/ Laboral e
Licenciatura em
Tecnologias da
Pós-laboral
Informação
4 Anos/Laboral e
Licenciatura em
Psicopedagogia e
Pós-laboral
Ensino de
Empreendedorismo
Licenciatura em
4 Anos/Laboral e
Pós-laboral
Administração
Pública
Licenciatura em Gestão
e Administração
1 Ano/Pós-Laboral
Educacional

Local

Pemba

Pemba

Pemba

Pemba

Pemba

Língua de
ensino

Português

Português

Português

Português

Português

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau / Prérequisitos

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Matemática
Português
Inglês

Português
Inglês

Matemática
Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

12ª Classe ou
equivalente

Bacharelato

(para Bacharéis)
Licenciatura em Gestão
do Meio Ambiente e
4 Anos/Laboral e
Recursos
Pós-Laboral
Naturais
Licenciatura

em

Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Licenciatura em Direito 4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral
Licenciatura em
Economia e Gestão

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Licenciatura em Gestão 4 Anos/Laboral e
de Recursos Humanos Pós-Laboral

Cursos/Programas

Mestrado em
Desenvolvimento

Duração/Período

2 Anos/Modular

Pemba

Pemba

Pemba

Pemba

Pemba

Português

Português

Português

Português
Inglês

Química
Português
Inglês

Matemática
Português
Inglês

História

12ª Classe ou
equivalente

Mestrado em Sistemas
de Informação
Geográfica e Monitoria
de Recursos Naturais

12ª Classe ou
equivalente

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Local

Língua de
ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Pemba

Português

Nenhuma

Grau/Prérequisitos

Licenciatura em
QA

Económico Regional e
Local
Mestrado em Tecnologias
da Informação
2 Anos/Blended
Especialidade:
Learning
 Data Base
Administration
Mestrado em Tecnologias
da Informação
2 Anos/Blended
Especialidade:
Learning
 Systems Network
Administration
Mestrado em Tecnologias
da Informação
2 Anos/Blended
Especialidade:
Learning
 Software Engineering

Grau/Prérequisitos

Pemba

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

2 Anos/Pós-Laboral

Pemba

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

1 Ano/Laboral

Pemba

Português

Disciplinas
relacionadas
com área de
Ciências
exactas

10ª e 12ª
Classes

FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA
Cursos/Programas

Licenciatura em Direito

Licenciatura em
Administração
Pública

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Duração/Período

Grau /Prérequisitos

Licenciatura em
Ciências Religiosas e
Educativas

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Tecnologias da
Informação

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Local

Língua de
ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Cursos/Programas
12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
QA

2 Anos/Pós-Laboral

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA (FGTI) – PEMBA
Duração/Período

Disciplinas
exigidas
para

Licenciatura em
QA

inscrição

Curso Técnico
Profissional de Turismo

Cursos/Programas

Grau /Prérequisitos

Duração/Período

Grau/Prérequisitos

Licenciatura em
Ciências Políticas e
Sociais

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Mestrado em
Administração
Pública

2 Anos/PósLaboral

Nampula

Português

Nenhuma

2 Anos/PósLaboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Nampula

Português

Nenhuma

Mestrado em
QA

Mestrado em Direito
Especialidades:
 Fiscal
 Civil
 Administrativo
 Penal
 Empresarial
Doutoramento em
Direito

3 Anos/PósLaboral

12ª Classe ou
equivalente
Licenciatura
em QA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA
Pemba

Português

Nenhuma

Licenciatura em
IT ou áreas
afins

Pemba

Português

Nenhuma

Licenciatura em
IT ou áreas
afins

Pemba

Português

Nenhuma

Licenciatura em
IT ou áreas
afins

Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Licenciatura em Serviço
Social

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Educação Social

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Educação de Adultos e
Intervenção
Comunitária

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

PUBLICIDADE
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Ciência
Política e Relações
Internacionais

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Educação de Infância

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura
Gestão de
Publicidade

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Economia e Gestão

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Gestão
Estratégica de
Comunicação
Corporativa

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Gestão de Recursos
Humanos e Relações
Laborais

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Gestão
e Administração
Educacional

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Relações Públicas e
Comunicação
Estratégica

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Cursos/Programas

Local

Língua de
Ensino

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Licenciatura em Gestão
de Desenvolvimento

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Licenciatura em
Psicopedagogia

Licenciatura
Gestão de
Marketing

em

em

Cursos/Programas

Duração/Período

Duração/Período

Nampula

Local

Português

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Comunicação para o
Desenvolvimento

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Licenciatura em
Jornalismo

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Desenvolvimento
Comunitário

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Nampula

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em
Comunicação para o
Desenvolvimento

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em Gestão do
Desenvolvimento

2 Anos/Pós-Laboral

Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional
Mestrado em Educação
de Adultos e
Intervenção
Comunitária

Mestrado em Educação
Social
Mestrado em
Antropologia
Aplicada ao
Desenvolvimento
Mestrado em Gestão de
Marketing e
Comunicação
Empresarial
Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios
Cursos/Programas

Mestrado em Gestão
Estratégica de
Comunicação

Nampula

Português

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Licenciatura em
QA
Grau /Prérequisitos

Licenciatura em
QA

Corporativa
Nampula

Português

Nenhuma
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Mestrado em
Psicopedagogia

2 Anos/Pós-Laboral

Licenciatura em
QA

Mestrado em Gestão de
Recursos Humanos

2 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Doutoramento em
Comunicação

3 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Mestrado em
Ciências de
Comunicação
ou áreas afins

Doutoramento em
Inovação Educativa

3 Anos/Pós-Laboral

Nampula

Português

Nenhuma

Mestrado em
Ciências de
Educação ou
áreas afins

Cursos/Programas

Local

Língua de
Ensino

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Licenciatura em
Gestão do
Desenvolvimento

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Licenciatura em
Desenvolvimento
Comunitário

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Local

Língua de
Ensino

Cursos/Programas

Duração/Período

Duração/Período

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Português
Inglês
História
Português
Inglês
Português
Inglês
História
Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos
12ª Classe ou
equivalente
12ª Classe ou
equivalente
12ª Classe ou
equivalente

Grau /Prérequisitos

Português
Inglês
História
Português
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Quelimane

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Administração e Gestão
de Empresas

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Administração e Gestão
Hospitalar

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Ética,
Cidadania e
Desenvolvimento

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

2 Anos /PósLaboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em IT ou áreas
afins

Nenhuma

Licenciatura

Licenciatura em Direito

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Licenciatura em
Administração
Pública

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Português

Licenciatura em
Tecnologias da
Informação

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Quelimane

Licenciatura em
Economia e Gestão

4 Anos/ Laboral e
Pós-Laboral

Licenciatura em Gestão
de Recursos
Humanos

Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios (MBA)
Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional (MA)
Cursos/Programas

Mestrado em
Tecnologias da
Informação

Duração/Período

2 Anos/Blended
Learning

Mestrado em Ciências
Políticas: Governação e

Relações
Internacionais

12ª Classe ou
equivalente

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em Gestão de
Desenvolvimento

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em Recursos
Humanos

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

2 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

3 Anos/Pós-Laboral

Quelimane

Português

Nenhuma

Mestrado em Direito
Especialidades:
 Administrativo
 Penal
 Civil
 Empresarial
 Fiscal
Mestrado em
Administração
Pública

Mestrado em
Contabilidade e
Auditoria
Mestrado em Saúde
Pública
Doutoramento em
Humanidades

em QA

Licenciatura
em QA

Mestrado em
QA
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FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA
Disciplinas
exigidas para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Licenciatura em
Engenharia Alimentar

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Biologia
Química

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Engenharia Civil

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Química
Física
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Engenharia
Electrotécnica

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Matemática
Física

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Direito

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Economia e Gestão

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Administração Pública

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Ciências 4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral
Agrárias

Chimoio

Biologia
Química e
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Arquitectura

5 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Matemática
Desenho

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Tecnologias da
Informação

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Comunicação para o
Desenvolvimento

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Licenciatura em Serviço
Social
Cursos/Programas

Português

Português
Português

Chimoio

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Licenciatura em
Psicopedagogia

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Chimoio

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Psicologia Clínica

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Engenharia Mecânica

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Mestrado em
Administração Pública

2 Anos/PósLaboral

Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios

2 Anos/PósLaboral

Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional

2 Anos/PósLaboral

Mestrado em Direito
Especialidades:
 Administrativo
 Penal
 Civil
 Empresarial
 Fiscal

2 anos/PósLaboral

Chimoio

Português

Português
Inglês
Biologia

Chimoio

Português

Ciência
Desenho

12ª Classe ou
equivalente

Chimoio

Português

Nenhuma

Licenciatura
em Áreas
Sociais

Chimoio

Chimoio

Chimoio

Português

Português

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Português

Matemática
Desenho

12ª Classe ou
equivalente

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
Economia

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em
Contabilidade e
Auditoria

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria ou
áreas afins

Mestrado em Sistema
de Informação
Geográfica e Monitoria
de Recursos Naturais

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em Ciência
Política: Governação e
Relações Internacionais

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Mestrado em Gestão
de Recursos Humanos

2 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Doutoramento em
Economia

3 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Bases
sólidas em
Economia

MA, MBA ou
equivalente

Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Licenciatura em
Arquitectura

5 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Mestrado em
Economia

2 Anos/PósLaboral

Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios

Mestrado em
Planeamento e
Desenvolvimento
Regional

Mestrado em Direito
Especialidades:
 Administrativo
 Empresarial
 Penal
 Civil
 Fiscal
Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Licenciatura em
Economia e Gestão

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Gestão
de Recursos Humanos

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Gestão
Portuária

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Administração e
Gestão de Empresas

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Gestão de Marketing e
Relações Públicas

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Serviço Social

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Tecnologias de
Informação

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Planeamento Regional
e Urbano

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
Geografia

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Direito 4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Beira

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Ciência Política e
Relações Internacionais

Beira

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Grau /Prérequisitos

FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (FCS) – BEIRA
Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua
de Ensino

Licenciatura em
Medicina Geral

1+6
Anos/Laboral *

Beira

Português

Licenciatura em
Enfermagem
Superior

4 Anos/Laboral

Beira

Português

4 Anos/Laboral

Beira

Português

4 Anos/PósLaboral

Beira

Português

Licenciatura em
Psicologia Clínica e
Assistência Social

4 Anos /Laboral

Beira

Português

Licenciatura em
Farmácia

4 Anos/Laboral

Beira

Português

Duração/Período

Local

2 Anos/PósLaboral

Beira

Licenciatura em
Administração e Gestão
Hospitalar
Licenciatura em
Análises Clínicas e
Laboratoriais

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA
Cursos/Programas
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Cursos/Programas

Mestrado em Saúde
Pública

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Português
Inglês
Biologia e
Química
Português
Inglês
Matemática

Grau/Prérequisitos
12ª Classe ou
equivalente
12ª Classe ou
equivalente
12ª Classe ou
equivalente

Português
Inglês
Biologia e
Química

12ª Classe ou
equivalente

Ciências
Naturais

12ª Classe ou
equivalente

Ciências
Naturais
com Biológia
e Química

12ª Classe ou
equivalente

Língua
de Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

3DUDRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP0HGLFLQD*HUDODQRFRUUHVSRQGHDRDQRSURSH
GrXWLFR
2VFXUVRVGHAnálises Clínicas e Laboratoriais, Administração e Gestão Hospitalar,
Psicologia Clínica, Farmácia e Enfermagem SuperiorVHUmRRIHUHFLGRVHP
GHSHQGHQGRGRQ~PHURGHFDQGLGDWRVPDWULFXODGRV2Q~PHURPtQLPRSUHYLVWR
SDUDRDUUDQTXHGHFDGDXPGHVWHVFXUVRVVHUiGHFDQGLGDWRV
CENTRO DE ENSINO À DISTÂNCIA (CED) – BEIRA
Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau/Prérequisitos

Licenciatura em Ensino
de Português

4 Anos/à
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Português/
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Ensino
de História

4 Anos/à
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

História

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura
de Geografia

4 Anos/à
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Geografia

12ª Classe ou
equivalente

em Ensino

PUBLICIDADE
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FACULDADE DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERALOGIA
(FAGRENM) – TETE

CENTRO DE ENSINO À DISTÂNCIA (CED) – BEIRA

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

4 Anos/à
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Ensino 4 Anos/à
Distância
de Física

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Física

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Ensino 4 Anos/à
de Química
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Licenciatura em Ensino 4 Anos/à
de Biologia
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Licenciatura em Ensino 4 Anos/à
de Desenho
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Desenho

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Ensino 4 Anos/à
de Informática
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Local

Língua de
Ensino

4 Anos/à
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Licenciatura em Gestão 4 Anos/à
Ambiental
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Mestrado em Gestão de 2 Anos/à
Sistemas de Informação Distância
(MIS)

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios (MBA)

2 Anos/à
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Mestrado em
Tecnologias de
Informação (MIT)

2 Anos/à
Distância

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

B, Bz, Ch, C,
Gor, Gú,
Mpt, Mar,
Mil, Mz,
Npl, P, Q, T

Português

Cursos/Programas

Licenciatura em Ensino
de Matemática

Licenciatura em
Administração
Pública

Cursos/Programas

Licenciatura em
Educação Física e
Desporto

Mestrado em Saúde
Pública e HIV

Duração/Período

4 Anos/à
Distância

Duração/Período

2 Anos/à
Distância

Química

Biologia

Português
Inglês
Matemática

Grau /Prérequisitos

12ª Classe ou
equivalente

12ª Classe ou
equivalente

12ª Classe ou
equivalente

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Nenhuma

Nenhuma

Licenciatura em
Engenharia e
Ciências de
Computação
Licenciatura na
Área de Ciências
de Saúde/
Administração
Hospitalar

FACULDADE DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERALOGIA
(FAGRENM) – TETE

Licenciatura em Direito

Duração/Período

Local

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Tete

Cursos/Programas

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Português

Português,
Desenho,
Inglês e
Matemática

12ª
Classe
Ciências ou
Equivalente

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
Equivalente

Licenciatura em Gestão
Ambiental

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
Equivalente

Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Licenciatura em
Relações Públicas e
Comunicação
Estratégica

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
Equivalente

Licenciatura em Gestão
e Administração
Educacional (para
bacharéis – um ano)

1 Ano/Laboral e
Pós-Laboral

Tete

Português

Português
Inglês
Matemática

Bacharél

Mestrado em Gestão de
Desenvolvimento

2 Anos/PósLaboral

Tete

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios

2 Anos/PósLaboral

Tete

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em Direito
Empresarial

2 Anos/PósLaboral

Tete

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em
Planeamento e
Desenvolvimento
Regional

2 Anos/PósLaboral

Tete

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional

2 Anos/PósLaboral

Tete

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em
Administração Pública

2 Anos/PósLaboral

Tete

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em
Tecnologias de
Informação

2 Anos/PósLaboral

Tete

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Licenciatura em
Economia e Gestão
Licenciatura em
Mineralogia, com
especialidades em:
 Engenharia
Geológica;
 Engenharia de
Minas;
 Engenharia de
Processamento
Mineral.
Licenciatura em Gestão
de Recursos Humanos

Grau /Prérequisitos

EXTENSÃO DE LICHINGA – LICHINGA

2VPHVWUDGRVWHPGXUDomRGHDQRVHHVWmRDEHUWRVSDUDWRGRVRV&HQWURV2VFXUVRV
VmRPLQLVWUDGRVQDPRGDOLGDGHRQOLQH
1DOLFHQFLDWXUDRVFXUVRVRQOLQHHVWmRDEHUWRVSDUDWRGRVRVFXUVRV
3DUDDEHUWXUDGHXPFXUVRH[LJHVHQRPtQLPRFDQGLGDWRVSDUD/LFHQFLDWXUDH
SDUDRV0HVWUDGRV

Cursos/Programas

Savana 27-01-2017

Língua de
Ensino

Português

Português

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau/Prérequisitos

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

Português

12ª Classe ou

Inglês
Matemática

equivalente

Licenciatura em

4 Anos/Laboral

Contabilidade e
Auditoria

e Pós-Laboral

Licenciatura em
Administração
Pública

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Tecnologias da
Informação

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Tete

Português

Português
Inglês

12ª Classe ou
equivalente

Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Grau/Prérequisitos

Licenciatura em
Direito

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Lichinga

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Administração
Pública

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Lichinga

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Lichinga

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Economia e
Gestão

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Lichinga

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Administração e Gestão
Hospitalar

4 Anos/Laboral

Lichinga

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Gestão
de Recursos Humanos
e Relações Laborais

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Lichinga

Português

Português

12 ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Ciências da
Comunicação –
Especialização em
Jornalismo

4 Anos/ Laboral
e Pós-Laboral

Lichinga

Português

Português e
Inglês

12 ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Ciências da
Comunicação –
Especialização em
Relações Públicas

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Lichinga

Português

Português e
Inglês

12 ª Classe ou
equivalente

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Savana 27-01-2017

EXTENSÃO DE NACALA - NACALA

EXTENSÃO DE LICHINGA – LICHINGA
Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Licenciatura em
Ciências da
Comunicação –
Especialização em
Marketing

4 Anos/Laboral e
Pós-Laboral

Lichinga

Português

Mestrado em Direito

2 Anos/ PósLaboral

Lichinga

Português

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

Português e
Inglês

12 ª Classe ou
equivalente

Nenhuma

Licenciatura
em Qualquer
Área

Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional

2 Anos/PósLaboral

Lichinga

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em Gestão
do Desenvolvimento

2 Anos/PósLaboral

Lichinga

Português

Nenhuma

Licenciatura
em QA

Mestrado em
Administração Pública

2 Anos/PósLaboral

Lichinga

Português

Nenhuma

Licenciatura
em
Administração
Pública e
Áreas afins

Mestrado em Gestão
em Administração de
Negócios

2 Anos/PósLaboral

Lichinga

Mestrado em Saúde
Pública

2 Anos/PósLaboral

Lichinga
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Português

Português

Nenhuma

Nenhuma

Licenciatura
em QA
Licenciatura
em QA

EXTENSÃO DE GURÚÈ – GURÚÈ
Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Cursos/Programas

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Grau/Prérequisitos

Licenciatura em
Direito

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Gurúè

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Administração
Pública

4 Anos/PósLaboral

Gurúè

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/Laboral
e Pós-Laboral

Gurúè

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Mestrado em
Psicopedagogia

2 Anos/PósLaboral

Gurúè

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em
Administração e
Gestão Educacional

2 Anos/PósLaboral

Gurúè

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Cursos/Programas

Duração/Período

Licenciatura em
Direito

4 Anos/PósLaboral

Licenciatura em
Administração de
Empresas

4 Anos/PósLaboral

Local

Língua de
Ensino

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau/Prérequisitos

Português

Português
Inglês
História

12ª Classe ou
equivalente

NacalaPorto

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Duração/Período

Local

Língua de
Ensino

Licenciatura em
Contabilidade e
Auditoria

4 Anos/Diurno
Pós-Laboral

Nacala

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em Gestão
de Recursos Humanos

4 Anos/Diurno
Pós-Laboral

Nacala

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Licenciatura em
Economia e Gestão

4 Anos/Diurno
Pós-Laboral

Nacala

Português

Português
Inglês
Matemática

12ª Classe ou
equivalente

Mestrado em Gestão e
Administração de
Negócios

2 Anos/PósLaboral

Nacala

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em Gestão
de Recursos Humanos

2 Anos/PósLaboral

Nacala

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Mestrado em Gestão e
Administração
Educacional

2 Anos/PósLaboral

Nacala

Português

Nenhuma

Licenciatura em
QA

Cursos/Programas

NacalaPorto

Disciplinas
exigidas
para
inscrição

Grau /Prérequisitos

LEGENDA:
B – Beira
Bz - Buzi
C – Cuamba
Ch – Chimoio
Gor – Gorongosa
Gú – Gurúè
Mpt - Maputo

Mar - Marromeu
Mil - Milange
Mz - Muanza
Npl – Nampula
P - Pemba
Q – Quelimane
T - Tete

PBL – Problem Based Learning
QA – Qualquer área
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“Não sou um Ministro egoísta e exclusivista”
&RQVLGHUDVH$OEHUWR1NXWXPXOD0LQLVWURGD-XYHQWXGHH'HVSRUWRVUHYHODQGRTXHGHVGHRSULPHLURGLDGLVVHD$QD)OiYLD$]LQKHLUDTXH´QmRTXHULDXPDYLFHPLQLVWUDSDUDÀFDUQRJDELQHWHDOHUMRUQDOHDSDQKDU$U&RQGLFLRQDGRµ
Por A. Maolela e P. Mubalo (texto) e Júlia Manhiça (fotos)

A

pesar dos rumores dando
conta de más relações entre
os titulares da pasta da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula e Ana Flávia Azinheira, devido às intervenções públicas
pouco conseguidas pela vice-ministra, o número um daquele pelouro
classifica o relacionamento entre os
dois de “esplêndido”, afirmando que
não é “egoísta, aglutinador e nem exclusivista”.
Numa entrevista concedida ao SAVANA, na qual aborda os seus dois
anos naquele Ministério, Nkutumula diz que o futuro está no desporto
escolar; que os próximos contratos-programas devem estar virados para
a formação; que as modalidades prioritárias devem ser praticadas em todo
o país, com um campeonato nacional
e que movimentem massas, que não
faz sentido participarmos num campeonato mundial sem um campeonato nacional. Outrossim, esclarece
que, apesar de Edmilsa Governo
exigir uma bolsa para o estrangeiro, o
seu treinador defende a atribuição de
uma bolsa interna.
Acompanhe, nos próximos parágrafos, os excertos desta conversa, dedicada exclusivamente ao desporto!
Completa dois anos como Ministro
da Juventude e Desportos. Que balanço faz a este período?
-Prefiro falar de 2016, que foi um
ano de muitas vitórias, pois, participamos em diferentes competições
internacionais, nas quais saímos com
140 medalhas oficiais (entre ouro,
prata e bronze). Nestas excluímos
as 26 medalhas do Jogos de Região
V (SCASA) porque temos problemas na contagem das medalhas. Nos
Jogos da CPLP (Comunidade dos
Países da Língua portuguesa), pela
primeira vez, conquistamos medalha
no basquetebol e conseguimos maior
número de medalhas na história das
nossas participações. Tivemos estes
resultados porque era continuação
dos Jogos Escolares, uma vez que 50%
dos atletas saíam dos Jogos Escolares
(Pemba-2015). Foi uma boa experiência porque tratava-se de jovens não
experimentados no desporto (federados), mas que partem com o desporto
na escola. Continuamos a reforçar a
ideia de que o futuro do nosso desporto está, efectivamente, no desporto
escolar. O desporto escolar é o principal vector da massificação desportiva.
Também tivemos os Jogos Paralímpicos e Olímpicos, de onde trouxemos
uma medalha de bronze (nos Paralímpicos). Fizemos um grande investimento nos atletas, mas em especial
na Edmilsa Governo, que registava
melhorias nos seus tempos e acreditávamos que podia regressar do Rio
de Janeiro com uma medalha e isso
aconteceu.
Que tipo de investimento o Governo
fez nesta atleta, tendo em conta as
várias reclamações de falta de apoio
que fazia?

-O Governo assina contratos-programa com as federações, onde cabe-nos
comparticipar nas actividades das federações. Cada Federação descreve no
contrato-programa que actividades e
objectivos pretende desenvolver e alcançar, respectivamente, e, com base
nisso, define-se quanto atribuir a cada
uma delas. Mas, para além disso, articulamos com algumas instituições
financeiras para apoiarem as nossas
federações. Com a Edmilsa gastamos
perto de seis milhões de meticais,
superior ao que algumas federações
recebem. Fizemos esta aposta porque
sabíamos que íamos conseguir alguma
coisa com ela e aconteceu.
Há muito que Edmilsa Governo chora por uma bolsa, que o governo promete e não cumpre. Afinal, quando é
que será resolvida esta questão?
-Os atletas que tiveram bolsas são
olímpicos e estão sob alçada do Comité Olímpico. Edmilsa não se pode
comparar com os atletas olímpicos,
quanto à exigência dessas bolsas. Ela
deve comparar-se com os atletas paralímpicos e temos um Comité Paralímpico para tal. A Edmilsa merece
uma bolsa, maior rodagem, maior
experiência, embora haja quem entenda que ela não deve sair do país,
a começar pelo próprio treinador
(Francisco Faquir), que entende que
mesmo estando em Moçambique
ela pode melhorar os tempos, basta
que a gente melhore as condições. É
um argumento lógico, mas o desejo
da atleta também conta para nós e o
desejo dela é treinar fora do país. Há
dias mandei preparar uma carta que
vamos assinar com a entidade que vai
conceder essa bolsa. Em tempo oportuno, ela será chamada e a entidade
também será anunciada.
Sendo a escola, como referiu, um
vector da massificação desportiva,
de que forma pretende fazer dela um
centro de captação de talentos?
-A parte do desporto, nas escolas, é da
responsabilidade do MJD e mesmo a
organização do Festival Desportivo
Escolar é da nossa responsabilidade.
O problema é que se olha para o desporto escolar como um assunto da escola, enquanto não. Como Ministério
estimulamos e comparticipamos na
formação de professores de Educação
Física. Agora firmamos uma parceria
público-privada com uma instituição,
que foi criada para responder este desafio (Instituto Médio para o Desenvolvimento do Desporto – IMED).
Está a formar professores de Educação Física, capazes de distinguir as
capacidades do estudante (fisionómicas) para estar no futebol, basquetebol, etc. Mas, para isso, é preciso ter
conhecimento especial na área porque
os actuais, além desta, dão matemática, física e outras disciplinas. Porém, é
um processo que vai levar muitos anos
porque é um projecto de longo prazo.
“Em 20 anos podemos mudar o
QRVVRGHVSRUWRµ
Trata-se de um projecto de longo

prazo, será que podemos saber quanto tempo precisamos para ver os primeiros resultados, tanto mais que os
jogos escolares vêm sendo disputados há mais de duas décadas e nada
ainda se viu...
-Acreditamos que em 20 anos podemos mudar.
Este projecto sucede a Estratégia da
Política do Desporto (2013-2020),
que está prestes a terminar. O que se
pode partilhar sobre este diploma,
para que possamos perspectivar o
outro?
-A Estratégia está a ter os seus frutos porque tinha o objectivo de formar Agentes Desportivos e distribuir
material desportivo. O material desportivo está sendo distribuído em
todo o país e até tornou-se uma febre
porque recebemos muitos pedidos de
bolas. Quando alguém viaja para a
província vem aqui pedir bolas. Também formamos muitos Agentes Desportivos, aqueles que nos bairros são
chamados “Animadores Desportivos”.
Concentramo-nos nos bairros porque
são os maiores centros de produção
de talentos, que chegavam à selecção
nacional sem saber receber, travar e
chutar a bola, o que não deve acontecer. Trabalhamos, igualmente, com
os municípios e governos locais para
a manutenção e construção de infra-estruturas desportivas e, em Maputo,
estamos a ter mais infra-estruturas, o
que nos deixa felizes.
O Ministro fala de mais infra-estruturas, mas no terreno a realidade
é outra. É o caso dos pavilhões reabilitados, em 2011, no âmbito dos
Jogos Africanos, que se encontram,
praticamente, encerrados à prática
desportiva...
-Trata-se de uma questão de sobreposição de valores porque os clubes
também devem sobreviver e, para
tal, precisam usar as suas instalações.
Mas, isso não pode ser em detrimento
do desporto. É preciso fazer escalonamento. Se um clube tem uma determinada modalidade, não sei como
pode inviabilizar a sua prática. Quanto ao desaparecimento de infra-estruturas é uma realidade e temos maus
exemplos, porém, tomamos a decisão
de que para qualquer destruição dos
campos é preciso haver um parecer da
Direcção Provincial da Juventude e
Desportos e instruímos os Directores
para que não assinem nada sem o nosso conhecimento. Se for para destruir
e construir uma nova e melhor que a
anterior, melhor, mas se for o contrário, não! Mesmo para a construção de
novas infra-estruturas desportivas é
preciso que seja comunicada ao MJD
porque há regras estabelecidas para o
efeito.
Mas, como conferir aos Jogos Escolares a importância de formarem
jogadores, enquanto os mesmos
debatem-se com dois problemas: a
falsificação das idades e a inclusão de
jogadores federados?
-Os atletas que estão na escola não
podem ser impedidos de se filiar a um

não deve parar, também não matamos
as iniciativas criadoras. Vamos permitindo que se trabalhe, enquanto se
corrige ou reúne requisitos para que o
desporto não morra. Mas, não podem
viver, eternamente.
Mas quando é que teremos as federações legalizadas?
-Ainda não fomos a todas as federações. Temos que dar oportunidades
iguais a todas. Vamos a todas federações, associações e clubes que tem estes problemas. Depois deste trabalho,
vamos determinar balizas e quem não
cumprir há medidas a serem tomadas
para que não se banalize a Lei.

Alberto Nkutumula, Ministro da Juventude e Desportos

clube porque se não houvr competição entre escolas eles vão ficar atrofiados. Mas, uma coisa é idade e outra é
ser atleta federado. Em Pemba (2015)
detectamos muitos casos de falsificação de idade. Até tivemos atletas
que apresentavam sinais de gravidez
e agora queremos mudar essa face.
Queremos que o Festival Desportivo Escolar seja produto de um processo que parte de uma competição
entre turmas até ao nível nacional,
passando pelo distrital e provincial.
Mas, também vamos estabelecer balizas para a utilização dos estudantes
que tenham ligação com clubes, onde
teremos uma percentagem pequenina
para não desvirtuarmos o seu propósito. Por exemplo, constatamos que a
Escola Secundária Nelson Mandela
(bi-campeã do “Basquete Show”) tem
atletas-federados.
“Não faz sentido estarmos num
mundial sem campeonato nacioQDOµ
No seu primeiro ano fez visitas a algumas agremiações desportivas, em
particular, Federações. O que constatou, no geral?
-Sob ponto de vista de organização,
constatamos que há grandes diferenças entre as Federações. Há Federações mais organizadas que outras;
algumas movimentam a modalidade
em todo o país e outras não; há aquelas que participam em competições
internacionais, enquanto não tem
competições internas; vimos federações com órgãos sociais completos e
aqueles que não os têm; aquelas que
prestam contas e as que não o fazem.

Portanto, vimos uma variedade de
problemas e virtudes e instruímos a
Inspecção Geral do Desporto a ajudar cada uma delas a organizar-se.
Devem ter os órgãos devidamente
constituídos; eleições regulares; contas feitas porque nós financiamos e
precisamos saber como é usado esse
dinheiro. Além do dinheiro do Estado recebem dinheiro de outras instituições. Portanto, esses parceiros precisam saber como o é gasto o dinheiro
que investem. Alguns não viram isso
com bons olhos, mas a verdade é que
só queremos ajudar e o trabalho já
iniciou. Para mim não faz sentido que
não tenhamos campeonato nacional
de uma certa modalidade, mas tenhamos a mesma a participar num campeonato internacional. Como surgiu
essa selecção? Quem nos garante que
aqueles são os melhores atletas do
país? Portanto, é preciso organizar as
coisas.
Mas, há muito que esses problemas
são do conhecimento público e que,
aparentemente, passam ao lado da
Inspecção do Desporto. Há semanas,
a Federação Moçambicana de Atletismo adiou as suas eleições, alegando
ilegalidade da sua agremiação e seus
associados, algo que não é novo.
-A questão dos Estatutos da FMA
foi levantada aqui no Ministério, pela
Inspecção porque, quando tomamos
conhecimento de que haveria eleições, a primeira coisa que fizemos foi
aproximarmo-nos para ver se estava
tudo organizado. Também contactamos as Associações, que também
não conseguiram nos apresentar os
Estatutos. Como vais às eleições,

se não tens Estatutos? Deixemos o
passado e nos preocupemos com o
futuro. Temos que estar em consonância com o estabelecido na Lei
e nós vamos actuar porque é para o
bem das federações, pois, não podemos financiar instituições ilegais. O
contrato-programa será assinado com
quem está legalizado. Outro aspecto é
que o contrato-programa será revisto
porque precisa ser monitorizado: se
está a se cumprir o que foi acordado
no início do ano ou não. Aliás, agora
queremos que os contratos-programa
sejam virados para a formação porque
sem formação não vamos sair deste
problema. Podemos ter vitórias, mas
serão esporádicas e não resultado de
um processo de formação.
Ainda em relação às federações ilegais, a dos Desportos para Deficientes acusa o Ministério da Justiça de
estar a fazer “vista grossa” e aponta o
mandato em que o senhor foi vice-ministro como período em que foram ignorados. Concretamente, o
que dita a não legalização daquela
federação, por sinal a que dá mais alegria ao povo moçambicano?
-É estranho que esteja a ouvir isso de
vós porque não ouvi do próprio Presidente. Se ele tivesse me apresentado
o problema, teria resolvido porque
não faz sentido que não se legalize,
enquanto tem todos requisitos. Para a
constituição de uma Federação é preciso que se tenha Associações Provinciais. Estas é que criam as Federações.
Onde estão as Associações Provinciais
dessa modalidade para que possamos
dizer que temos uma Federação? O
que sucede é que, porque o desporto

“A Plenária não pode parar porque
RSUHVLGHQWHHVWiGRHQWHµ
Além das Federações, a direcção
do Conselho Nacional do Desporto (CND) está fora do mandato e a
Plenária da Justiça Desportiva (PJD)
apresenta-se como um órgão “amorfo”. Pode nos explicar o que está a
acontecer nestas instituições?
-Quanto ao CND já convocamos o
Presidente e os seus dois vices e acordamos que devia haver eleições, embora exista quem entenda que estão
dentro do mandato (ilegal) porque
não houve eleições. Mas, é preciso que
as eleições sejam realizadas em períodos pré-estabelecidos e a Direcção
Nacional do Desporto (DND) está a
trabalhar nesse sentido. Estamos convictos de que até ao fim deste semestre tudo estará regularizado.
Quanto à Plenária já nos reunimos
porque, por motivos de doença, o
Presidente encontra-se impossibilitado de continuar a trabalhar, mas os
órgãos não dependem de pessoas. Há
questões que estão sendo colocadas à
Plenária e merecem uma resposta em
tempo útil. Instruímos a DND para
reunir com os membros da PJD para
vermos se realizamos novas eleições
ou constituímos um novo elenco porque não podemos continuar sem saber se está a trabalhar ou não.
Como é que o MJD tem tratado as
questões relacionadas com a corrupção no desporto, que várias vezes têm
sido reportadas e colocadas à PJD,
mas que não chegam a nenhuma
conclusão?
-Os Clubes, as Associações e as Federações tem os seus regulamentos disciplinares e a Lei estabelece que, primeiro, devem ser essas organizações a
resolver essas questões. Quando elas
não conseguem é que podem recorrer
à Plenária. Mas, o que acontece é que
há algumas instituições que correm
directamente à Plenária, o que não
pode acontecer. Se recorre à Plenária sem ter passado por estes procedimentos, esta queixa é considerada
sem efeito. Porém, sobre a corrupção
tivemos uma reunião com a Liga
Moçambicana de Futebol e disponibilizamo-nos a apoiar em qualquer
assunto que houver.
Relativamente ao caso “Artur Semedo”, como é que está sendo tratado,
ao nível do MJD?

-Recebemos esta informação com
muita apreensão porque nós acompanhamos pela imprensa. São declarações que foram feitas por uma
pessoa e para outras, devidamente
identificadas. Primeiro, acompanhamos o trabalho da LMF, depois é que
iremos intervir para repor a verdade,
caso ela esteja a faltar.
“As mudanças no MJD surtiram
HIHLWRVGHVHMDGRVµ
Uma das acções “vistosas” durante
este período foi a reforma estrutural
(em termos de pessoal) do pelouro do
desporto, com a saída de algumas figuras de “peso”. Pode descrever como
foi esse processo e os efeitos que estas
mudanças trouxeram a instituição?
-No Estado existem normas, relacionadas ao tempo de serviço, assim
como para a nomeação e cessação de
funções. Os tais pesos pesados tem
domínio, técnica e experiência na área
do desporto e o seu mérito é inquestionável, por isso, continuam a servir
o desporto. António Munguambe
requereu a aposentação porque já tinha atingido o tempo de serviço, mas
continua a nos ajudar. As mudanças
surtiram efeitos desejados e as pessoas estão a exercer bem as suas tarefas.
Alguns estão a fazer melhor que nas
tarefas anteriores.
Há quem diz que estamos perante
uma casa cada vez mais jovem...
Não há nenhuma tendência de fazer
um Ministério de Jovens. Há pessoas
que estão aqui há 25 anos e eu sou o
mais novo, no Conselho Consultivo.
Olhamos para as capacidades e funcionalidades do nosso sistema desportivo interno.
Além disso, há também uma sensação de estarmos perante um “Ministério do Basquete”, tendo em conta
as figuras que o compõem desde os
tempos de Inácio Bernardo e Amélia Cabral, passando pelo próprio
Ministro e outras figuras como a
Vice-Ministra até ao actual Director Nacional do Desporto (Francisco
da Conceição) e a sua vice (Cláudia
Simbine)...
-É uma coincidência, não sei se feliz
ou infeliz. Quando joguei basquete
na Conseng, a vice (Ana Flávia Azinheira) estava na Académica e não
chegamos a nos cruzar. A Assessora
Amélia (Amélia Cabral) estava no
basquete, mas veio parar aqui por
outras vias. O Professor Francisco foi
chamado por ser um homem do desporto e não do basquete. Portanto, foi
mera coincidência.
Da “vassourada” que abalou o pelouro do desporto, poucos são os que
escaparam, como o caso do Inspector
Geral do Desporto ( José Dimitri).
Porquê?
-Pela função e como ele está a exercê-la. É uma pessoa que conhece muito
bem o sector; tem algum ascendente
em relação aos outros colegas, muito pela idade e idoneidade; e é uma
pessoa com quem se pode conversar
sem haver incompreensões. Também

porque a carreira de Inspector é específica e não temos inspectores com
aquele perfil para poder ocupar aquela
função. Ele já manifestou a intenção
de deixar o MJD, mas o que se sucede
é que quem é que vem no lugar dele?
Vamos criar um vazio. Já está a formar
inspectores jovens e quando chegar a
altura certa vamos substituí-lo.
Há críticas em relação a estrutura do
MJD, que parte do Ministro, passa
pela vice, Directores Nacionais, dos
Institutos até aos Conselhos Nacionais. Além da movimentação de
quadros, não acha que se deve avançar na redução desta “superestrutura”
que despende recursos financeiros,
os mesmos que seriam investidos na
causa desportiva?
-Fizemos uma análise interna e constatamos que precisamos de mais pessoal no desporto. A DND, o Instituto
Nacional do Desporto e o Fundo de
Promoção Desportiva são instituições
totalmente necessárias. O Instituto
Nacional deve estar virado à promoção do desporto e o Fundo para gerar
dinheiro porque o desporto deve ser
uma actividade rentável e não centro
de custos. Hoje só gastamos dinheiro em viagens para competições, mas
não geramos dinheiro. Mas, também
é consequência daquela visão socialista que existe sobre o desporto. Aliás,
devido a esse problema, a maior parte dos nossos clubes são suportados
pelas empresas integradoras e não
pelos sócios e, consequentemente, quem manda são essas empresas,
pois, são elas que patrocinam. Temos
que regressar ao modelo em que são
os sócios que suportam os clubes. O
ATCM, o Aero Clube são exemplos
desse associativismo. Não dependem
da boa vontade dos bolsos das empresas. Aliás, se as Federações dependessem, exclusivamente, do Orçamento
do Estado, eu ia escolher quem deve
presidir as mesmas para gerir muito
bem o meu dinheiro.
“As modalidades prioritárias deYHPHVWDUHPWRGRRSDtVµ
Com a medalha paralímpica e outras
conquistas internacionais, muito tem
se questionado sobre as modalidades
prioritárias. Como está sendo tratado
esta questão?
-Estamos a preparar um encontro
com o movimento associativo para
discutirmos este aspecto. O diploma
que definiu as modalidades prioritárias já caducou, porém, antes da sua
actualização, temos que perceber a
filosofia que norteou as modalidades
prioritárias. Segundo, temos que saber
o que se ganha nas modalidades prioritárias e estas devem estar em todo
o país; com um campeonato nacional;
e que movimentem massas. Não podemos considerar de prioritárias uma
modalidade que é praticada em duas
cidades.
Na sua óptica, onde é que o país se
perdeu para que deixasse de “ditar
regras”, por exemplo no atletismo, ao

nível da região?
-Muitos entendem que, primeiro,
paramos de formar porque preocupamo-nos com a competição; com os
resultados imediatos; com os seniores
e não olhamos para os juniores; que
os clubes dissociaram-se da escola,
onde buscavam talentos. Nós, como
Ministério, não ficamos alheios a essas opiniões, o que fazemos é recortar
esses artigos e sistematizamos essas
questões.
Um dos “trunfos” que teve nesta caminhada foi a permissão, ao nível
do parlamento moçambicano, para
legislar as Sociedades Anónimas
Desportivas (SAD’s), porém passado
mais de um ano, ainda não há novidades. Em que estágio está o processo?
-Aprovamos o Regime Jurídico das
SAD’s, através de um Decreto-Lei.
Entretanto, no início de 2016, a bancada parlamentar da Renamo propôs
a revogação desse Regime, alegando
ilegalidade. Isto é que nos retraiu.
Interrompemos todo o programa de
divulgação, devido a esta questão, mas
a mesma já foi resolvida. Esta norma
vai ajudar as empresas patrocinadoras
porque tornar-se-ão em sócias dos
clubes e poderão ter retorno do seu
investimento. E os clubes deixarão de
ser centros de custos, mas sim centros
de rendimento.
2016 terminou sem que tivesse havido a premiação desportiva, assim
como a Gala do Desporto. Serão
efeitos da crise?
-Não tivemos a Gala do Desporto e
nem da Juventude porque definimos
prioridades. Tínhamos que escolher
entre levar os atletas às competições
internacionais e organizar galas e decidimos alocar o dinheiro da Gala da
Juventude para o CNJ para apoiarmos
os movimentos associativos juvenis e
o da Gala do Desporto para os Jogos
do SCASA. Portanto, são as prioridades que definimos, com base no Orçamento que tínhamos. Quanto à premiação, é um direito e os atletas vão
receber o seu dinheiro com base nas
competições em que participaram.
Mas, ainda não temos o orçamento
previsto.
Como descreve o seu relacionamento
com a vice-ministra, que muito tem
sido criticada...
-É esplendido. Não teria melhor vice-ministra que ela e ela diz o mesmo
sobre mim. Reunimo-nos quase diariamente e temos uma divisão clara
do nosso trabalho porque não sou um
Ministro egoísta, aglutinador e exclusivista. Se forem a ver, é a vice-ministra que mais aparece na imprensa e
isso acontece porque tem um ministro
que lhe instrui nesse sentido. Disse a
ela, desde o inicio, que não queria uma
vice-ministra para ficar nos gabinetes
a ler jornal e apanhar Ar-Condicionado. Quero ela no terreno e só podemos nos cruzar aqui (MJD) se forem
assuntos de articulação comigo ou
com os directores.
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Dívidas ocultas

Os recados do TA contra a administração Guebuza
… acordo da Proindicus é inválido perante a jurisdição administrativa
Por Armando Nhantumbo

N

ão é, necessariamente, uma
nova constatação, mas tem
a particularidade de vir
daquele que é o Tribunal
de Contas do país. No seu Relatório e Parecer sobre a Conta Geral
de Estado (CGE) 2015, o Tribunal Administrativo (TA) junta-se
às críticas contra a administração
Guebuza devido ao escândalo das
dívidas ocultas que empurraram o
país à actual crise económica.
No capítulo sobre a Dívida Pública, o TA ocupa-se da avaliação às
Garantias e Avales emitidos pelo
governo de Armando Guebuza durante 2015, último ano do segundo
mandato do terceiro presidente de
Moçambique independente. É aqui
onde o TA não esconde a sua preocupação pela forma como o “filho
mais querido da Nação”, conforme
apelidado Armando Guebuza pela
propaganda vigente na altura, endividou o país.
Até porque o Relatório começa com
alguns reparos, embora no documento não sejam tratados como tal.
É que, quando solicitado, este ano,
pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) às dívidas ocultas, o
então ministro das Finanças, Manuel Chang, afirmou que não comunicou a operação ao Conselho de
Ministros, nem ao Fundo Monetário Internacional (FMI), não pediu
autorização do Parlamento, muito
menos a opinião da Procuradoria-geral da República (PGR) porque
se tratava de avales e não, propriamente, de dívidas para o Estado.
“… a nossa convicção na altura era
de que não haveria nenhuma dívida
para o Estado. Nós estávamos a dar
garantia para que aquelas empresas
pudessem realizar (o investimento)
e rapidamente amortizarem as suas
dívidas”, justificou, então, à CPI, o
ex-ministro Chang, uma das peças
fundamentais na operação dívidas
ocultas.
Mas o TA, no seu Relatório e Parecer sobre a CGE 2015, deixa em
“letras garrafais” que, ao emitir garantias e avales, o Estado assume a
responsabilidade de pagar a dívida,
em caso de incumprimento do devedor. Diz mesmo que garantias e
avales constituem uma dívida pública indirecta e contingencial.
“A probabilidade de ocorrência da
substituição do devedor pelo Estado
estará dependente da situação económico-financeira daquele, pelo que
deverá ser avaliado o grau de adesão
aos planos de viabilidade económica
e financeira e a sustentabilidade da
dívida, informações que acompanham o pedido de autorização do
empréstimo”, refere o documento.
Sabe-se, no entanto, que a saúde financeira das três empresas teoricamente privadas, mas materialmente
públicas, que endividaram o país em
mais de USD 2 mil milhões, é totalmente débil que nem permitem
honrar com os seus compromissos,
pelo que as dívidas deverão ser pa-

gas pelos moçambicanos, por via
dos cofres do Estado.
Depois de ventos e tempestades
vindos de todos os lados, o Governo
reconheceu na GCE 2015 que, nos
exercícios económicos 2013 e 2014,
emitiu garantias bancárias a favor
da Proíndicus, SA, no valor de USD
622 milhões e da Mozambique Asset Management (MAM, SA,), no
montante de USD 535 milhões.
No entanto, o TA lamenta o facto
destas garantias bancárias não terem sido declaradas nas respectivas
Contas submetidas ao Tribunal. E
mais, na CGE 2015 não são referidos os motivos da não inclusão destes empréstimos, nas Contas Gerais
dos respectivos anos, muito menos a
sua finalidade.
O Tribunal lembra, por outro lado,
que de acordo com o estatuído no
n°. 1 do artigo 46 da Lei n°. 9/2009,
de 12 de Fevereiro, que cria o Sistema de Administração Financeira do
Estado, a CGE deve ser elaborada
com clareza, exactidão e simplicidade, de modo a possibilitar a sua análise económica e financeira.
Sobre esta matéria, prossegue o documento, o Governo, no exercício
do direito do contraditório, simples-

Machatine Munguambe, presidente
do TA

mente referiu que as garantias emitidas em 2013 e 2014 foram incluídas na CGE de 2015 para efeitos de
regularização.

Violação da Lei Orçamental
Destaca ainda o Tribunal que o valor das garantias emitidas a favor
das duas empresas, nos exercícios
económicos 2013/2014, foi superior
ao limite fixado na Lei Orçamental
daqueles anos.
“…em 2013, a Lei n°. 1/2013, de 7
de Janeiro, autorizou o Governo a
emitir garantias e avales no montante máximo de 183.500 mil Me-

ticais, sendo que o valor da Proíndicus, SA, (18.560.480 mil Meticais,
que equivale a USD 622 milhões),
excedeu o limite em 18.376.980 mil
Meticais…por sua vez, em 2014,
a Lei n°. 1/2014, de 24 de Janeiro,
estabeleceu o máximo, em emissões
de garantias, de 15.783.500 mil
Meticais, para esse ano, tendo, só o
empréstimo contraído pela empresa
MAM, SA, de 16.852.500 mil Meticais, representado mais 1.069.000
mil Meticais, em relação àquele limite”, refere o TA, frisando que as
dotações orçamentais constituem o
limite máximo a utilizar na realização de despesas públicas, no correspondente exercício, de acordo com o
preconizado no n°. 4 do artigo 15 da
Lei n°. 9/2002, de 12 de Fevereiro.
Lembra que as duas empresas são
maioritariamente detidas pelo Estado, numa engenharia em que a
Proíndicus, SA, é participada a 50%
pela Monte Binga, SA, uma firma
criada no cartório do ministério
da Defesa e pela Gestão de Investimentos, Participações e Serviços,
Lda. (GIPS), enquanto a MAM,
SA, é detida em 98% pela mesma
GIPS, 1% pela Proíndicus, SA, e
1% pela Empresa Moçambicana de

Atum (EMATUM) outra empresa
cuja dívida foi determinante para a
actual crise económica que o país
vive.
Aliás, o TA faz questão de vincar
que a EMATUM, com uma dívida total de USD 850 milhões,
revelou incapacidade de honrar os
compromissos por ela assumidos, o
que obrigou o governo a entrar por
sua conta. Semana finda, entretanto, Maputo falhou o pagamento da
prestação dos 59.756.599 de dólares
que devia desembolsar a favor dos
credores da Ematum, até 18 de Janeiro corrente.
O TA denuncia ainda que o Acordo de Financiamento e a garantia
emitida pelo Governo, relativos ao
empréstimo contraído pela Proíndicus, SA, estão redigidos apenas
em língua inglesa, contrariando-se
o disposto no artigo 69 da Lei n°.
14/2014, de 14 de Agosto, alterada
e republicada pela Lei n°. 8/2015,
de 6 de Outubro, segundo o qual
os documentos emitidos em língua estrangeira, para serem válidos
perante a jurisdição administrativa,
devem ser traduzidos para a língua
oficial do país e autenticados por
autoridade nacional competente.

Chuvas deixam luto e desgraça no país
Por Raul Senda

Q

uarenta mortos, 257
feridos, 79 mil pessoas afectadas, 21 mil
casas destruídas, 3100
casas inundadas, 615 salas de
aulas destruídas e 30 unidades sanitárias danificadas é o
balanço preliminar dos danos
provocados pelas chuvas que
vêm caindo, nos últimos tempos, de forma intensiva em diversos cantos do país.
Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades (INGC) indicam que as províncias de Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo,
bem como a capital do país
são as que mais se ressentiram,
acumulando mais de 80% dos
danos provocados pelas enxurradas desde o início da presente época chuvosa em finais de
Outubro de 2016.
De acordo com o INGC, na
província de Gaza foram afectadas mais de 29 mil pessoas,
em Maputo província, 26 mil
enquanto que na cidade de
Maputo foram mais de 10 mil
afectados.
Com um histórico pouco agradável no capítulo das calamidades naturais, depois da seca
severa que culminou com a
morte de centenas de cabeças

de gado, desde que as chuvas começaram, a província de Gaza já perdeu
cerca de 700 hectares de culturas diversas, registo de destruição de sete
mil casas, 303 salas de aulas e duas
unidades sanitárias.
Por sua vez, a província de Maputo,
região onde a bacia de Umbeluzi que
abastece a água nas cidades de Maputo, Matola e Boane apresenta-se
totalmente seco, facto que obrigou o
governo a restringir o abastecimento
de água para o consumo; também
viu parte do seu parque infra-estrutural totalmente destruído pelas
enxurradas.
Informações do INGC indicam que
nesta província foram destruídas
cinco mil casas, 193 salas de aulas e
nove unidades sanitárias.
Intitulado: Situação Hidrológica
Prevalecente – Ocorrências Acções
de Resposta, o relatório do INGC
refere que no sector agrário foram
afectadas cerca de 11 mil hectares de
culturas diversas, com maior enfoque para o milho, feijão e hortícolas.
Neste sector, a província de Maputo
foi a mais devastada com um total
de 9.200 hectares destruídos, seguido de Inhambane com um total de
1340 hectares totalmente submersos.
No documento, o INGC indica que
estes dados são preliminares já que
os levantamentos estão em curso e as
chuvas continuam a cair.
Perante este cenário de calamida-

des, o INGC abriu seis centros de
acomodação na cidade e província
de Maputo, Maxixe, Inhambane e
Govuro, na província de Inhambane
bem como Machanga na província
de Sofala.
Nestes centros estão albergadas cerca de 1.877 pessoas.

Janeiro
A fonte refere que, de 01 a 20 de
Janeiro, a situação meteorológica
do país tem sido caracterizada por
chuvas e ventos fortes nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane
e Nampula que estão a deixar rastos
de destruição.
No período em referência, 18.630
pessoas foram afectadas cerca de
quatro mil casas destruídas.
O cenário preocupante foi registado
nos distritos de Govuro e Machanga
onde cerca de seis mil pessoas viram
as suas casas destruídas e inundadas.
O mesmo período e nos mesmos
distritos foram destruídos 6,172
hectares de produtos diversos, afectando um total de 2,120 agricultores.
Segundo o INGC, no distrito de
Machanga, cerca de 18 mil pessoas
estão, desde terça-feira, a receber assistência alimentar.
O apoio está a ser canalizado em
três helicópteros da Força Aérea de
Moçambique, contemplando, numa
primeira fase, trinta toneladas de
produtos alimentares diversos, rolos

plásticos para cobertura de casas, tendas, redes mosquiteiras
e lajes para latrinas.
No que concerne às vias de
acesso, a situação continua
complicada na província de
Gaza, onde as ligações entre
as sedes dos distritos de Xai-Xai, Chókwè, Chibuto e
Mandlakazi continuam incomunicáveis com alguns postos
administrativos.
A queda de chuvas e a concentração de pessoas em locais
sem condições básicas do saneamento pode fertilizar o campo de proliferação de doenças
como malária, diarreias, cólera
e sarna.
Temendo a eclosão de diferentes epidemias, o INGC está,
em coordenação com as autoridades sanitárias, a monitorar
os casos de diarreias em todas
as zonas afectadas pelas chuvas,
com vista à detenção precoce
de um eventual surto.
Está também a trabalhar em
algumas acções preventivas
como purificação de água para
o consumo, distribuição de medicamentos e de redes mosquiteiras entre outra medidas.
O INGC diz que a situação
continua preocupante sobretudo nas bacias de Limpopo,
Save, Buzi, Púnguè e Zambeze.
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País cai a pique

Moçambique bate record em corrupção
Por Armando Nhantumbo

É

a maior queda de sempre
desde que o Índice de Percepção de Corrupção da
Transparência Internacional (TI) começou a ser publicado
em 1995. Em 2016, Moçambique
caiu 32 lugares no Ranking da
Transparência Internacional sobre Corrupção. Ficamos assim na
ingrata lista dos mais corruptos no
mundo e o Centro de Integridade
Pública (CIP) avisa que isso tem
preço.
O índice da TI é um barómetro
que mede, anualmente, a percepção
sobre a corrupção nas instituições
da administração pública um pouco por todo o mundo. Num total
de 177 países analisados, em 2016,
Moçambique ficou no lugar 144,
ou seja, entre os 22 países que registaram quedas acentuadas.
Trata-se de uma queda a pique que
coloca o país muito acima das posições dos últimos anos em que, pelo
menos, esteve estagnado em matéria de combate à corrupção.
Em 2015, por exemplo, Moçambique ficou na posição 112 contra
119, 119 e 123 em 2014, 2013 e
2012, respectivamente.
Mas Moçambique não só está mal
no rankimg mundial. Está assim
também no continente africano, na
região austral e ao nível dos países
de expressão portuguesa. O resto é
aritmética.
No continente, o país, de um total
de 46 avaliados, situa-se na posição 28, onde o primeiro continua
a ser o Botswana e o último a Somália. Aqui, Moçambique situa-se
somente à frente de países como
Somália, Sudão do Sul e Sudão,
Uganda e Gâmbia, tidos como dos
piores exemplos em termos de governação e combate à corrupção.
Na Comunidade de Países para o
Desenvolvimento da África Austral (SADC), a Pátria (tr)amada
ocupa o desconfortável 9º lugar,
apenas acima de países também de
baixa reputação como o Madagáscar (149º), o Zimbabwe (155º), a
República Democrática do Congo
(RDC, 157º) e Angola (164º).
Na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e nos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP), Moçambique só suplanta países como Angola (164º) e Guiné-Bissau (168º)
igualmente em longos ciclos de má
governação e corrupção.

Causas e riscos
Quem não foi apanhado de surpresa pelo Índice de Percepção de
Corrupção da TI 2016 é o CIP,
uma organização da sociedade civil
que vê nesta queda a pique o fruto
da falta de pensamento estratégico
e acções enérgicas do governo de
Moçambique no combate à corrupção no sector público.
Mais do que isso, para o CIP, a
queda em 30 lugares desafia o Go-

verno a reflectir, profundamente,
e encontrar saídas urgentes contra
um mal que encontra na inoperância do sistema judicial, sobretudo,
o Ministério Público (MP), dono
da acção penal, o lubrificante para
prosperar.
Na lista das causas da descida, o
CIP arrola, entre outras, as dívidas
ocultas, a corrupção de índole internacional envolvendo altos funcionários públicos e outros agentes
moçambicanos, tal como os casos
“Embraer-LAM” e “Odebrecht”.
Efectivamente, o Índice volta a levantar velhas inquietações que, entretanto, mantêm-se actuais, precisamente porque não encontram
a devida resposta, senão acções
meramente cosméticas e paliativas.
Insiste aquele organismo de advocacia pela Boa Governação, Transparência e Integridade que o MP
não tem mostrado acutilância no
combate à corrupção; que a sua autonomia é bastante ténue, enquanto, por outro lado, a independência
do judicial é apenas formal, acrescentando que as fortes ligações entre o judiciário e o executivo acabam descambando em situações
de impunidade quando se trata
de combater a “grande corrupção”,
ou seja, a corrupção de “colarinho
branco”, sugerindo um proteccionismo exacerbado.
O CIP menciona práticas como
conflitos de interesses e crimes

como tráfico de influência, enriquecimento ilícito, desvio de fundos e branqueamento de capitais
como aqueles que têm vindo a recrudescer sob o olhar impávido do
MP.
Cita o relatório do Gabinete Central de Combate à Corrupção
(GCCC) que, apesar de não captar
todo o sub-mundo de corrupção,
indica que só no primeiro semestre
de 2016 foram desviados cerca de
80 milhões de meticais, dos quais
apenas 14 milhões foram recuperados, uma recuperação irrisória na
casa de 17.5%.
Para o CIP, a corrupção envolvendo titulares de cargos políticos também tem vindo a assumir
contornos bastante preocupantes,
sem se vislumbrar, no entanto, uma
acção enérgica para o seu combate,
tal como acontece quando se trata
de funcionários da média e baixa
administração que têm sido investigados e punidos pelo judicial.
O desafio do combate à corrupção
em Moçambique é, portanto, o desafio de combater energicamente
também a corrupção a nível das
mais altas esferas e figuras do Estado, pegando assim o “peixe graúdo”
e desfazer-se as teias da corrupção.
Aliado à incapacidade do sistema
judiciário em sancionar os implicados com vista a suster o fenómeno,
o CIP lamenta a inexistência, em
Moçambique, de uma verdadeira

estratégia de combate à corrupção,
desde que findou a anterior em
2010, visto que a actual Estratégia
de Reforma e Desenvolvimento da
Administração Pública (ERDAP
2012-2025), na sua Componente de Reforço da Integridade e
Combate à Corrupção, não é um
verdadeiro plano anti-corrupção,
até porque foi concebida com a
finalidade de introduzir reformas
na Administração Pública, visando
torná-la mais eficiente.
Falando a jornalistas, esta quarta-feira, em Maputo, Baltazar Fael,
do CIP, deplorou que um país
como Moçambique, com tudo
para estar em melhores posições,
esteja a ombrear com países que
enfrentam problemas cíclicos de
governação.
O SAVANA perguntou-lhe o custo, para o país, desta que é a maior
revisão em baixa de sempre, desde
1995, quando iniciou a publicação
do índice, ao que respondeu que,
mais do que a sua credibilidade,
o país vai perder investimentos
porque nenhum investidor coloca
dinheiro em países altamente corruptos.
Vale lembrar que num estudo intitulado “Os Custos da Corrupção
para a Economia Moçambicana”
lançado, ano passado, em parceria
com o Chr. Michelsen Institute
(CMI) e a U4 – Anti-Corruption
Resource Centre, o CIP revelou

que de 2002 a 2014 o país sofreu
um impacto negativo resultante
da prática de actos de corrupção,
resultando num prejuízo para a
economia moçambicana de cerca
de USD 4.9 mil milhões.
Entretanto, como medidas para
o país melhorar a classificação no
Índice de Percepção da IT, o CIP
recomenda, entre outras, a punição
severa e exemplar da “grande corrupção”, a introdução da figura do
arresto preventivo de modo a recuperar os bens obtidos com a prática
de crimes de corrupção, a produção
de uma estratégia anti-corrupção
que junte a componente preventiva
e a repressiva e que abranja os três
pilares do Estado, nomeadamente,
o legislativo, o judicial e o executivo, onde se pode incluir a Administração Pública, a introdução de
alterações no MP no sentido de
conferir ao órgão maior autonomia
e equidistância do poder político,
a redução da carga burocrática na
Administração Pública e a atribuição de competências e autonomia
operacional e financeira ao recém-criado Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) no
sentido de efectuar buscas visando
a recolha de provas de crimes de
corrupção em quaisquer lugares do
território nacional sob supervisão
do MP, só para citar algumas recomendações.

Zandamela promete reduzir inflação
para 14%
Por Argunaldo Nhampossa

O

governador do Banco de Moçambique
(BM), Rogério Zandamela, diz encarar
com optimismo moderado as
perspectivas económicas do
ano que acaba de iniciar, argumentando que, caso os factores de risco não forem severos
e as instituições vocacionadas
na implementação de políticas forem implacáveis na sua
actuação, será possível baixar
a inflação do pico registado
em Dezembro, de 27% para
14% até o fim do presente ano,
assim como alcançar um crescimento económico na ordem
dos 5.5%.
As perspectivas económicas de
Zandamela foram avançadas
nesta quarta-feira, na abertura
do 41º Conselho Consultivo
do BM, que termina hoje na

cidade da Matola, com um debate
aberto ao público, cujo tema é “desafios da modernização do regime
de política monetária: o caso do
Banco de Moçambique”.
Analisando o desempenho da sua
instituição no ano findo, Zandamela diz que a realidade mostra
que o mercado assumiu o espírito
das medidas restritivas impostas,
facto que se reflectiu na estabilização da economia nacional, com
destaque para taxa de câmbio que
inverteu o seu ciclo de subida galopante. Esta acção, segundo Zandamela, resultou no recuo da taxa de
inflação, cujas previsões já apontavam para 30 no mês de Dezembro.
Adicionalmente, o BM diz que,
em resultado da política restritiva,
conseguiu comprar no mercado
interbancário um total de USD
258 milhões, elevando para USD
1.839 biliões, o equivalente a 3.6
meses de importação e exportação

de bens e serviços não factorias.
Assim, entende que a sua instituição continuará a orientar a
política de forma prudente e flexível tomando as medidas que se
mostrarem necessárias em tempo
oportuno para a salvaguarda dos
objectivos de estabilidade macroeconómica e financeira.
Como a economia funciona em
cadeia, Zandamela diz estar confiante que o governo implementará com sucesso medidas de consolidação fiscal e reformas profundas
que se mostrem necessárias para o
resgate da reputação e credibilidade do país e instituições.
Precisou ainda Zandamela que,
enquanto regulador do sistema financeiro, continuará a fazer o que
compete a sua instituição para a
retomada do apoio com o FMI,
uma condição que julga ser pertinente para o retorno dos fluxos de
capitais multilaterais e privados.

Destacou também a necessidade de manter a vigilância
a nível financeiro através de
inspecções in e off side nos
sistemas bancários.
Com estas medidas em prática e caso as calamidades
naturais não sejam severas,
bem como a manutenção
da estabilidade do política
no país, acredita Zandamela
que a taxa de inflação poderá
conhecer um longo processo de recuo até os 14% até
finais de presente ano, com
tendência de se alastrar para
outros anos.
Sobre as intervenções no
banco Moza e no Nosso
Banco, Zandamela aponta
que foram medidas que fortaleceram o sistema bancário
nacional cujos rácios de solvabilidades hoje situam-se
nos 12,5%.
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m quarto de século da empresa assinala 23 anos deste
nosso/vosso jornal acabados de completar.

Contra ventos e marés, que os há muitos, especialmente
neste mês de Janeiro, continuamos a tentar levar a bom porto a
primeira aventura de liberdade de imprensa do pós-independência, nascida do querer dos jornalistas e da nova primavera política
que reconheceu, finalmente, o direito à diferença e à pluralidade
de pensamentos.
Este aniversário é particularmente significativo pelas tempestades por que passou a liberdade de imprensa nos últimos anos,
vergastada por um punhado de algozes, acocorados à volta do
poder e dispostos a fazer voltar aos anos de chumbo – uma das
expressões queridas do nosso director emérito – a liberdade desalgemada em 1990. Por isso, não há almoços grátis, para quem
pensa que tem direitos e garantias servidos numa bandeja em
forma de pergaminho legal. Pois não é por falta de leis que acabámos de dar um trambolhão monumental na nossa classificação
internacional em matéria de corrupção.
Por isso mesmo, o polvo vive também entre nós. Saiu da repartição, da esquadra, da escola, da universidade e veio acantonar-se
nas nossas oficinas como um cancro que nos dilacera por dentro.
Comprar e vender laudas, comprar e vender consciências porque
a vida está difícil, o metical é o que é, para além de todos os outros
índices que nos elenca periodicamente o governador do banco
central.
Está complicado ser-se jornalista e dar opinião, porque há até
os que são contratados para tornar coxos os que dizem coisas
que não são do agrado dos poderosos do dia. E não é apenas o
medo. São os números que nos aviltam a honra e as consciências.
É preciso emagrecer tudo, ter dieta para todas as estações, o que
torna difícil a profundidade, o contraditório, a redacção final, a
entrada, o harmónio da titulagem, o alinhamento do serviço noticioso, a chegada ao púlpito dos pequenos e grandes sujeitos da
história, decantados do populismo barato que campeia por todas
as latitudes.
Está difícil defender a fortaleza quando o comentário despreocupado, inescrupuloso está mesmo à mão a partir do telefone e do
tablet onde se fabricam estórias para todos os gostos com som,
imagem e animação.
São desafios nossos, estes, se queremos ser profissionais, mas ao
mesmo tempo modernos, sem virarmos as costas aos desafios que
todos os dias nos batem à porta e que fazemos de conta, às vezes,
que não estamos a ver.
Há mais mundo para além das cançonetas marteladas por um
qualquer computador, como a política não se reduz ao mundo dos
que se declaram seus servos a tempo inteiro. Há mais universo
para além dos dogmas que nos fazem repetir os mesmos estribilhos de desenvolvimento desde a independência. Há um milhão
de conjugações no feminino entre o 8 de Março consensual e o 7
de Abril que a todo o custo nos querem impor.
É este turbilhão de sonhos e contradições que carregamos desde
1994 quando reanimámos uma tipografia decrépita e demos vida
a uma dezena de operários a quem tinha sido decretado óbito por
antecipação. Somos nós que na confrontação e diferença partimos para outros projectos, para fazer maior o projecto plural que
deve ser a comunicação em Moçambique. Somos nós que nos
continuamos a levantar sempre que alguém ficou pelo caminho
porque, para esses outros, a jornada terminou inexoravelmente
por ali.
Será assim sempre, porque a chama da liberdade não é uma fugaz
ilusão, brilha em todos, mesmo naquela mais velha que um dia,
sob o peso da frustração e da mordaça em crescendo, pediu que
sobre nós se abatesse a bomba atómica.
Por aqui e acolá, os seus filhos e sobrinhos, nem por isso deixaram
de vir à redacção, para todos os dias gritarem estamos vivos.
Queremos mais e melhor.
Assim seja!

Desmistificando a castanha de
caju moçambicana: qualidade
na zona norte do país (1)
Por Dino Foi*

D

Conclusões e recomendações
iferentemente do que se
tem propalado, a castanha
da zona norte do país não é
assim tão boa, portanto não
faz sentido que as alfândegas incluam a qualidade acima de Libras na
sua lista, pois, tendo sido verificada
no terreno, esta qualidade é ínfima.
Esta constatação vai ao encontro de
um estudo recente (vide Siddhant
T. Mishra Whitney I. Martin, 2016.
“Mozambican Cashew Industry
Analysis”). Estes pesquisadores
concluem que o “out-turn” da castanha de Moçambique cifra-se na
ordem de 45 Libras, portanto, a pior
da África.
As razões são várias: a idade da
planta, a falta de pulverização, falta de acompanhamento, tempo de
espera no chão depois do caju ter
amadurecido e caído, a conservação
em sacos de mica, não exposição suficiente ao sol, dentre outras.
Estando Moçambique numa situação precária no que tange à moeda
estrangeira, entende-se que instituições como Incaju devem fazer
o seu máximo para angariarem receitas, mas nenhum operador quer
um fiscal do Incaju sentado no seu
armazém para “assistir” ao empacotamento do contentor, para além
dos fiscais das alfândegas, terminal
especial de exportação (no caso de
Nacala) e Kundumba e depois estar
à mercê do tal fiscal.
KOk NAM
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Relatos dão conta que, quando estes
fiscais querem fazer uma refeição,
as operações de empacotamento
devem parar e o mesmo acontece
quando é fim de semana ou feriado,
para além da pesagem do contentor vazio e depois cheio na báscula,
uma imposição do Incaju, em que
o exportador tem de arcar com os
3,000 Meticais, algo que será minuciosamente explorado na vertente
de custos de transação, no segundo
artigo.
A castanha moçambicana, nos moldes actuais, vale não mais que USD
1,150 nos mercados mundiais, portanto, não faz sentido que algum
operador possa comprar um quilo
de castanha a 90 Meticais, portanto,
USD 1,200 no produtor, se adicionarmos isso aos custos de transporte, despesas de manuseamento e os
18% da sobretaxa, está claramente identificada uma das fontes de
branqueamento de capitais neste
país.
As Alfândegas estão a precisar de
trazer métodos científicos para aferirem a qualidade da castanha moçambicana e só a partir daí fixarem
o real valor a pagar para a sobretaxa,
sob pena de operadores moçambicanos se posicionarem em outros
países, onde as coisas são feitas
baseando-se nas melhores práticas
internacionais. De contrário, o Estado representado pelas alfândegas
não só deve trazer os preços FOB
de referência, mas também deve
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trazer os respectivos mercados onde
os operadores de comércio externo
podem vender nos níveis de preços
propostos.
A sobretaxa deve ser paga depois do
exportador repatriar as divisas, desonerando assim as empresas envolvidas e pondo estas numa posição
de adquirir mais castanha.
O Incaju deve deixar o papel de polícia, passando ao papel de agente
facilitador, portanto, não tentando
estrangular o exportador, mas sim
controlando também os preços nos
campos. É que é inconcebível que
os comerciantes estejam à mercê
dos produtores e em contrapartida
quem decide o preço FOB da castanha é o Estado, o mesmo Estado
que nada tem a dizer sobre o preço
de compra no produtor.
Urge substituir os cajueiros por
híbridos que não só produzem em
quantidade, mas também em qualidade.
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O abandono do progresso
Por Jean Pisani-Ferry

P

ara quem acredita que o
progresso deve continuar a
ser a bússola que orienta as
sociedades no século XXI, a
prioridade é redefini-lo no contexto actual e delinear a agenda política correspondente.
Margaret Thatcher e Ronald Reagan são recordados pela revolução
do “laissez-faire” que lançaram
no início dos anos 1980. Fizeram
campanha e ganharam com a promessa de que o capitalismo de livre
mercado iria desencadear o crescimento e aumentar a prosperidade.
Em 2016, Nigel Farage, então líder
do Partido da Independência do
Reino Unido (UKIP), que idealizou o Brexit, e o presidente eleito
dos EUA, Donald Trump, fizeram
campanha e ganharam numa base
muito diferente: nostalgia. As suas
promessas eram de “recuperar o
controlo” e “tornar a América grande novamente” – por outras palavras, voltar atrás no tempo.
Como Mark Lilla da Universidade de Columbia observou, o Reino
Unido e os Estados Unidos não são
os únicos a passar por um revivalismo reaccionário. Em muitos países
avançados e emergentes, o passado,
de repente, parece muito mais apelativo do que o futuro. Em França,
Marine Le Pen, candidata da direita nacionalista às próximas eleições

presidenciais, apela explicitamente à era em que o governo francês
controlava as fronteiras, protegia a
indústria e geria a moeda. Esse tipo
de soluções funcionou na década
de 1960, afirma a líder da Frente
Nacional, pelo que implementá-las
agora traria de volta a prosperidade.
Obviamente, esses apelos atingiram em cheio os eleitorados em
todo o Ocidente. O principal factor subjacente a esta mudança nas
atitudes públicas é que muitos cidadãos perderam a fé no progresso.
Já não acreditam que o futuro lhes
trará melhorias materiais e que os
seus filhos terão uma vida melhor
do que a deles. Olham para trás
porque têm medo de olhar para
frente.
O progresso perdeu o seu brilho
por várias razões. A primeira é uma
década de desempenho económico
desanimador: para qualquer pessoa
com menos de 30 anos, especialmente na Europa, a nova normalidade é a recessão e a estagnação.
O impacto da crise financeira foi
pesado. Além disso, o ritmo dos
ganhos de produtividade nos países
avançados (e, em grande medida,
nos países emergentes) continua
a ser decepcionantemente baixo.
Como resultado, são poucos os ganhos de rendimentos que se podem
distribuir – e ainda menos nas sociedades em envelhecimento, onde

há menos pessoas a trabalhar e os
que não têm trabalhão vivem mais
tempo. Essa triste realidade pode
não durar (nem todos os economistas concordam com isso); mas não
se pode culpar os cidadãos por levarem a realidade à letra.
A segunda razão pela qual o progresso perdeu credibilidade é que
a revolução digital corre o risco de
minar a classe média que formou
a espinha dorsal das sociedades do
pós-guerra das economias avançadas em todo o mundo. Enquanto o
progresso tecnológico foi destruindo empregos não qualificados, a
resposta política directa foi a educação. A robotização e a inteligência
artificial estão a destruir empregos
de especialização média, conduzindo a um mercado de trabalho
polarizado, com empregos criados
nos dois extremos da distribuição
salarial. Para aqueles cujas competências perderam valor e cujos empregos estão a ser ameaçados pela
automação, isso dificilmente conta
como “progresso”.
A terceira razão é a distribuição
distorcida dos ganhos nos rendimentos nacionais que prevalece em
muitos países. O progresso social
assentava na promessa de que os benefícios do progresso tecnológico e
económico seriam partilhados. Mas
a recente pesquisa de Raj Chetty e
dos seus colegas mostra que 90%

Trump e os factos alternativos

O

estilo é o homem e a obsessão de Trump em impor
“factos alternativos”, na expressão da sua conselheira
Kellyanne Conway, é um traço essencial do populismo conservador
do Presidente.
Simbolicamente, na primeira declaração na Casa Branca, o secretário
de imprensa, Sean Spicer, acusou os
jornalistas de “reportarem de forma
errónea e deliberada” a repercussão
da tomada de posse que, segundo
afirmou, mobilizou o maior número de sempre de norte-americanos
e teve audiências recorde em todo o
mundo.
Conway reiterou posteriormente as
declarações de Spicer, refutadas por
entidades públicas e todos os órgãos
de informação, declarando que o
porta-voz recorrera a “factos alternativos”.
Para o Presidente e os seus, um facto
objectivo de nada vale e ao longo de
toda a campanha eleitoral Donald
Trump mentiu sem pudor e somou
declarações contraditórias.
Do executivo de Trump, à semelhança de qualquer outra administração republicana ou democrata, é
de esperar meias-verdades, afirmações dúbias, omissões e mentiras.
No trato com os eleitores através
da comunicação social e por via de
redes sociais, publicidade e propaganda, assim como nas relações internacionais, a distorção de factos e
insinuações é moeda corrente.

Trump, contudo, fez carreira mentindo sistematicamente acerca dos
factos mais corriqueiros numa estratégia de contestação aos poderes
e interesses estabelecidos, aos media
e à intelectualidade conivente com
o antiamericanismo da oligarquia
corrupta.
Como todo o mentiroso nato e
desbocado, Trump acredita aparentemente em algumas das suas mentiras.
Num encontro segunda-feira com
líderes republicanos e democratas
do Congresso Trump voltou a afirmar que só perdeu a votação popular
para Hillary Clinton, que arrebatou mais 2,9 milhões de sufrágios,
devido a três ou cinco milhões de
“ilegais” terem votado na candidata
democrata.
A primeira afirmação do género
surgira num “tweet” de 27 de Novembro, apesar de não existir qualquer base para falar na votação de
emigrantes indocumentados.
Ao retomar esta tese peregrina num
encontro privado na Casa Branca, a
mentira de Trump teve fuga imediata para a comunicação social, sinal
da extrema desconfiança com que o
Presidente é visto por líderes republicanos e democratas.
Ao conceber a política como um
jogo de soma zero em que personifica o verdadeiro povo americano,
Trump terá de gerar vagas sucessivas
de causas patrióticas que lhe garantam apoio político.
Inimigos e aliados de ocasião, em

que se contam grande número de
congressistas e governadores republicanos, irão ripostar, abertamente
ou pela calada, a esta política de terra queimada.
A guerra contra os media tenderá a
degenerar na hostilização de certas
estações de TV, rádio e imprensa,
ainda que a tentativa falhada de
Barack Obama de ostracizar a Fox
News em Novembro de 2009 tenha
redundado num fiasco ao ver-se
condenado pelos demais media em
nome da liberdade de imprensa.
Um sistema democrático de equilíbrio de poderes e a arraigada tradição de liberdade de imprensa
obstam a que o executivo imponha
um rol de mentiras de propaganda
oficial, mas a polarização política
tende a reflectir-se na orientação
dos órgãos de informação.
Devido em grande parte às acções
da direita radical e Trump, além da
obstinação sectária de certos sectores liberais, a confiança do público
na credibilidade dos media é muito
baixa.
Trump tem plena consciência de
que o futuro se vai jogar na imagem
que conseguir projectar através dos
media para ultrapassar resistências
no Congresso e no sistema judicial.
Está em guerra com os media para
criar uma realidade alternativa e
tudo isto irá pesar na descredibilização das instituições, na falta de
confiança política no país e no estrangeiro.
Jornalista. Colunista do jornal de
noticias.pt

dos adultos americanos nascidos
no início da década de 1940 ganhava mais do que os seus pais,
uma proporção que tem diminuído
constantemente desde então, para
50%, em relação aos que nasceram
em meados da década de 1980. Só
um quarto deste declínio se explica
pelo crescimento económico mais
lento; o restante é atribuível a uma
distribuição cada vez mais desigual
do rendimento. Quando a desigualdade atinge estas proporções,
desgasta a própria base do contrato
social. É impossível falar de progresso geral quando as crianças têm
uma grande probabilidade de ficar
pior do que os seus pais.
Em quarto lugar, a nova desigualdade tem uma dimensão espacial
politicamente saliente. Pessoas com
qualificações e profissionalmente
bem-sucedidas, cada vez mais casam e vivem próximas umas das
outras, principalmente em áreas
metropolitanas grandes e prósperas. Os excluídos também se casam
e vivem próximos uns dos outros,
principalmente em áreas deprimidas ou cidades pequenas. O resultado, contam Mark Muro e Sifan
Liu, da Brookings Institution, é
que os condados dos EUA que
Trump conquistou representam
apenas 36% do PIB, enquanto os
que Hillary Clinton ganhou representam 64%. A enorme desigualdade espacial cria grandes comunidades de pessoas sem futuro, onde a
aspiração predominante só pode ser
a de voltar atrás no tempo.
A fé no progresso foi um princípio
chave do contrato político e social
das décadas do pós-guerra. Sempre
fez parte do ADN da esquerda; mas
a direita também o abraçou. Depois
do que aconteceu em 2016, o apoio
a um conceito forjado no Iluminismo não pode mais ser dado como
certo.
Para quem acredita que o progres-

so deve continuar a ser a bússola
que orienta as sociedades no século
XXI, a prioridade é redefini-lo no
contexto actual e delinear a agenda
política correspondente.
Mesmo deixando de lado outras
dimensões importantes da questão
- como o medo da globalização, as
crescentes dúvidas éticas sobre as
tecnologias contemporâneas e as
preocupações com as consequências ambientais do crescimento
- a redefinição do progresso é um
desafio com uma magnitude assustadora. Isso deve-se, em parte, ao
facto de uma agenda sensata dever
abordar simultaneamente as suas
dimensões macroeconómicas, educacionais, distributivas e espaciais.
E também porque as soluções de
ontem pertencem ao passado: um
pacto social projectado para um
ambiente de alto crescimento, onde
o progresso tecnológico gera mais
igualdade, não ajudará a resolver os
problemas de um mundo de baixo
crescimento e de inovação tecnológica divisiva.
Em suma, a justiça social não é
uma questão a ter em conta apenas
em ambientes favoráveis. Durante
várias décadas, o crescimento tem
servido de substituto para políticas
sensíveis de coesão social. O que
as sociedades avançadas precisam
agora são pactos sociais que sejam
resistentes às mudanças demográficas, disrupções tecnológicas e choques económicos.
Em 2008, o presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, fez campanha com base na “esperança” e na
“mudança em que podemos acreditar”. A resposta ao revivalismo
reaccionário deve ser dar forma a
essa promessa, em grande medida
não cumprida.
Jean Pisani-Ferry é professor na Hertie School of Governance em Berlim e
comissário-geral da France Stratégie

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

Ilícito culposo

M

ortíferos acidentes
de viação ocorridos o
ano passado levaram
a nossa imprensa a
transformar a sinistralidade rodoviária em manchete ruidosa,
em tema central das preocupações urbanas. Ao mesmo tempo,
sucederam-se, por algum tempo,
os seminários, cheios de publicidade, de preocupação, de gráficos, de prevenções. Imponentes,
polícias e alcoómetros surgiram
nas rodovias.
Porém, tomando como referência apenas a cidade de Maputo, continuaram e continuam a

513

circular viaturas em péssimas
condições técnicas - prestem
atenção, por exemplo, aos chapas e aos mylove -, os sinais de
trânsito são sistematicamente
desrespeitados. E muitas mais
coisas.
Então, a questão central consiste menos nos condutores
em si do que em quem tem
por missão controlar e disciplinar estradas (sector regra
geral marginalizado nos debates e nas críticas), regras,
condutores e estado técnico
das viaturas. É aí que parece
residir o verdadeiro ilícito culposo.
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União por um século asiático
Por Lee Jong-Wha

O

s Estados Unidos e a Europa
mantêm uma vantagem, em termos da sua influência estratégica
global, enquanto os países asiáticos enfrentam enormes desafios políticos,
económicos e securitários.
Não há dúvidas de que a posição da Ásia
na economia global é mais forte do que
nunca. A região produz actualmente cerca de 40% do PIB mundial, medido tendo
por base a paridade do poder de compra.
Durante a recente crise económica, a Ásia
contribuiu com mais de metade do crescimento do PIB global. Acrescentando a isso
uma população massiva e uma influência
política em crescendo, a Ásia surge finalmente preparada para liderar um mundo
há muito dominado pelo Ocidente.
Mas é ainda demasiado cedo para abrir o
champagne. Os Estados Unidos e a Europa mantêm uma vantagem, em termos da
sua influência estratégica global, enquanto
os países asiáticos enfrentam enormes desafios políticos, económicos e securitários.
De facto, a dinâmica do crescimento asiático está em declínio. A China está a fazer
trabalho suplementar para garantir uma
aterragem económica suave, depois de
décadas de expansão alucinante. O Japão
está preocupado em fugir ao baixo crescimento e em lidar com uma população
cada vez mais envelhecida. Cada uma das
outras grandes potências económicas da
Ásia – Índia, Indonésia e Coreia do Sul
– enfrentam os seus próprios problemas
económicos e políticos. Por toda a região,
o crescimento das desigualdades, a instabilidade financeira e a degradação ambiental
estão a obstruir o desenvolvimento.
Mais problemático ainda, apesar da cada
vez maior interdependência, os países da
região mostram dificuldade em actuar colectivamente. A persistência de rivalidades
pelo poder, ressentimentos históricos e
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disputas territoriais, em conjunto com disparidades económicas e militares pronunciadas, podem criar obstáculos substanciais
à unidade. O recente reforço do comportamento coercivo por parte da China, o
reavivar do nacionalismo na Índia, e uma
mudança em direcção ao conservadorismo
no Japão, são factores que exacerbam aqueles desafios.
Mas, numa altura em que os países ocidentais estão a mover-se em direcção ao
isolacionismo – exemplificado pelo Brexit
no Reino Unido e pela eleição de Donald
Trump como presidente dos Estados Unidos – o comércio e o investimento intra-regional são mais importantes do que
nunca. Além dos benefícios económicos,
a integração produziria importantes benefícios políticos, uma vez que uma Ásia
integrada teria maior influência no palco
internacional. Para ter esses benefícios, a
Ásia tem de mitigar os conflitos militares e
políticos regionais e desenvolver uma perspectiva de longo-prazo com vista à integração regional.
A Ásia é palco de alguns dos mais perigosos focos de conflito do mundo. Existe
um risco de embates armados nos mares do
Leste e Sul da China, e a Coreia do Norte
continua a desenvolver armas nucleares e
mísseis balísticos, pese embora o reforço
das sanções aplicadas pelas Nações Unidas
e pelos Estados Unidos. Maior cooperação
entre os países asiáticos, em conjunto com
a comunidade internacional, poderia aliviar as tensões regionais e levar a Coreia do
Norte a abandonar os seus programas de
armamento nuclear.
Algumas instituições regionais já foram
criadas, incluindo a Associação de Nações
do Sudeste Asiático (ASEAN), a ASEAN+3 (os dez membros da ASEAN mais
a China, o Japão e a Coreia do Sul) e a
Cimeira do Leste Asiático (EAS, na sigla
inglesa). Tais instituições serão determi-

nantes na resolução de conflitos e no estabelecimento de quadros para a paz que
possam apoiar a prosperidade regional e a
liderança global.
Mas esse é apenas o primeiro passo. E a
partilha de uma visão comum, por parte dos líderes asiáticos, sobre a integração
regional permanece pouco clara. A julgar
pela experiência da Europa – da criação
da Comunidade Europeia do Carvão e
do Aço (CECA), em 1951, ao estabelecimento da União Europeia (UE), em 1993
– não há necessidade de acelerar o processo
de integração. Mas será preciso muito tempo e esforço.
Talvez a melhor forma de dar o tiro de
partida nesse processo passe por identificar áreas em que a região possa ganhar
mais com a integração, e dar passos que
assegurem rápidos retornos. Por exemplo,
os países asiáticos podem caminhar em
direcção a um mercado único com regras
comuns que regulamentem o comércio e a
livre circulação de trabalhadores, especialmente dos mais qualificados. O lançamento da Parceria Económica Regional, um
acordo de livre-comércio actualmente a ser
negociado pela ASEAN e seis parceiros
(Austrália, China, Índia, Japão, Coreia do
Sul e Nova Zelândia), seria um importante
passo nessa direcção.
Tendo em conta a vulnerabilidade dos
fluxos de capitais transfronteiriços, a Ásia
tem também de alcançar uma acção conjunta na supervisão financeira, vigilância e
questões regulatórias por forma a prevenir
e gerir crises. Um objectivo específico deveria passar por melhorar o “Chiang Mai
Initiative Multilateralization”, um acordo
de swap-cambial no valor de 240 mil milhões de dólares, e a sua unidade de acompanhamento, o ASEAN+3 Macroeconomic Research Office. Outro deveria ser o
estabelecimento, de facto, de um Fundo
Monetário Asiático com uma adesão mais

ampla.
Deveria ser realçado que nenhum destes
esforços teria como objectivo suplantar
as instituições sub-regionais já existentes,
regionais e globais. Ao tornar a Ásia um
actor mais efectivo e unido, novas medidas para o comércio regional e financeiro
iriam complementar e reforçar os acordos
actuais.
Para que algo resulte, burocracias e o sector
privado, incluindo os líderes das empresas
e os académicos, têm de apoiar activamente compromissos políticos de alto-nível no
sentido da integração. Um apoio deste tipo
não devia ser muito difícil de reunir. Afinal
de contas, a integração facilitaria a troca de
conhecimento útil, desde políticas económicas e sociais efectivas a descobertas tecnológicas e científicas.
Fóruns e diálogos acerca de bens regionais
públicos poderiam também ser válidos ao
promoverem a cooperação para enfrentar
desafios transfronteiriços, incluindo epidemias, desastres naturais e a degradação ambiental. As ligações pessoa-a-pessoa ajudariam as sociedades asiáticas a identificarem
as suas semelhanças culturais e valores partilhados, fomentando o progresso em áreas
onde os países possam estar desfasados.
Num momento em que a ordem global é
cada vez mais incerta, a Ásia deveria agarrar o destino com as suas próprias mãos,
prosseguindo uma cooperação regional
mais aprofundada em termos económicos
e políticos. Se os países asiáticos puderem
desenvolver uma visão partilhada sobre
uma comunidade económica e uma associação política, este século pode ser deles.
Lee Jong-Wha é professor de economia e director do Asiatic Research Institute, na Universidade da Coreia. O seu livro mais recente,
emco-autoria com Robert J.Barro, de Harvard, intitula-se Education Matters: Global
Gains from the 19th to the 21st Century.

Por Luís Guevane

As “pontes” e os “muros” de Trump

D

onald Trump, na sua tomada
de posse como 45º presidente dos EUA, fez um discurso
pragmático que contraria, em
grande medida, a percepção de que
“não é um político”. Procurou usar uma
táctica muito comum entre políticos:
falar aquilo que o povo quer ouvir. Um
discurso que toca o âmago de quem o
admira e que, por isso, recolhe os devidos aplausos. E o que é que ele falou
que o povo quer ouvir? Falou de algumas “pontes” e, noutras vezes, de alguns
“muros”.
Podemos, por exemplo, considerar a
questão da reconstrução do seu país
como uma “ponte”. Falar de “reconstrução” não pressupõe necessariamente a existência de algo destruído. Aqui

encontramos o “político” que quer dar um
sentido ao termo “reconstrução”, apelando
à participação de todo o cidadão no sentido de “engrandecimento” da América e, ao
mesmo tempo, passando uma mensagem
de que é preciso sair da “estagnação económica” em que se encontrava. No discurso
está claro que ele conta enfrentar desafios e
dificuldades mas que o objectivo primeiro é
a meta da “reconstrução”. Daí que joga politicamente com a questão da transferência
do poder não de um governo para o outro
mas para devolvê-lo ao seu povo; algo assim parecido com o drible encantador de
que o povo é o meu patrão.
É notório no discurso o seu lado político
quando estabelece a relação entre o tempo,
os frutos colhidos por um pequeno grupo
(na governação) e os custos arcados pelo
povo, expressando claramente que os po-

líticos serviram-se do povo e que este em
nada se beneficiou com o triunfo desses
mesmo políticos. Desse modo, ele eleva
inteligentemente a expectativa ao afirmar
que não será como esses políticos, que o
poder pertence ao povo e que este, como
governante, é que deve controlar o governo; não o partido no poder. Política! Aqui
ele prepara o povo para se constituir como
“ponte” ou mesmo “muro” à sua governação, dependendo de como conviverá com
esta equação que ele mesmo abraçou.
A questão da oxigenação da economia dos
EUA é também um dos pontos interessantes do seu discurso que poderá ser uma
“ponte” ou um “muro”. A ideia parece ser
muito boa, mas será mesmo exequível ao
ponto de trazer a riqueza “para dentro”?
Que fórmula Trump irá usar para enriquecer a indústria americana contrarian-

do a sua “expansão” fora de portas? Que
repercussões isso terá nesses países em
termos económicos e sociais? Ou a fórmula já contempla todos esses aspectos,
incluindo a vertente diplomática? Este
primeiro entendimento de Trump sobre
a política externa americana parece carecer das lógicas criadas pelos seus antecessores e que ele pretende contrariar.
Resumindo, foi um discurso cuja primazia está virada para o “agigantamento”
político e económico da nação americana com mãos americanas, cujo sangue é
vermelho, independentemente da raça e
do sexo. Esperemos que o discurso político e desafiador de Donald Trump crie
“pontes” seguras cujos “muros” não lhes
retirem utilidade, beleza e durabilidade.
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Passados dois anos após assumir o comando da FMN

Clubes desiludidos com Fernando Miguel
Por Abílio Maolela

A

enquanto não. Não tínhamos valor
suficiente para nos deslocarmos
e decidimos ficar”, disse Orlando
Dingane, do Tubarões de Maputo.
“Por isso, o trabalho desta direcção
não nos satisfaz. Ainda há muitas
lacunas que devem ser ultrapassadas e não são difíceis. Só precisam
de vontade”, avança Ana Rosa, realçando também o facto de não ter
apoio por parte do Ferroviário de
Nampula.

menos de dois anos para
o fim do mandato de Fernando Miguel como Presidente da Federação Moçambicana de Natação (FMN), a
“modalidade mais completa” parece
não se ter livrado das “águas turvas”
que inundam as piscinas moçambicanas.
Depois de um final turbulento de
Gilberto Mendes, primeiro, ao
lhe ser retirada a gestão da Piscina
Olímpica do Zimpeto pelo Ministério da Juventude e Desportos
(MJD) e, segundo, por ser contestado pelos associados ao apresentar,
tardiamente, os relatórios das actividades e de contas do seu mandato,
a natação debate-se, actualmente,
com a aparente ausência de um líder.
A constatação surge em torno das
reclamações apresentadas pelos
clubes, entre elas, a “desorganização organizada” dos campeonatos
nacionais; a falta de apoio financeiro às Associações Provinciais e aos
clubes; a falta de acompanhamento
dos atletas no estrangeiro; e a colocação de pessoas alheias à modalidade, como membros da Comissão
Técnica.
Estas questões foram apresentadas
ao SAVANA, no último fim-de-semana, no decorrer de mais um
campeonato nacional de verão, no
qual os clubes reprovaram a sua organização.

“Deixa a desejar”, Carolina
$UD~MR*ROÀQKRV
A primeira voz contestatária é de
Carolina Araújo, Directora Técnica
do Golfinhos, campeão nacional do
verão, considerando que o desempenho da FMN “deixa muito a desejar”.
Araújo cita a organização dos campeonatos nacionais como o exemplo
do mau trabalho do elenco de Fernando Miguel, que continua dividindo a competição em dois níveis,
mas sem calendários separados, baralhando o andamento das provas.
“Ainda há muito que melhorar.
Sempre começamos com atrasos e
com vários erros de organização e
coordenação. Ainda estamos longe
dos outros campeonatos da região”,
disse.
O treinador do Ferroviário da Beira, José Pene, também não fica indiferente ao actual cenário da modalidade, defendendo que a FMN
“regrediu muito em termos de organização”, pois, “já fez grandes campeonatos”, sublinhando a necessidade de rever esta questão.
“É preciso melhorar o ajuizamento
porque trata-se de um campeonato
nacional e os juízes-cronometristas
não estão ao nível da competição.
A FMN deve potenciar os árbitros-FINA que foram formados na Beira e que não estiveram neste campeonato”, anota.
Para a presidente da Associação
Provincial de Natação de Nampula
(APNN), Ana Rosa Araújo, é necessário que os campeonatos nacionais
sejam adequados aos internacionais
porque “não somos uma ilha”.

Outro treinador, que preferiu falar
em anonimato, acusou Fernando
Miguel de usar a natação para ganhos políticos, na medida em que se
preocupa em fazer imagem que trabalhar em prol da modalidade.
A fonte acrescenta que este constituiu uma Comissão Técnica com
pessoas alheias à modalidade e que

trata, de forma desigual, os atletas,
beneficiando sempre aqueles cujos
pais têm influência junto da direcção, como na era de Gilberto Mendes, em que os atletas sem qualidade
representavam o país nas provas internacionais.
Este treinador avança ainda a possibilidade do Golfinhos tomar o poder, caso os desmandos continuem
naquela agremiação, questionando
também onde estão o Polo Aquático e a natação sincronizada, duas
promessas eleitorais, que ainda não
foram concretizadas.
Além disso, a natação continua carente de resultados, ao nível das selecções nacionais. Desde a sua existência, no país, nunca se qualificou
para um campeonato do mundo ou
Jogos Olímpicos, participando sempre por convites, constituindo assim
um dos grandes desafios e promessas da actual direcção.

José Pene

Orlando Dingane

Na natação para fazer política
Dois anos depois da chegada de Fernando Miguel, a natação ainda procura novas
técnicas de mergulho

“A FMN nunca nos apoiou”,
Associação de Nampula
As críticas à FMN não se limitam
à organização dos campeonatos nacionais, mas também se estendem
às questões financeiras, pelo facto
de não apoiar os seus filiados, assim
como os clubes que participam nas
competições nacionais.
Ana Rosa Araújo revela que a sua
Associação nunca recebeu apoios da
FMN, apesar de ter solicitado por
várias vezes. Conta ainda que esta
agremiação já organizou cursos de
formação de treinadores, mas nunca
participaram por falta de apoio para
a deslocação dos formandos.
Presente pela terceira vez consecutiva nos nacionais, a fonte revelou que
Nampula chegou a Maputo graças

aos pais dos atletas (cinco) que pagaram as despesas de transporte,
acomodação e alimentação.
Conta ainda que a FMN prometeu
custear as despesas de alimentação,
mas não passou de uma promessa.
O mesmo sofrimento foi partilhado
pelo Ferroviário da Beira que apresentou uma delegação de 19 atletas,
dos 40 que tinha planificado, facto
que fez esta equipa perder muitos
pontos.
Aliás, em 2016, o campeonato nacional do inverno foi disputado
pelos Ferroviários (Maputo, Beira
e Nampula), uma vez que as outras
equipas da capital do país (Tubarões,
Golfinhos e Naval) não se deslocaram à Beira por falta de apoio.
“A FMN mentiu que tinha negociado a redução do valor das passagens,

“Estamos num nível bastante satisfatório”
-Defende Fernando Miguel

C

ontactado pelo SAVANA para avaliar
os seus dois anos de
mandato, em frente
à FMN, assim como responder às preocupações dos seus
associados, Fernando Miguel
atribui-se uma nota positiva,
afirmando que “estamos num
nível bastante satisfatório”
porque conseguimos organizar todos os campeonatos nacionais de verão (2015, 2016 e
2017) e um de inverno (2016),
como também participar em
todas as provas internacionais
em que o país foi convidado
(campeonatos mundiais, africanos e jogos Olímpicos).
“Organizamos cursos de juízes-cronometristas, enviamos
alguns treinadores (Gerúsio
Matonse, Eleutério Malate)
ao estrangeiro para fazerem
cursos, de modo a melhorarem
os modelos de treinamento”,
acrescentou.
Realça também o facto de ter
conseguido mais quatro Associações Provinciais, passando
de dois, em 2014, para seis, em
2016 (Nampula, Zambézia,
Tete, Sofala, Inhambane, Ma-

Fernando Miguel

puto Cidade).
Sobre os resultados desportivos,
Miguel aponta as constantes alterações dos mínimos como sendo o
principal factor, porém, promete que
o país irá ao Japão ( Jogos Olímpicos
de 2020) por mérito próprio.
“O problema dos mínimos não é só
de Moçambique, mas da modalidade que corre à velocidade da luz.
Há muito investimento pelo mundo
e os mínimos tornam-se cada vez
mais puxados. Mas, vamos ao Japão
com mínimos. Estamos a trabalhar
para melhorar a capacidade de treinamento dos nossos técnicos no alto
rendimento e melhorar o trabalho
de base”, reitera.
Porém, os clubes apontam a forma-

ção das selecções nacionais como a
principal dificuldade, pois, “há filhos
e enteados” na atribuição das bolsas
de solidariedade olímpica para treinar no estrangeiro.
Miguel nega essa posição, explicando que encontrou o ciclo olímpico
no meio e alguns atletas já desfrutavam das bolsas, pelo que não pode
fazer nada. Acrescenta que, para o
novo ciclo olímpico, as bolsas prevêem o acompanhamento dos atletas
para o estrangeiro, diferentemente
das anteriores.
Sobre a composição da Comissão
Técnica, explica: “as acusações são
falaciosas e difamadoras”, pois, as
pessoas que a compõem “representaram o país ao mais alto nível daquela modalidade (exemplo de José
Albazine e André Mucavele) e estão
a fazer um belo trabalho”.
“O que acontece é que as pessoas
da natação estão habituadas a influenciar a Comissão Técnica, mas
esta tem a característica de seguir
os critérios definidos e aprovados
na FMN. O primeiro critério é que
o atleta participe no campeonato
nacional, pois, por mais que tenha
bons tempos, não fará parte da selecção”.
No que tange às contas da FMN,
Miguel diz que, em 2014, estas não

estavam em boas condições,
mas, em 2016, firmaram algumas parcerias.
Entretanto, fontes asseguram
que Gilberto Mendes deixou a
casa em boas condições, tendo
um Fundo para o desenvolvimento da modalidade, mas que
já não existe.
Em relação às reclamações sobre a organização do último
campeonato nacional, o presidente da FMN disse que as
reclamações devem-se à rigorosidade observada no cumprimento das novas regras da
FINA e que “são do conhecimento dos clubes”.
Quanto às equipas de Nampula
e Beira, refere que a FMN deu
possibilidade de desconto nas
passagens aéreas, assim como
disponibilizou alojamento na
Vila Olímpica, prontamente,
rejeitado pelos clubes devido às
más condições de acomodação.
“Não temos como transportar
refeições para o seu alojamento. Só assistimos às equipas de
Inhambane e Tete, que estavam
no Zimpeto”, disse em referência aos considerados parentes
mais pobres da modalidade.
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Reabilitação da Sede da Federação Moçambicana de Xadrez:

O fim do perigo iminente
3RU3DXOR0XEDOR WH[WR H-~OLD0DQKLoD IRWRV

P

aredes carcomidas de velhice, casa de banho com
acessórios estragados e a
deixar escapar a água, libertando, como é de esperar, cheiro
nauseabundo, tecto na iminência
de desabar a qualquer momento,
constituindo um perigo iminente
com consequências imprevisíveis,
enfim, um quadro simplesmente
desolador, é como se caracterizava, até há uma semana, o edifício
sede da Federação Moçambicana
de Xadrez (FMX), como testemunham as fotos da nossa colega,
Júlia Manhiça, que, sinceramente
falam por si.

de que o MJD já acordou, o actual
elenco fez em 15 dias o que não se
conseguiu fazer em quatro anos e,
claramente, nada está como antes.
Há substituição da casa de banho,
do tecto, do parquet e da pintura,
conferindo mais vida ao edifício;
os xadrezistas têm já a sua sala para
realizarem partidas, o pátio ou a
fachada principal, incluindo a cave,
que mais parecia uma gruta sombria, também vão merecer reabilitação. Enfim, um início auspicioso
se atendermos que não se trata do
dinheiro do governo, mas de novos
parceiros da federação.
E esperamos que não seja força de
soda!

Organizadores

CONCURSO DE
FOTOGRAFIA DIGITAL

Como é que você retrataria a paternidade em
Moçambique?
Participe com a sua interpretação no concurso de
IRWRJUDÀD#PaiscomAmor
1 º3UpPLR
   
2 º3UpPLR
3 º Prémio:

XPFXUVRGHIRWRJUDÀDQDÉIULFD
GR6XOHXPDPiTXLQDIRWRJUiÀFD
XPDPiTXLQDIRWRJUiÀFD
um smarthphone









Envie as suas fotos digitais para o endereço
electrónico paiscomamor.2016@gmail.com
O concurso está aberto até ao dia 22 de Fevereiro de 2017.
Para mais informações aceda ao site:
http://www.swedenabroad.com/pt-PT/Embassies/Maputo/

© Carlos Zaya

PAIS COM AMOR

Na verdade, e porque o dinheiro
do Fundo de Promoção Desportiva (FPD) nunca foi suficiente,
e jamais o será, o elenco anterior
tentou criar parceiras ou outras
formas para minimizar a situação,
como o arrendamento de parte das
instalações da federação a uma escola, mas debalde, porque precisa-se de intervenção de grande vulto.
Vem daí que, mesmo sem ter tomado a posse (as informações disponíveis indicam que apenas lhes foi
entregue as chaves da casa aguar-

dando-se, teimosamente, pelo acto
solene), a nova direcção da FMX
já começou a trabalhar e o balanço
dos primeiros quinze dias é bastante encorajador.
Quando visitamos as instalações
da FMX esta quarta-feira, não só
conversamos com xadrezistas, mas
também com os membros do actual
elenco e todos se mostraram satisfeitos com os trabalhos em curso.
É que para uma instituição que ainda não recebeu dinheiro do FPD,
cujo processo pode demorar porque
está dependente da justificação dos
fundos gastos pelo elenco anterior,
segundo apuráramos de fontes inside do processo, prova inequívoca
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Primar por uma literatura de qualidade

B

rasil, Portugal e Espanha
são alguns países que, até
ao final do ano, os autores
da editora denominada
Cavalo do Mar vão visitar, participando em inúmeras actividades
literárias.
Trata-se de Amosse Mucavele,
Andes Chivangue, Guita Jr., Hélder Faife, Macvildo Bonde, Mbate
Pedro e Pedro Pereira Lopes. “O
objectivo da Cavalo do Mar não é
fazer negócio, mas, sim, prestar um
serviço de qualidade à cultura e à
literatura moçambicana de forma
auto-sustentada, sendo esta a nossa
obrigação, dar o merecido contributo na massificação e divulgação
da literatura moçambicana que
sempre se identificou pelo signo de
qualidade, a Cavalo do Mar entra
no mercado editorial de forma modesta, apostando em novos autores”, afirma o poeta e coordenador
Mbate Pedro.
O Instituto Camões, em Maputo,
é o ponto de partida, a 9 de Fevereiro, onde vai acolher o lançamento do livro do poeta Amosse
Mucavele, intitulado Geografia do
Olhar (Ensaio Fotográfico sobre a
Cidade), obra já lançada em edição espanhola, na Argentina, pela
editora Vento do Fondo, tendo

Jovens escritores pretendem continuar a pautar pela qualidade nas obras editadas pela nova editora livresca por si criada.

sido considerado o livro do ano do
Festival Internacional de Poesia de
Córdoba 2016.
Para Marcela Rosales, professora e
investigadora da Universidade Nacional de Córdoba, “Geografias do
Olhar” é a exposição de uma potência da memória que se expande em
poemas concisos, um livro para ter,
sem dúvida, uma geografia atravessada por um olhar poético espantado tanto nostálgico e uma musicalidade evocatória dos lugares das
cidades de Maputo e Lisboa. Mar,
música e terra dialogam pelo remo
do poeta Mucavele, preservando
ritmo e sentimento”.
A Cavalo do Mar vai lançar o pri-

meiro livro de Macvildo Bonde,
Ensaios Poéticos, no dia 23 de Fevereiro, no Instituto Camões.
Andes Chivangue, autor da Alma
Trancada nos Dentes, apresentará a
sua terceira obra literária, intitulada
Fogo Preso, a 1 de Março, no Museu da História Natural.
No final do mês de Março, dia 30,
no Museu da História Natural,
Mbate Pedro (Prémio BCI 2015),
um dos mais destacados poetas da
nova geração de escritores moçambicanos, lançará Vácuos, sua quarta
obra literária. Falando sobre o autor,
António Cabrita revela: “O Mbate
Pedro herdou duas características
da melhor poesia do século XX e

João Bata no palco do Xima

O

cantor João Bata realiza,
nesta sexta-feira, às 22:00
horas, no Bar Xima, no
bairro do Alto Maé, cidade de Maputo um espectáculo,
no qual será acompanhado pela
banda residente, denominada Five
Finger. “O artista precisa realmente ter uma banda para fazer um
suporte rítmico completo e este
grupo, composto por grandes executantes da praça, tem mostrado
e exibido suas qualidades quando
acompanha os artistas que passam
por esta casa e outras”, elogia artista João Bata.
Em termos de repertório, o artista
vai levar as suas composições conhecidas e as novas que tem vindo a compor nos últimos tempos.
“Nos meus concertos tenho sempre
levado as minhas músicas de sucesso que são sobejamente conhecidas
pelo público. Mas também faço a
promoção de novas composições e
inovações que tenho feito nas minhas músicas. Mostrar que não estou parado”, frisa o cantor.
Para a banda de acompanhamento fazer este intercâmbio com os
vários artistas tem sido uma mais-valia nas músicas interpretadas.
“O sentimento das músicas que
interpretamos dos cantores moçambicanos traz outra roupagem.
Mostramos outra abordagem dessas músicas e é isso que precisamos
fazer nas nossas músicas”, aponta o
guitarrista Juma.
Depois de ter abraçado este projecto de acompanhamento dos artistas, a maneira de trabalhar da ban-

que explora de livro para livro com
habilidade crescente. A primeira é
a de ser um lírico envergonhado.
Os poetas mais sérios do século XX
tornaram-se líricos envergonhados
porque se sentiam sempre em dívida com o seu dever moral face aos
horrores que presenciaram.”
Entre os dias 20 Abril a 7 de Maio,
o poeta Mbate Pedro, na companhia dos escritores Ungulani Ba
Ka Khosa, Paulina Chiziane, Lucílio Manjate, ruma a São Luís do
Maranhão – Universidade Federal
do Maranhão. Nessa estada participa também na Feira Nacional do
Livro de Poços de Caldas, FLIPOÇOS (Brasil), com Sangare Okapi,

MUSART volta a
funcionar em pleno

O

Museu Nacional de
Arte (MUSART) esteve desde 7 de Janeiro
de 2017 a registar um
fraco movimento de visitantes
devido à falta de corrente eléctrica, originada por um curto-circuito, situação que não permitia uma melhor imagem nas
salas de exposição, numa altura
em que nesta época há um número considerável de turistas.

Banda Xitende, cujos alguns membros fazem parte do projecto Five Finger

da melhorou. “Actualmente somos
bastante requisitados para fazer
trabalho com outros artistas pela
performance que temos apresentado. Para nós é uma responsabilidade, pois não podemos desiludir o
público que nos tem acompanhado.
É uma responsabilidade que o colectivo tem agora”, frisa o Saxofonista Matchote.
O público tem aderido ao local
para ver a inovação que a banda
tem apresentado, tendo em conta a
inspiração do artista que acompanham. “Cada artista tem sua inspiração e a forma de compor também
é diferente. Então, para captar o
sentimento que o artista pretende
transmitir ao público é preciso ter

uma sensibilidade muito alta. Isso
obriga os artistas a esforçar-se e
trazer outras maneiras de executar
e apresentar a música”, destaca o
baterista Jorge.
A forma como a banda actua e o
crédito que possui abriu portas para
realizar trabalhos fora do país. “Os
artistas são requisitados para fazer
trabalhos com diferentes artistas
dentro e fora do país. Somos chamados para fazer trabalhos com
artistas estrangeiros que apreciam
o nosso trabalho. Para ser solicitado, é preciso mostrar o trabalho
que temos realizado. Para tal, temos
de ter a oportunidade de mostrar o
que melhor sabemos fazer”, finaliza
o teclista Vali. A.S

Aurélio Furdela, Danny Wambire,
evento em que Moçambique é o
país homenageado. De referir que
nos dois eventos a editora Cavalo
do Mar terá um stand para os livros
dos escritores moçambicanos (quer
sejam editados por si ou não), incluindo um espaço para sessões de
autógrafos.
Entretanto, a Cavalo do Mar “anima-se em levar os livros e os seus
autores a outros lugares, um dos
nossos objectivos enquanto editora,
um primeiro ano de grandes conquistas”, afirma Mbate Pedro.
Em meados de Maio a princípios
de Junho, Mbate Pedro e Amosse
Mucavele rumam para uma digressão a Portugal, onde representarão
Moçambique, no Festival Literário da Gardunha, na Bienal das
Culturas Lusófonas de Odivelas,
nas Raias Poéticas – Vila Nova de
Famalicão, no Encontro com a Literatura Moçambicana, na Casa da
Escrita-Coimbra e o lançamento
conjunto na Livraria Ciranda, uma
livraria especializada em literaturas
lusófonas, que contará com as apresentações dos professores Carlos
Quiroga e Maria Felisa Prado, ambos da Universidade de Santiago de
Compostela, em Santiago de Compostela –Espanha. A.S

Cândido Foliche, dos Serviços
Educativos do MUSART, disse que a instituição estava sem
corrente eléctrica, o que estava
a reduzir o número de visitas.
“Para a resolução do problema, foram tomadas medidas
que fizeram com que a situação
voltasse à normalidade. Agora já temos corrente eléctrica e
os visitantes já podem retomar
as visitas normalmente”, frisa
Cândido Foliche.
Sobre as metas a alcançar para
o presente ano, a fonte afirmou
que vão continuar a desenvolver
aquilo que são as actividades
agendadas. “Vamos continuar
a desenvolver aquilo que são as
actividades da instituição a iniciar pelos workshops, palestras,
exposições e intercâmbios entre
os artistas”.
Uma das missões da institui-

ção é estabelecer um contacto
permanente com os artistas. “É
uma das nossas missões estabelecer contactos permanentes com os artistas, de forma a
trocar experiências e também
intensificar muito mais aquilo
que são as relações com outros
museus e os próprios artistas.
Em termos de mostras, esperamos alcaçar os objectivos pretendidos para o presente ano”,
destaca Foliche.
A primeira actividade para
este ano é a realização de um
workshop com as crianças residentes arredores do Museu.
“Esta actividade vai culminar
com uma exposição infantil de
crianças com idades compreendidas entre os cinco aos 14
anos de idade”, destaca.
Mesmo com a situação financeira que abala o país, o Museu Nacional de Arte levou a
cabo actividades programadas
no ano passado. “Uma das actividades que realizamos com
sucesso foi a Expo Anual do
MUSART que juntou artistas
de todo o país. Este evento ficou anos sem se realizar, mas
no ano passado conseguimos
reactivar. Foi uma das vitórias
do ano passado, mesmo sendo
um ano diferente”, remata.
A.S

Dobra por aqui
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É de dar paulada

A

situação das dívidas ocultas, a crise financeira mundial, a tensão político-militar e
agora o anúncio do actual posicionamento do país em termos de corrupção, tudo
isso assusta os mais atentos.
Desta vez ocupamos a posição 144. Até onde chegamos. Agora procuramos recuperar a credibilidade perante os parceiros internacionais. Mas para que o nosso país recupere precisamos de um judiciário independente que tenha capacidade de actuar perante
situações ilícitas.
Como sabemos, figuras influentes do partido que governa o nosso país há quatro décadas
são acusadas de enriquecer ilicitamente. Este cenário vai, ao que tudo indica, prevalecer por
muito tempo porque não temos instituições fortes e independentes.
Se os que têm o dever de responsabilizar os infractores encontram-se de mãos atadas perante a situação que vivemos, o que podemos deduzir?
Não é por acaso que o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isac
Chande, chega a pôr a mão no pescoço em sinal de lamentação face ao que vivemos, perante um sorriso do Presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, e uma vénia do
deputado da Frelimo na Assembleia da República, Edson Macuácua. Como se estivessem a
se render às acrobacias que são feitas neste país para cometer actos ilícitos.
As chuvas que se fizeram sentir na capital moçambicana mostraram, mais uma vez, a problemática do saneamento urbano. Anualmente, testemunhamos cenários de inundações
nos mesmos bairros da capital. A pergunta que se impõe é: afinal até quando este cenário
prevalecerá? A questão da segurança pública não fica atrás. Face a esse cenário, alguns
dirigentes não esconderam preocupação perante a situação que tem de enfrentar e resolver
nos futuros tempos. Mostrar trabalho. Vejam como o Presidente do Conselho Municipal
da Cidade de Maputo, David Simango, e o Comandante da Polícia da Cidade de Maputo,
Bernardino Rafael, fixam o olhar. É como se estivessem a vislumbrar um futuro espinhoso
nos próximos tempos. Nisso, a Governadora da Cidade de Maputo, Iolanda Cintura, opta
por esboçar um sorriso.
Para dizer algo convincente neste momento de preocupação e incerteza precisa de ser um
conhecedor de muita matéria. Para fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado concentrem as suas atenções para o que dizemos precisa de uma acrobacia mental extraordinária.
Dizemos isso pelo facto de o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro
Baloi, e o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, escutarem atentamente o que
o Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, diz. É mesmo para dizer que não nos
precisamos exaltar para convencer.
Existem coisas que quando ouvimos e fazem-nos tomar uma outra postura. Pode ser de
indignação ou outra coisa. Será que o que o histórico membro da Frelimo Óscar Monteiro
disse deixou o Presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Tomás Viera Mário, estupefacto? O autor da obra “Nós Matamos o Cão Tinhoso”, Luís Bernardo Honwana,
preferiu desviar o olhar, fixando-o no pulso, como se estivesse a consultar a hora marcada
pelo seu relógio. O escritor Mia Couto foi mais discreto. Cruzou os braços e manteve-se a
escutar atentamente. O que estarão a ouvir?
A amizade é uma das relações que se comprova diariamente. Foi o que aprendemos. Os
amigos do Fernando Manuel confirmam este dizer popular. Não deixaram a data do seu
aniversário passar despercebida. São eles David Estevão, a seguir o Fernando Manuel, Ídasse Tembe, José Estêvão e o fotojornalista Naíta Ussene. A longevidade dessa amizade é de
dar paulada.
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Credores de Moçambique
ameaçam com tribunal

A

relação entre os detentores dos títulos de dívida de
Moçambique e o Governo
parece estar a abeirar-se
da ruptura. Depois de Maputo ter
falhado o pagamento das prestações de juros este mês, os credores
lembram ao executivo moçambicano que se reservam o direito de
recorrer a todos os meios legais
para verem os seus interesses respeitados.
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Millennium bim “Melhor de Moçambique”

A

revista Global Finance,
uma referência internacional no que respeita à
informação dos mercados financeiros e análise do sector
bancário, premiou, recentemente,
numa cerimónia que decorreu em
Madrid, Espanha, o Millennium
bim como o Melhor Banco em
Moçambique na área de trade finance providers.
A premiação ocorrida no âmbito
do BAFT- Europe Bank to Bank
Forum - reconhece o banco pelas soluções de trade finance que
disponibiliza aos seus clientes, no
apoio às operações de comércio internacional. Os critérios de selecção
da Global Finance tiveram por base
opiniões de analistas do sector, especialistas em tecnologia e quadros
seniores das empresas.

Para aumentar a precisão e fiabilidade dos resultados, foi ainda realizado um estudo com os leitores
da Global Finance, nos quais se
encontram os líderes de opinião do
mercado financeiro internacional,
seguradoras de crédito, empresas,
correctores e consultores. Estiveram em análise vários critérios para
a escolha dos vencedores, como
sendo o volume de transacções, o
âmbito da cobertura global, o atendimento ao cliente, preços competitivos e tecnologias inovadoras, de
entre outros.
Para o Millennium bim: “é uma
honra ver reconhecido o trabalho
desenvolvido a favor das empresas
que apostam nos vários mercados.
Acreditamos que o desenvolvimento e crescimento de Moçambique
passará pela sua capacidade de
apoiar mais as empresas nacionais”.

HCB reflecte sobre sustentabilidade
das Barragens

R

ealizou-se, entre os
dias 25 e 27 de Janeiro,
na Vila do Songo, um
workshop dos membros
da JOTC ( Joint Operations
Technical Committee), promovido pela Hidroeléctrica de
Cahora Bassa (HCB).
O encontro da JOTC, composto
pelas autoridades e instituições
que velam pela gestão de águas
da bacia do Rio Zambeze, bem
como os operadores das respectivas barragens em Moçambique, Zâmbia e Zimbabwe,
debruçou-se sobre a situação

actual da Bacia do Zambeze face
à situação de seca, que assola a região austral de África há dois anos.
Ainda no seu desenvolvimento, os
intervenientes reflectiram em torno
das melhores práticas de exploração
das barragens de forma sustentável,
quer ambientalmente, quer do ponto de vista de operação.
A JOTC é um organismo de consulta dos países operadores de barragens situadas no Rio Zambeze.
Foi criada no ano 2000, tendo como
membros fundadores a Hidroeléctrica de Cahora Bassa, ZRA,
ZPC, ZESCO, Direcção Nacional

de Águas de Moçambique e
ARA Zambeze. O seu objectivo é de estabelecer coordenação entre as barragens
implantadas no Rio Zambeze
para optimizar a gestão das
respectivas albufeiras e barragens, contribuindo assim
para uma gestão integrada e
sustentável, quer do ponto de
vista ambiental, como do ponto de vista de salvaguarda de
vidas e bens das populações
ribeirinhas deste grande curso
de água que atravessa o Continente Africano.
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Criada oficina para reparação de
autocarros de transporte público

O

País conta desde esta terça-feira com uma oficina de
reparação e manutenção
de autocarros de transporte
público de passageiros, cuja entrada
em funcionamento irá contribuir
para a maior durabilidade dos automóveis adquiridos para o serviço
de transporte, geridos pelos sectores
público e privado.
Trata-se de uma infra-estrutura moderna e com equipamento de ponta,
erguida numa superfície de 20.000
metros quadrados e que possui oficinas, escritórios, armazéns de peças,
espaço de lavagem de autocarros,
centro social e estação de tratamento
de água rejeitada.
A oficina, com capacidade para
prestar, anualmente, serviços de manutenção e reparação de 2.500 autocarros de diferentes origens, especialmente os produzidos na China,
dispõe de equipamentos para diversas áreas, nomeadamente, mecânica,
electricidade, bate-chapa e pintura.

A construção desta oficina, que
contou com o apoio da China, no
âmbito da cooperação entre os dois
Estados, constitui uma das apostas
do Governo para a melhoria da qualidade, segurança e sustentabilidade
do serviço de transporte prestado
aos cidadãos.
Intervindo após o acto de entrega
formal do empreendimento ao Governo moçambicano, Carlos Mesquita, ministro dos Transportes e
Comunicações, disse esperar que o
investimento realizado, avaliado em
cerca de seis milhões de dólares norte-americanos, impulsione a qualidade, sustentabilidade e segurança
do transporte público no País, com
destaque para as grandes cidades.
“Queremos evitar a situação recorrente de autocarros que não conseguem funcionar durante o seu
tempo de vida útil por falta de manutenção”, asseverou Mesquita.
A par da inauguração desta oficina,
prosseguem outras medidas, como
o reforço das frotas dos operadores

públicos e privados, promoção da
intermodalidade, bem como a melhoria da mobilidade urbana visando
garantir ao cidadão um serviço de
transporte de qualidade e fiável.
Estas acções, conforme explicou
Carlos Mesquita, resultam do facto
de o Governo ter consciência de que
a solução do problema do transporte público precisa de medidas mais
arrojadas.
Por seu turno, Su Jian, embaixador
da República Popular da China,
disse esperar que com a entrada em
funcionamento da oficina os serviços de manutenção e reparação dos
autocarros de transporte de passageiros sejam cada vez mais eficazes
e sustentáveis.
No seu discurso, Su Jian referiu: “as
empresas chinesas estão disponíveis
para contribuir para que a oficina
sirva também como uma plataforma
de formação técnica e profissional
do sector dos Transportes e Comunicações”.

Millennium bim volta a associar-se
ao festival “We Love Summer”

O

Millennium bim volta a associar-se ao mundo da música enquanto patrocinador
do novo festival de verão
de Maputo, “We Love Summer”,
cujas origens remontam à Cidade
do Cabo na África do Sul.
A estreia absoluta em Moçambique
do festival de house music acontece
este sábado, 28 de Janeiro, na quinta beija-flor, no bairro das Mahotas,

sob o tema “Jardins Secretos”, onde
será possível celebrar o verão ao som
de vários Djs sul-africanos: Dean
Fuel, Brett, Aitken, Brother e Djs
Moçambicanos: Midnight Machiine, Tushimitsu, DJ Pedro White,
Elements of Deep (E.O.D.), DJ
Cruz e Camilo.
Durante o festival, o Millennium
bim vai desenvolver a acção de activação “Millennium beat” que visa
oferecer uma “DJ Experience”,

N

Este programa, com início em finais
de Dezembro de 2016, visa auxiliar
as comunidades na mitigação da carência alimentar que assola a região,
devido às condições climatéricas não
favoráveis, e reduzir os riscos aos
quais as comunidades estão expostas
ao assaltar os vagões em movimento
da CDN em busca de alimentos.
Para além da distribuição de cerca
de sete mil quilogramas de semen-

10ª Edição do Festival
Marrabenta decorre
na Cidade de Maputo

D

ecorre entre os dias 03
a 05 de Fevereiro do
ano curso a 10ª Edição
do Festival Marrabenta. De carácter itinerante, este
Festival já escalou a vila de
Marracuene, as cidades de Xai-Xai e Chibuto, na província de
Gaza, e a cidade de Inhambane,
sendo que para este ano o encontro será com o público da
cidade de Maputo, na marginal
da capital, aliando as potencialidades turísticas da orla marítima ao ritmo de um dos mais
emblemáticos estilos musicais
do país.
O evento, que conta com o
apoio do Banco Comercial e de
Investimentos (BCI), apresenta
como figuras de cartaz os músicos: Ghorowane, Stewart Sukuma, Dilon Djindji, Dj Ardiles e
o instrumentista Stélio Mondlane. Igualmente, farão parte
do evento os músicos Xidiminguana, Orquestra Djambo,
Banda Kakana, Mingas, Ziqo,
República do Pandza, entre outros.

Estudo apresenta situação
da mulher no online

O

Instituto de Investigação Científica, Inovação
e Tecnologias de Informação e Comunicação
(SIITRI), em parceria com a
World Wide Web Foundation
(Fundação Web), lança, esta sexta-feira, um boletim sobre a situação geral da mulher moçambicana no uso das tecnologias de
informação e comunicação.

tes de milho, arroz e feijão bóer, com
este programa, a CDN prevê ainda
auxiliar tecnicamente as 85 famílias
abrangidas pelo programa e garantir
a produção de alimentos numa área
de cerca de 116,5 hectares (cento e
dezasseis hectares e meio) ao longo
do presente semestre.
A liderança da CDN encontra-se
optimista quanto aos resultados desta iniciativa e quanto ao engajamento das comunidades, dos parceiros e
do Governo. Com esta iniciativa, “a
CDN pretende adoptar um meca-

De acordo com a produção,
o evento irá decorrer em palcos da cidade e província de
Maputo, nomeadamente, Estação dos caminhos de Ferro
de Moçambique (CFM), no
tradicional Comboio da Marrabenta até Gwazamuthini, no
dia 2 de Fevereiro. De 03 a 05
Fevereiro, o festival irá decorrer
na Praia da Costa do Sol (ao
lado do Mercado do Peixe).
Ainda no concerto, haverá espaço para outras actividades,
entre as quais a Marrabentinha, Meio Ambiente e Gastronomia.
Luís Aguiar, em representação do BCI, afirmou que é um
orgulho para o banco apoiar o
festival e, de seguida, contou
que a conferência de imprensa
é o primeiro evento oficial a
acontecer no auditório da nova
Sede do BCI.
“Para o BCI, apoiar a Marrabenta é apoiar a cultura moçambicana, daí que o banco
daqui irá manter essa sua tradição nos próximos tempos”,
disse.

possibilitando a todos os interessados a oportunidade de produzir
um “beat”. Os melhores “beats” da
noite habilitam-se a ser um dos 10
finalistas da activação, cujo vencedor
recebe um curso de Produção e DJ
da conceituada Backline Academy.
No Facebook, o Millennium bim
vai sortear ao longo desta semana
20 bilhetes para os seguidores da
sua página.

CDN apoia agricultores no Niassa

o âmbito da sua responsabilidade social e com vista
a fomentar o desenvolvimento sustentável das comunidades das regiões onde opera,
a empresa Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN), em parceria com o Governo Provincial do
Niassa e o grupo João Ferreira dos
Santos ( JFS), deu início a uma campanha de fomento agro-pecuário
nas localidades de entre Lagos, Tobue e Muchiri, no distrito de Mecanhelas, regiões por onde passa a
linha férrea do Norte, em direcção
ao Malawi.
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nismo eficaz no apoio aos planos do
Governo e aprimorar o engajamento
com as comunidades”, defende Sérgio Paúnde, porta-voz da CDN.
Paúnde disse ainda que acredita que
esta iniciativa vai com certeza reforçar o valor à vida defendido pela
CDN ao incentivar a agricultura
e o auto-sustento das comunidades abrangidas e reduzir os riscos à
saúde e segurança da comunidade
e contribuir desta forma para o desenvolvimento sócio-económico da
região.

O evento está enquadrado naquela que é a primeira conferência
nacional sobre “Igualdade Digital
e Direitos das Mulheres Online
em Moçambique”, que visa divulgar e perceber até que ponto
o acesso e uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação e da
Internet contribuem para o empoderamento das mulheres em
zonas peri-urbanas da Cidade de
Maputo.
A estudo que foi liderado pelo

antigo ministro da Ciência e Tecnologia, Venâncio Massingue, presidente do SIITRI, instituição parceira da Fundação Web, baseou-se
numa pesquisa que envolveu
milhares de homens e mulheres
em zonas peri-urbanas em nove
países em desenvolvimento, tendo
constatando que quase todos os
homens e mulheres possuem um
telefone celular, mas apenas um
terço das mulheres está conectada
à internet.
No evento, será também discutido
o plano de acção com cinco pontos, para se diminuir ou se acabar
com o fosso digital baseado no
género, bem como colher contribuições sobre os mecanismos e
estratégias a serem levadas a cabo
para a adopção e implementação
deste plano pelo governo e outros
intervenientes visando o aumento
do acesso e uso das TICs e da Internet por mulheres no nosso País.
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Curso de Inglês
na STa. Ana da Munhuana
Aperfeiçoamento. Os candidatos devem ter
nível médio de escolaridade

Flor English Training
CURSO COMPLETO DE INGLÊS
6HUYLoRVGHWUDGXo}HVRÀFLDLVH
interpretações de línguas
Aulas com métodos modernos (sempre que necessário)
Salas em perfeitas condições
Parque de estacionamento de viaturas,
amplo e com segurança
Professores com formação fora do país
0XLWDH[SHULrQFLDQRHQVLQRDIXQFLRQiULRVHVWXGDQWHVXQLYHUsitários, técnicos superiores
([FHOHQWHORFDOL]DomRQDFLGDGHGH0DSXWR
Serviços adicionais:
7UDGXo}HVRÀFLDLVGH,QJOrV3RUWXJXrV)UDQFrVH
LQWHUSUHWDo}HVHPFRQIHUrQFLDV
Contacte-nos na Paróquia de Santa Ana da Munhuana
6LWDQD$Y0DJXLJXDQDSRUGHWUiVGR+RVSLWDO6DQWD)LORPHna…em direcção à Av. de Angola
Cell: 84 47 21 963

ALUGA-SE
Aluga-se, a partir de 02 de Janeiro de 2017,
ÁDW7GXSOH[F:&QD$YGH-XOKR
à Polana (predio Zitamar, Supermercado
LM).
&RQWDFWR

Matrículas para 2017
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC informa
aos alunos, pais, encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular
novos ingressos da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe
por 500,00 meticais. Podendo obter mais informações
na secretaria daquela escola sita na sede do bairro
Luís Cabral, entrada a partir da Junta ou Maquinague
ou pelos telefones: 847700298 ou 826864465 ou ainda
871232355.

