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Métodos do PCA Mateus Magala contestados
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Eleições em Angola

A mudança é certa
Por Fernando Lima*

O

s angolanos votaram
quarta-feira e nada
será como dantes. No
MPLA, o partido dominante desde a independência,
há um novo rosto concorrendo
à presidência. A oposição, por
seu turno, acredita piamente que
pode fazer mossa, podendo quebrar a hegemonia de José Eduardo dos Santos e do seu grupo
à frente dos destinos de Angola
desde 1975.
Faz frio nesta altura em Angola.
Mas às 07.00horas já havia bichas
numerosas nas Assembleias de
Voto colocadas em todos os bairros
de Luanda. Houve tolerância de
ponto e as ruas pareciam desertas.
Nas esquinas, bem visíveis, inúmeros grupos de polícias e elementos
das forças armadas.
Na “cidade alta”, junto à residência
oﬁcial do presidente, votou Manuel Vicente, o vice-presidente que
falhou a ponta ﬁnal na corrida à liderança do país, muito à custa dos
escândalos ﬁnanceiros na petrolífera Sonangol e de um processo
judicial movido em solo português,
ironicamente quando em Lisboa, a
ministra da Justiça é irmã de José
Van-Dunen, um dos líderes da intentona de 27 de Maio de 1977 em
Luanda, fuzilado pelas autoridades
angolanas sem direito a julgamento.
Mais para o centro da cidade, pouco depois das 08.00horas comparece o presidente José Eduardo dos
Santos e a sua esposa Ana Paula.
Embora ajudado a sair do “Mercedes” pela segurança, durante toda
a cerimónia de votação mostrou
estar em “boa forma”, facto enfatizado por Ramos Horta e Pinto da
Costa, ex-presidentes de Timor-Leste e São Tomé e Príncipe,
respectivamente e que estão em
Luanda como parte dos 19 convidados do MPLA para seguirem as
eleições com o estatuto de observadores. Dos Santos cumprimentou
efusivamente Joaquim Chissano,
depois de saudar Miguel Trovoada
(São Tomé) e o comandante Pedro
Pires de Cabo Verde.
No comício que encerrou a cam-

de USD1 milhão por parte do Estado para a campanha, a legislação
restringiu de forma radical a criação de novos partidos políticos.
Pela via do número de assinaturas
que é necessário recolher e pelo
“chumbo” do Tribunal Constitucional dos partidos que não conseguem uma fasquia consignada de
votos nos pleitos eleitorais.

Os elementos de mudança

João Lourenço, candidato do MPLA

panha do MPLA no bairro de
Camama, dos Santos fez uma breve aparição não estando em palco
mais de 10 minutos, alegando-se
razões de saúde.

MPLA ainda favorito
Às 10.00horas, três horas depois de
as urnas terem aberto oﬁcialmente, o movimento nas assembleias
diminui signiﬁcativamente. Não
havia ﬁlas e os eleitores eram atendidos de forma diligente como tive
oportunidade de testemunhar no
município de Viana. Em Angola,
as mesas têm habitualmente 500
eleitores e cada Assembleia um
conjunto de seis mesas.
Sensivelmente a essa hora, João
Lourenço, o novo delﬁm do
MPLA, votou na Faculdade de
Direito com a sua esposa Ana Dias
Lourenço, Abel Chivukuvuku, da
coligação CASA-CE, todo vestido de branco, votou em Alvalade,
o antigo bairro chique da capital
angolana e Isaías Samakuva, o líder
da UNITA, votava em Talatona,
o moderníssimo empreendimento
urbanístico também conhecido por
Luanda-Sul.
Lourenço, Samakuva e Chivuku-

vuku são os três líderes partidários
com ambições presidenciais, embora o favoritismo continue a recair sobre o candidato do MPLA.
O sistema eleitoral angolano, “escolhe” o presidente e vice-presidente, a partir dos candidatos
colocados em primeiro e segundo
lugares da lista partidária nacional

Uma sondagem eleitoral, controversa e muito contestada, divulgada nas últimas semanas, admitia
que o MPLA poderia não ir além
dos 38% dos votos, depois de nos
pleitos eleitorais de 2008 e 2012
ter tido sempre maiorias qualiﬁcadas confortáveis: 80% e 70%, respectivamente.
Ao MPLA é referenciado o render
da guarda depois de 38 anos de
poder de José Eduardo dos Santos,
o desgaste de 42 anos de governação e a crise económica decorrente
dos preços baixos do petróleo que
“derrotou” o crescimento a dois dígitos de que se orgulhava a “nomemeklatura” do “M”.
A guerra terminou em 2002 com
a eliminação do líder histórico da
Unita, Jonas Savimbi e estão inscritos para votar nesta eleições, 2,6
milhões de novos eleitores, a maioria jovem e que na altura(2002) ti-

nha apenas três anos de idade. O
eleitorado na faixa etária dos 18
aos 35 anos constitui 42% do total
de 9,3 milhões de cidadãos recenseados. Como sublinham aqui os
analistas, não há uma relação directa entre juventude e oposição,
mas é entre este grupo etário que
se registam as maiores frustrações
pelas diﬁculdades de emprego, o
clientelismo promovido pelo partido no poder, os desabafos nas redes
sociais e através do “kudurismo”, a
versão local “rap” que rapidamente, entre a juventude, destronou o
som emblemático e mais conformista da “kizomba” angolana.
Os dois comícios de encerramento de campanha da UNITA e da
CASA-CE, sobretudo este, estavam pejados de jovens. O palavreado mais violento e censurado
nos canais de televisão locais vinha exactamente desta faixa etária,
muito mais incontinente verbalmente que Samakuva e Chivukuvuku. “Corruptos, rua”, “Maﬁosos,
rua”, “Malandros, rua”, foram parte
do refrão dos comícios dos dois
principais partidos da oposição na
campanha.
A potencial colocação abaixo
da fasquia da maioria absoluta
(50%+1) e o potencial crescimento eleitoral da UNITA e da
CASA-CE pode abrir a porta

Observadores convidados pelo MPLA, incluindo o antigo PR moçambicano, Joaquim Chissano

Isaías Samakuva, candidato da UNITA

mais votada pelo eleitorado. Assim,
há apenas uma urna de votação e o
boletim de voto tem apenas os nomes e símbolos dos seis candidatos
e partidos disputando as presentes
eleições. O escrutínio para os 220
lugares no parlamento faz-se pelo
método de representação proporcional e através de duas listas: uma
nacional, de onde são eleitos 130
deputados e 18 listas provinciais,
onde são apurados mais cinco candidatos por província.
É no “voto provincial” onde estão
as “sortes” do PRS, um partido com
implantação na zona diamantífera
das Lundas, no nordeste de Angola
e da FNLA, com implantação no
Uíge, no norte do país.
Em Angola, onde cada candidato
presidencial tem à disposição mais

Compra-se
Um (espaço) terreno, vivenda ou
geminada nas zonas da coop, central,
Polana, Museu, Malhangalene AltoMae e sommerschield. Pagamento
imediato. Contacto 847256171.
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O dia seguinte

À

hora do fecho da nossa edição, não eram conhecidos incidentes de maior
nas Assembleias de Voto instaladas em território angolano. Fontes da
CNE sublinham também uma grande participação popular. A participação andará ligeiramente acima dos 60%. É insigniﬁcante a presença de votos
nulos ou brancos.
Muitos dos protestos anteriores ao dia da votação, nomeadamente o desconhecimento do local onde votar, foi corrigido pelo esforço de milhares de jovens
trabalhando para a CNE que, com o auxílio de um “tablet” (ipad), conseguiam
localizar para os “eleitores aﬂitos” o local de votação. Esta indicação também era
dada por sms gratuito com a inscrição do número e grupo do eleitor especíﬁco.
Durante a manhã de quarta-feira houve alguma agitação em relação ao líder
da APN (Aliança Patriótica Nacional), Quintino Moreira, que dizia não saber
onde votar. A CNE, aparentemente, resolveu a questão sem grandes convulsões. Esta é a formação que é vista como “criação do MPLA” para prejudicar a
UNITA. As suas insígnias são semelhantes e no boletim de voto a APN segue
exactamente a seguir ao partido do “galo negro” que o sorteio colocou em primeiro lugar.
Outra reivindicação era o pagamento e credenciamento dos delegados de lista,
um dos “cavalos de batalha” da oposição. A CNE acabou por ceder, inclusive
concedendo a presença, junto às mesas de voto, de delegados suplentes.
A ideia é combater o fantasma da fraude que paira sobre as eleições, alimentado
sobretudo por declarações de responsáveis da oposição.
Para estes, a CNE é dominada pelo MPLA, os observadores internacionais são
maioritariamente favoráveis aos poderes do dia: SADC, União Africana(UA),
CPLP, CEEAC e os convidados do MPLA. A delegação da UA é liderada
pelo antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Maria Neves (do partido
irmão PAICV), a da SADC pela vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da
Tanzania, Suzan Kolimba e da CPLP pelo antigo presidente de São Tomé e
Príncipe, Manuel Trovoada. A União Europeia está apenas representada por
uma “missão técnica” e, o seu mandato, não permite declarações públicas, nem
a emissão de uma relatório ﬁnal para divulgação. O outro argumento de peso é
que os principais “media” são MPLA. O azedume é tal que, mais uma vez, não
foi possível fazer-se um debate público dos principais candidatos ao cargo de
Presidente da República.
Os resultados eleitorais não oﬁciais devem ser conhecidos antes do ﬁm-de-semana, porém, até ao fecho desta edição estava aberta a possibilidade do MPLA
ganhar sem maioria absoluta, ou seja, não chegar aos 50%. Em Benguela a disputa estava taco a taco entre os três principais partidos, mas em termos gerais a
tendência era o MPLA estar a frente. Em Cabinda, a CASA-CE e a UNITA
estavam a frente do MPLA. Nas Lundas, o MPLA liderava. Em Talatona, em
14 mesas consultadas, o MPLA ia a frente e em segundo lugar a CASA-CE.
A proporção não é sempre igual, mas nalgumas mesas, a soma CASA-CE-UNITA estava um ponto percentual abaixo do MPLA. A divulgação oﬁcial
dos resultados está marcada para 6 de Setembro.

TEMADA
DASEMANA
SEMANA
TEMA

a uma coligação de oposição,
num cenário próximo do
português, um dos exemplos
muito badalados entre os analistas políticos não conotados
com o poder.

O susto dos media
Em Angola os principais media
são controlados pelo MPLA.
Uma análise divulgada pelo
SJA (Sindicato dos Jornalistas
Angolanos) e a propósito da
campanha eleitoral, demonstra a escandalosa colagem da
comunicação pública – TPA e
RNA – à campanha do MPLA.
A televisão privada TV Zimbo, propriedade de empresários
“futunguistas” (expressão que
corresponde à Presidência da
República erigida no complexo do Futungo de Belas) segue
pelo mesmo diapasão.
Surpreendentemente, na análise do SJA, o “Jornal de Angola”,
o equivalente ao matutino “Notícias” de Maputo, tem vindo a
pautar a sua cobertura da campanha eleitoral por um notável
equilíbrio, nomeadamente no
que concerne ao MPLA e à
UNITA. Durante os comícios
da oposição, onde se fazem presentes os carros de “exteriores”
da RNA, da TPA e da TVZimbo, há uma grande hostilidade
dos jovens contra esta presença decorrente de como estes
“eventos de massas” são depois
reduzidos a “notas de rodapé”
nos principais noticiários.
A oposição apenas aparece reﬂectida nos semanários que
saem habitualmente à sexta-

3

-feira e na “Rádio Ecclesia”, a estação radiofónica que pertence à
igreja católica.
Um dos “pecados” atribuído aos
“media” públicos angolanos é a
forma como foram divulgados
os resultados eleitorais de 1992 e

que culminou com o reacender da
guerra, pois a UNITA considerou
que estava a ser “roubada” pela forma como eram anunciados parcelarmente os resultados.
*enviado das publicações e rádio da
mediacoop

Abel Chivukuvuku, candidato da CASA-CE

Resultados das Eleições de 2012
MPLA

175 deputados,

70%

UNITA

32 deputados,

19%

CASA-CE

8 deputados,

6%

PRS

3 deputados,

2%

FNLA

2 deputados,

1%

TEMA DA SEMANA
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Critérios de selecção dos directores de áreas geram polémica

Curto-circuito na EDM
Por Raul Senda

E

stá instalado um clima de
tensão e descontentamento
no seio de quadros seniores
da empresa Electricidade
de Moçambique (EDM). Em causa
está a anulação de um concurso público que já tinha desfecho, visando
a selecção de directores de áreas e
de outros cargos de chefia. No entanto, depois de várias insistências,
a direcção da EDM diz que o número de candidatos não foi satisfatório, o que justificou o lançamento
de um novo concurso.
O concurso em alusão foi lançado a
12 de Maio de 2017 e enquadrava-se
no âmbito de reformas que a empresa vem realizando desde que Mateus
Magala, um quadro moçambicano
que o Governo foi buscar ao Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD) e próximo do círculo conﬁdente de Filipe Nyusi, tomou conta
da direcção máxima da eléctrica moçambicana.

O processo de restruturação do sector dos recursos humanos começou
em Julho de 2016, com o lançamento
de um concurso para a selecção dos
administradores da EDM.
No anúncio, o Conselho de Administração (CA) da EDM explica que
a empresa está num processo de mudanças profundas que visam orientá-la para um nível de eﬁciência e eﬁcácia totalmente diferente do actual.
Nessa linha, continua o esclarecimento, esta ambiciosa agenda de
transformação é um pré-requisito
necessário para enfrentar os desaﬁos
do cumprimento das suas obrigações
com o governo, para além de lançar
bases para o alcance da sua ambição
ﬁnal que é de fazer de Moçambique
um polo energético na África Austral
até ao ano 2030.
De acordo com a explicação da empresa, como parte deste processo, a
EDM lançou, a 12 de Maio de 2017,
o anúncio de concurso para o preenchimento de diferentes posições de
directores de áreas.
Em cumprimento dessa directiva,
vários quadros internos apresentaram as suas candidaturas.
Em ﬁnais do mês passado, os candidatos foram escortinados e a lista dos
vencedores foi tornada pública no
início deste mês.
Contudo, para o espanto dos concorrentes, o CA decidiu invalidar os
resultados de alguns postos e lançou
novo concurso.
Trata-se das vagas para o director
Comercial – Clientes e tensão, director de Centro de Conhecimento,
director de Energias Renováveis e
Eﬁciência Energética, director de
Desenvolvimento de Negócios, director de Tesouraria e do director das
Finanças Corporativas.
Para a invalidação do concurso, o CA
da EDM não indicou as razões, sobretudo, aos concorrentes. Mas uma
fonte da EDM aﬁançou ao SAVANA que a ideia é abrir espaço para
quadros externos da empresa também concorrerem, sobretudo, para
áreas não operacionais.
A inquietação dos excluídos resulta
do facto do CA da EDM ter decidido que candidatos que manifestaram interesse por estas posições
no concurso anterior, e que tinham
conseguido resultados positivos na
avaliação, não se deviam candidatar
novamente.
O prazo da emissão das novas candi-

daturas terminou no passado dia 14
de Agosto.
Funcionários da EDM fazem notar
que o novo concurso é bastante suspeito na medida em que não deﬁne
claramente as regras de participação
e muito menos o perﬁl dos candidatos.
Também questiona-se o facto do júri
que faz a selecção dos candidatos ter
sido formado pelo próprio presidente do Conselho da Administração da
empresa, Mateus Magala, com consultores vindos do BAD, para além
de que a decisão ﬁnal sobre quem
ﬁca no cargo cabe ao PCA.
“Não compreendemos os critérios
usados para a selecção dos directores.
Exigimos uma auditoria externa e
independente. Tudo é feito ao sabor
do PCA que tomou todo o processo
para si. Aﬁguram-se problemas muito graves na empresa nos próximos
tempos”, avisou um dos quadros seniores da empresa.

Contestações
Nos corredores da EDM, já circulam
indicações de uma manifestação de
desagrado que será levada a cabo por
trabalhadores no dia (27 de Agosto)
das celebrações dos 40 anos da empresa.
“O novo PCA veio com uma ﬁlosoﬁa de transformação, mas o que assistimos é uma autêntica destruição”,
frisam.
A título ilustrativo, apontam que a
direcção da EDM cancelou o processo de evolução na carreira proﬁssional e também não cumpriu com a
promessa de uma nova tabela salarial.
O aumento de remunerações dos
membros do CA na ordem dos 60%,
numa altura em que a empresa está
em manifestas diﬁculdades ﬁnanceiras, é apontado como uma das razões
que provam que o actual PCA não
está preocupado com a sustentabilidade da empresa, mas em resolver
seus problemas e dos seus próximos.
Em meados do ano passado, cada um

dos sete membros do CA da EDM
viu o seu ordenado a aumentar de
400 mil meticais para aproximadamente 1,2 milhões. No sector de
produção, distribuição de electricidade o salário mínimo é de 5.402 meticais. Recentemente, os directores viram os seus ordenados a aumentarem
para 700 mil meticais.
No que concerne às receitas, a empresa continua a somar prejuízos ano
após ano, ainda não consegue satisfazer suas responsabilidades com
terceiros e, como consequência, há
duas semanas anunciou o aumento
de preços de energia eléctrica. O aumento da tarifas de energia eléctrica,
aplaudido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) alegadamente por
proteger os mais carenciados, foi justiﬁcado com a necessidade de reduzir
os custos operacionais. No exercício
económico de 2016, a EDM registou
um resultado operacional negativo
avaliado em 2.428 milhões de meticais, contra um prejuízo de 2.205
milhões do idêntico período anterior.
Isto signiﬁca que as perdas operacionais da EDM estão a aumentar e a
empresa não está saudável.
Mateus Magala veio do BAD em
Agosto de 2015 para substituir Gildo Sibunde na direcção da EDM,
uma decisão com cunho presidencial.
Tal como Rogério Zandamela, agora
no Banco de Moçambique, Mateus
Magala fez parte de um “naipe” de
quadros moçambicanos envolvidos
com instituições internacionais sondados pelo Presidente Filipe Nyusi
para ocupar lugares de topo em empresas estratégicas. A ideia, disse-nos
uma fonte próxima do Presidente, faz
parte da estratégia da administração
Nyusi, de colocar tecnocratas com
experiência em instituições internacionais relevantes, para dirigirem
empresas estruturantes na economia
moçambicana.
Aliás, na tomada de posse, o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do
Rosário, apontou Magala como um

quadro capaz e com mérito para liderança duma instituição de grande
importância no processo de desenvolvimento económico e social do
país.
Segundo o Primeiro-Ministro, a indicação de Magala para a presidência
da EDM constituía um sinal inequívoco do crescente interesse que se
tem sobre quadros moçambicanos ao
nível internacional.
Assim, de acordo com o governante, dentre vários desaﬁos, Mateus
Magala tinha a missão de assegurar
o fornecimento de energia eléctrica
de qualidade, com segurança e ﬁabilidade para tornar a EDM numa
empresa de referência nacional e internacional, prosseguir com electriﬁcação rural e urbana, prestar serviços
de qualidade aos cidadãos, para além
de aprimorar a organização e gestão
interna de modo a elevar a capacidade ﬁnanceira da empresa.
No entanto, dois anos depois de tomar conta dos destinos da EDM, a
dinâmica por si introduzida não tem
sido do agrado da esmagadora maioria dos quadros da empresa.
No entender dos funcionários da
EDM, a anulação do concurso e lançamento do outro sem regras claras,
com um júri suspeito, visa essencialmente acomodar interesses do PCA.
As suspeitas derivam do facto do CA
da EDM não ter conseguido explicar, até hoje, as razões que culminaram com a não validação do concurso
anterior em certas áreas fulcrais para
o funcionamento da empresa para
além de ter “inundando” a EDM de

consultores estrangeiros, quase todos
reformados do BAD.
Trata-se dum pessoal vindo da diáspora, que, segundo os funcionários
da EDM, não domina a área técnica,
um sector sensível da empresa.
“São apenas gestores e a empresa
ainda tem de providenciar residência,
viatura, salários acima da média bem
como da realidade nacional entre outras mordomias, sem que, no entanto,
saiba-se qual é a mais-valia que trazem para a EDM”, frisam.
Sublinham que a governação de Mateus Magala vai para o terceiro ano,
mas este nunca visitou os diversos
sectores que perfazem a empresa e
muito menos as províncias.
“Nunca se reuniu com os trabalhadores para colher sensibilidades e
compartilhar ideias e só sai do seu
gabinete para o terreno somente para
cerimónias solenes em que o Estado
esteja representado ao mais alto nível, como aconteceu na inauguração
da rede eléctrica em Vunduzi, na
Gorongosa”, sublinham.
Contudo, outras fontes dentro da
EDM fazem notar que pode haver uma onda de descontentamento
entre sectores que tendo sempre se
beneﬁciado ilicitamente dos recursos
da empresa, como por exemplo em
esquemas de viciação de concursos
de aquisição de bens e serviços, procuram resistir às mudanças introduzidas pela nova administração.
“A nova administração está a atacar
os problemas reais da empresa e a
fazer cortes em sectores tipo procurement, por isso que há tensões. São
resistências a mudanças”, frisam.

“O número de candidaturas
não foi satisfatório”

S

obre os problemas levantados na EDM, o SAVANA fez uma
primeira abordagem à direcção da EDM há duas semanas,
mas a empresa teimava em não colaborar, mesmo depois de ter
solicitado o roteiro das questões por escrito.
Vendo-se debaixo de muita insistência, a EDM enviou na tarde desta
quarta-feira, um lacónico email que pouco esclarece sobre as questões
levantadas, que colocamos abaixo em formato de pergunta e resposta.
P: No quadro das reformas, o CA da EDM lançou, a 12 de Maio de
2017, um concurso público para a selecção de directores de áreas. A
empresa anunciou resultados finais. Porém, para o espanto dos candidatos, a direcção da EDM não validou os resultados do primeiro
concurso e lançou um novo concurso. O que terá acontecido para a
empresa lançar novo concurso para estes sectores?
R: O número de candidaturas não foi satisfatório; pretendia-se mais
concorrência.
P: Porque é que a empresa não admite que candidatos anteriores voltem ao concurso?
R: Todas as candidaturas, incluindo as anteriores, foram consideradas.
P: De acordo com informações obtidas pelo jornal, o colégio que
compõem o júri é composto por antigos colegas do actual PCA no
BAD e a escolha final está a cargo do PCA, facto que limita a transparência. Confirma-se ou não estas informações?
R: Por norma, a composição e identidade do júri para a selecção de candidatos não é revelada, exactamente, para conferir e garantir imparcialidade, conﬁdencialidade e discrição na selecção dos candidatos. Sobretudo, num momento em que ainda decorre o processo, como é este caso.
P: Como é que é feito a constituição do corpo do júri?
R: A resposta anterior é válida!
P: Qual foi o critério de selecção?
R: A resposta anterior também é válida! Mas podemos adiantar que a
idoneidade, a competência proﬁssional e experiência foram os critérios
mais relevantes para se convidar as individualidades que fazem/ﬁzeram
parte do júri.
P: O actual Conselho de Administração participa ou não no processo
de avaliação dos candidatos?
R: Os membros do Conselho de Administração participam no processo.
P: O ministério de tutela é envolvido ou não neste processo?
R: De acordo com a lei, as empresas públicas gozam de autonomia administrativa e de gestão. No entanto, neste caso concreto, o ministério
de Tutela está informado sobre o processo.
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Caso Moza

Ética Pública põe Zandamela em apuros
Por Argunaldo Nhampossa

P

ara a Comissão Central de
Ética Pública (CCEP), não
há sombra de dúvidas de
que a escolha da Kuhanha,
Sociedade Gestora do Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Banco de
Moçambique, como novo accionista
de referência do Moza, violou de forma clara a Lei da Probidade Pública
(LPP).
Segundo uma deliberação da CCEP, o
governador do Banco de Moçambique
(BM), Rogério Zandamela, agiu como
jogador e árbitro, ao decidir sobre uma
matéria que beneficiou uma entidade
que tem interesses patrimoniais com o
Banco Central.
O documento sublinha que o PCA do
Moza, João Figueiredo, está a exercer
o cargo de forma ilegal.
Se há dois meses o governador do
Banco Central, Rogério Zandamela,
mostrava-se preocupado com o facto
de os moçambicanos não celebrarem
a solução encontrada para a salvação
do banco Moza, pois mantinha a
“moçambicanidade” da instituição, a
CCEP trouxe mais motivos para não
se festejar.
Na altura, Zandamela defendeu que
o processo tinha sido o mais transparente que alguma vez viu na sua vida.
Em recente entrevista ao SAVANA,
João Figueiredo não tinha dúvidas:
“salvamos o Banco, reforçamos o sistema financeiro e contribuímos para a
estabilidade económica”.

Na semana finda, a CCEP deliberou
sobre o assunto e concluiu que houve
violação da LPP. O parecer da CCEP
está a ser celebrado em vários sectores
económicos/financeiros, sobretudo,
por aqueles que se sentiram atingidos
com as polémicas declarações de Zandamela em Portugal.
“A deliberação da CCEP é um prato
cheio de munições para atacar Zandamela, um homem que mexeu com
tubarões das finanças habituados a dar
ordens ao Banco Central. Agora vão
pressionar a PGR a agir”, frisou uma
fonte ligada a um importante banco
comercial da praça.
A comissão criticou os moldes de actuação de Zandamela, que, enquanto
governador do Banco Central, decidiu
sobre matérias que beneficiariam uma
entidade por ele presidida, a Kuhanha.
Entende a CCEP que a conduta colocou aquele dirigente numa situação
de conflito de interesses, como está
plasmado na alínea a) do artigo 39 da
LPP.
“Se o governador do BM, como titular da entidade pública disciplinadora
e supervisora dos bancos comerciais,
agiu na plenitude das suas competências, já se torna problemática a situação em que a Kuhanha se propõe a
subscrever o capital do Moza em sede
de um processo conduzido desde o
início pelo servidor público Rogério
Zandamela, que, em simultâneo, preside o Conselho de Administração da

própria Kuhanha, aditando-se o facto
de esta entidade ser inteiramente detida pelo BM”, refere.
Para a CCEP, outro pecado do governador do Banco Central foi de,
na qualidade de dirigente máximo do
BM, ter nomeado João Figueiredo,
para dirigir a Comissão de Avaliação
que tinha a missão de liderar a selecção das propostas para a recapitalização do banco e, mais tarde, presidente da Kuhanha, ter o indicado como
PCA do banco Moza.
Esta situação pode colocar em causa
as atribuições do próprio regulador,
que são de disciplinar e supervisionar
a actividade bancária e das instituições
de crédito.
Ainda sobre João Figueiredo, a nota
da CCEP diz que, ao abrigo do número 2, do artigo 2, conjugado com o
número 1 do artigo 3, ambos da LPP,
fica abrangido pelo sistema de conflito de interesses e proibições enquanto nomeado. Argumenta que, findo o
mandato de Figueiredo na direcção
provisória da comissão de avaliação,
este ficava inibido de prestar qualquer
serviço à pessoa jurídica com que tenha estabelecido um relacionamento
relevante por um período de dois anos.
Considera o despacho que, ao ter aceitado exercer o cargo de PCA do banco
Moza, Figueiredo viola frontalmente
as disposições legais e exerce o cargo
de forma ilegal.
Em conflito de interesses, por não ter

observado o prazo de “repouso” de
dois anos, também está Joana Matsombe, antiga administradora do BM,
que, depois de ir à reforma, foi nomeada provisoriamente administradora
do Moza.

Devem demitir-se

Analistas ouvidos pelo SAVANA divergem de posicionamentos em torno
deste assunto. Enquanto o consultor
económico e político Thomas Selemane defende a nulidade do processo e
consequente demissão dos implicados,
o jurista Rodrigues Rocha diz que não
vê nenhuma violação.
Para Thomas Selemane, a aquisição
das acções do Moza pela Kuhanha
mostrou o cúmulo de conflito de interesses e a decisão da CCEP perca por
tardia. Contudo, diz ter retido dois
aspectos: O primeiro é que não deveria ter sido conduzido daquela forma
e, não havendo alternativa, poderia o
BM ter prorrogado o prazo para encontrar outra alternativa que não violasse a lei.
Explica que, após a intervenção, o
Moza não corria o risco imediato de
falência pelo que poderia se ter continuado com a procura.
O segundo é que não há outra alternativa, se não a anulação do processo
e realização de um novo concurso público.
Defende que, tal como o Banco Central intervencionou o Moza da primeira vez, pode fazê-lo novamente até
ao apuramento de uma outra entidade

que não esteja numa situação de conflito de interesses.
Para Selemane, os bancos vivem de
reputação e, neste momento, a reputação do Moza está manchada.
“Num país normal, Rogério Zandamela, Joana Matsombe, Alberto Bila
e João Figueiredo deviam demitir-se”,
observou.
Acrescentou que, no caso de Zandamela, pelo menos não ficará desempregado, porque voltará ao FMI.
Avança que é preciso que a PGR verifique se houve ou não ilícitos criminais.
Posicionamento contrário é apresentado pelo jurista Rodrigues Rocha,
que diz não haver nenhum ilícito legal e ético no processo que resultou
na aquisição de 80% do Moza pela
Kuhanha.
De acordo com Rocha, houve um
concurso público amplamente divulgado, no qual qualquer candidato
poderia concorrer e a Kuhanha, dentro das suas atribuições, concorreu,
cumprindo com todos os requisitos e
ganhou o processo.
Sublinhou que há prerrogativa de o
BM escolher uma entidade diferente
dos accionistas do banco intervencionado, em caso de incapacidade de recapitalização por parte destes.
Nesse sentido, diz que cabe ao BM
manter um diálogo com as instâncias
competentes, como a PGR e o Tribunal Administrativo, para explicar
como é que o processo se desenrolou.
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Uma visita para cumprir agenda
Por Abílio Maolela

O

Presidente da República prosseguiu, esta
semana, com a sua
agenda de visita aos
Ministérios, tendo escalado, na
quarta-feira, o Ministério do
Género, Criança e Acção Social.
Com apenas uma instituição
de tutela, Instituto Nacional de
Acção Social (INAS), a visita de
Filipe Nyusi teve seu início no
Infantário 1º de Maio, um centro de acolhimento de crianças
órfãs, tendo terminado no edifício-sede do Ministério, onde
se encontram todos os serviços
ministeriais.
Tal como no Ministério dos
Combatentes, Filipe Nyusi desdobrou-se em elogios e recomendações aos quadros daquele
Ministério que em críticas, como
vinha fazendo nas anteriores visitas, numa acção que se revelou de
cumprimento de agenda.
Filipe Nyusi considerou o pelouro liderado por Cidália Chaúque
como o exemplo de um Ministério que “não gasta, mas que faz”,
pois, “apesar de ser novo, tem feito um trabalho notável”.
Entretanto, sublinhou a necessidade de o Ministério clarificar
cada vez a sua acção na sociedade,
principalmente no combate à vio-

tade de trabalhar e fazem o seu
trabalho com muito amor”, constatou.
A Directora Nacional da Criança, Angélica Magaia, fez saber,
na ocasião, que existem, em todo
o país, oito infantários públicos,
distribuídos por igual número
de províncias, excepto Zambézia,
Cabo Delgado e Niassa, onde
ainda estão em construção.
Devido ao elevado número de
crianças órfãs e abandonadas,
Magaia revelou que os infantários
públicos funcionam acima das
suas capacidades, pelo que pede
ajuda para o alargamento da sua
cobertura.
Sem avançar as razões, a Ministra do Género, Criança e Acção
Social, Cidália Chaúque, revelou que, em 2016, o país possuía
1.380 centros infantis, incluindo
privados, porém, o número reduziu para 975, este ano. Assim,
o número de crianças assistidas
também reduziu, tendo passado
de 133 mil, em 2015, para 122
mil, em 2017.

Gerir o INAS como uma
empresa
Para além da assistência às crianças órfãs, o pelouro liderado por
Cidália Chaúque também é responsável pela assistência social de

Filipe Nyusi observando os kits de assistência básica das famílias carenciadas

lência doméstica e mendicidade
para que não sejam politizados.

Centros infantis reduzem
no país
A satisfação do Chefe de Estado começou no Infantário 1º de
Maio, uma instituição pública de
cariz social, onde testemunhou o
trabalho sensível a que as educadoras têm sido submetidas.
Com 45 crianças, o Infantário 1º
de Maio alberga diversos petizes
órfãos e abandonados, com alguns a necessitarem de cuidados
especiais, algo que comoveu Filipe Nyusi.
Nyusi revelou ter ficado “sensível” com a qualidade dos serviços
prestados naquele local porque,
apesar de passar algumas dificuldades, “mostrou vontade de trabalho”.
“Encontramos pessoas com von-

famílias mais vulneráveis do país,
destacando-se as chefiadas por
mulheres e idosos.
Com quatro programas de assistência social, o INAS, a instituição responsável pela actividade,
prevê assistir, este ano, cerca de
550 beneficiários, representando
uma evolução de 8,2% em relação
ao ano passado, em que assistiu
507.900 pessoas.
O programa de subsídio social
básico é mais concorrido com
cerca de 372 mil beneficiários,
mas não registou nenhuma evolução, em 2017, assim como o
programa de serviços sociais de
acção social que se manteve nos
9.034 beneficiários. Por sua vez, o
programa de apoio social directo
decresceu de 47.287, em 2016,
para 47.227, em 2017.
Confrontado com as dificulda-

des financeiras enfrentadas pela
instituição, Filipe Nyusi pediu a
direcção da mesma para que administre a instituição como uma
empresa porque “o Instituto é
um fundo que não produz, mas é
necessário para atingir o público-alvo”.
“É preciso ter sensibilidade na

gestão do dinheiro”, disse, exortando também a Inspecção Ministerial a monitorar a alocação
dos donativos, assim como dos
subsídios aos beneficiários.
Aliás, sobre este assunto, o Presidente da República instruiu a
instituição a criar uma entidade
para a alocação de donativos, de

modo a que não haja aproveitamento político.
Refira-se que, para além de assistir pessoas civis, o INAS assiste
também os combatentes, indivíduos que também se beneficiam
dos programas de assistência social do Ministério dos Combatentes.
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INSS aperta o cerco
aos inquilinos devedores
1. No âmbito da sua Política e Estratégia de Investimentos, o INSS-Instituto Nacional de Segurança Social tem vindo a adoptar rigorosos procedimentos de
JHVWmR GH PRGR D JDUDQWLU XP HTXLOtEULR ¿QDQFHLUR
consentâneo com a sustentabilidade da institituição,
dentre os quais a responsabilização das obrigações
por parte de alguns cessionários de exploração (inquilinos) dos estabelecimentos comerciais e que são
sua propriedade.

7. Uma acção para se exigir o pagamento das dívidas foi
igualmente movida junto ao Tribunal Judicial da Província de Gaza.

2. É nesta conformidade que o INSS tem vindo a dialogar
e a exigir extra-judicialmente o pagamento de dívidas
que alguns destes inquilinos têm para com a instituição,
o que, nalguns casos, não tem sido coroado de êxito.

9. Paradoxalmente, a empresa “Moza Property Development, Lda.” moveu uma providência cautelar não esSHFL¿FDGDVROLFLWDQGRDR7ULEXQDO-XGLFLDOGD3URYtQcia de Gaza para que instasse ao INSS a “desocupar as
instalações e abster-se de perturbar o funcionamento
do estabelecimento turístico”, à qual o INSS alegou
IDOWDGHIXQGDPHQWRVGH)DFWRHGH'LUHLWRTXHMXVWL¿casse a procedência do pedido.

3. No caso particular do Centro de Conferência Regional
de Gaza, também conhecido pela designação turística
de “Xai Xai Sun Hotel”, sito na cidade de Xai-Xai, o
INSS realizou contactos no sentido do então inquilino cumprir com as suas obrigações, nomeadamente o
pagamento das rendas, cuja dívida total ascende actualmente a 5. 197.032,00 MT (cinco milhões, cento e
noventa e sete mil e trinta e dois Meticais).
4. Com efeito, o referido estabelecimento turístico vinha
sendo explorado, desde 2 de Setembro de 2013, pela
empresa “Moza Property Development, Lda.”.
5. (P 6HWHPEUR GH  R ,166 QRWL¿FRX H[WUDMXGLcialmente, a empresa, no sentido de liquidar a dívida
que tinha para com o INSS e que, na altura, correspondia a 2.598.516,00 MT (dois milhões, quinhentos
e noventa e oito mil, quinhentos e dezasseis Meticais).
6. Em face do continuado incumprimento das obrigações
contratuais, o INSS optou por rescindir unilateralmente o contrato, com efeitos a partir de Março de 2017.

8. Contudo, dado que em Julho último decorreram os Jogos Escolares naquela província e dada a necessidade
de acomodar parte dos estudantes, o INSS permitiu a
extensão do prazo para a entrega do imóvel, até 31 de
Julho.

10. O Tribunal Judicial da Província de Gaza deu, com
efeito, razão ao INSS, tendo considerado improcedentes os argumentos evocados pela empresa “Moza
Property Development, Lda.”, pelo que o imóvel foi
tomado pelo legítimo proprietário, estando actualmente a decorrer os trâmites para que o estabelecimento
turístico seja adjudicado a um outro inquilino.
11. Contudo, a “Moza Property Development, Lda.” tem
vindo a propalar que cabe ao INSS a responsabilidade
de arcar com as obrigações que a empresa tem para
com os seus trabalhadores.
12. Tal responsabilidade é, veementemente, negada pelo
Instituto Nacional de Segurança Social, dado que a
relação contratual entre os trabalhadores do “Xai Xai
Sun Hotel” foi estabelecida com a empresa “Moza
Property Development, Lda.” e não com o INSS.

Maputo, 23 de Agosto de 2017
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Programa com o FMI continua incerto
Por Argunaldo Nhampossa

N

uma altura em que o
Banco de Moçambique
(BM) mostra-se preocupado com o elevado
endividamento interno, o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
diz que ainda não há luz verde
para a retoma do financiamento
ao país.
Em declarações exclusivas ao
SAVANA, Ari Aisen, representante-residente do FMI em Moçambique, diz que ainda não se
pode falar de datas para o reatamento da cooperação financeira,
porque ainda há muitos aspectos
pendentes.
Ari Aisen apontou a necessidade
do preenchimento das lacunas
de informação no sumário executivo do relatório de auditoria
da kroll, corte nas isenções fiscais, redução da folha salarial e
restruturação do sector público
empresarial como premissas essenciais para a reforma da economia do país.
O BM manifestou preocupação
com o elevado nível de endividamento público interno, numa
altura em que esta modalidade
constitui a única fonte de financiamento do Governo para colocar a sua máquina em funcionamento. Como é que o FMI olha
para esta preocupação do BM e o
que pode acontecer caso o nível
de endividamento interno continue a subir?
O Banco de Moçambique manifestou com muita clareza e articulou muito bem a sua preocupação
com o endividamento interno,
alto de momento. Compartilhamos essa visão, o endividamento é
muito alto, o rácio da dívida pública total-PIB até final de 2016
estava acima de 100%.
Reduziu um pouco em função
da apreciação da taxa de câmbio.
É bom lembrar que mais de 80%
da dívida moçambicana está denominada em moeda estrangeira.
Mas a dívida doméstica denominada em metical vem crescendo.
Esse crescimento da dívida interna preocupa, numa situação
em que a dívida pública total já é
insustentável, o que é muito problemático para a estabilização da
economia moçambicana.
É correcto na nossa visão o BM
levantar essa questão e indicar que
pressões para o aumento da dívida
pública dificultam a estabilização
da economia, pois podem levar o
BM a ser ainda mais agressivo na
condução da política monetária
para frear potenciais pressões inflacionárias.
O que o Governo pode fazer
para inverter esta situação?
Aproveitando os debates em curso na formulação do Orçamento
de Estado de 2018, é importante
ajustar as contas públicas.
Em linhas gerais, é preciso reduzir o défice público, mais precisa-

favoreceria o sector privado com
um maior acesso ao crédito.

Relatório Kroll

Ari Aisen, representante do FMI

mente, o défice público primário,
que exclui o alto custo do serviço
da dívida, para ajudar a diminuir
as elevadas necessidades de financiamento do sector público.
Para obter uma redução dos défices primários nos próximos anos,
a missão do FMI indicou algumas recomendações de política
como é a redução das isenções
tributárias para tentar aumentar
as receitas fiscais. Há uma grande
preocupação também com o nível
das despesas correntes, principalmente a folha salarial. A folha salarial, como percentagem do PIB,
registou um rápido aumento nos
últimos anos passando de 8% do
PIB em 2010 para 11,3% do PIB
em 2016, muito acima da média
de 6,6% para uma amostra de
países em semelhante estado de
desenvolvimento. Portanto, medidas têm de ser discutidas pelo
Governo para frear o crescimento
da folha salarial do sector público.
Em suma, é importante reduzir
o défice primário para níveis inferiores aos actuais. Além disso,
um aumento das receitas fiscais
oriundo de um corte de isenções
fiscais, combinado com uma redução de gastos correntes, criaria
espaço no orçamento para financiar investimento público em benefício da economia Moçambicana. Estes investimentos devem ser
bem priorizados e escolhidos com
bastante critério, no sentido de
que tenham um efeito multiplicador sobre a economia, melhorando as infra-estruturas e auxiliando
o crescimento inclusivo do PIB.
Está a sugerir que o Estado não
empregue mais pessoas para evitar a expansão da folha salarial
ou reajuste os salários?
Não é necessariamente reduzir o
número de funcionários. O importante é que os salários não
cresçam acima da capacidade do
Governo de financiá-los. Se o
total da folha salarial continuar
crescendo como nos últimos anos,

ela vai tomar uma grande fatia do
orçamento do Estado, sobrando
menos recursos para outras questões importantes. Isso pode ser
atingido por uma menor contratação de novos empregados e aumento de salários de forma muito
mais cautelosa como vem sendo
feito.
A boa notícia é que existem discussões internas e espero que a resolução seja boa para que a redução do gasto corrente ocorra para
a estabilização macroeconómica.
Para que o ajuste fiscal seja sustentável ao longo do tempo, os
gastos sociais, direccionados à
saúde, educação e às camadas
mais vulneráveis precisam ser
preservados sob pena de o ajuste
fiscal necessário não ter o apoio
da população, que é essencial. É
importante que a população entenda que o país está numa grave
crise fiscal que gera esta instabilidade macroeconómica que estamos a viver com crescimento do
PIB mais baixo e inflação mais
elevada.
Os salários da maioria dos funcionários públicos não cobrem
as despesas da cesta básica como
é que isso deve ser feito?
É uma preocupação, mas é preciso
ser honesto quanto à capacidade
que o Governo tem de poder pagar a massa de salários da função
pública. Pode se pensar em reduzir benefícios de altos executivos
públicos antes de reduzir os salários das camadas mais baixas. O
Governo precisa debater opções
sustentáveis, mas não gerar impressão de que nada precisa ser
feito. Existem discussões e, no
orçamento de 2018, o Governo
pode indicar com claridade quais
as políticas para que os ajustes sejam sustentáveis, protegendo as
camadas mais vulneráveis, possibilitar uma contribuição efectiva
para a estabilização macroeconómica e inclusive deixar o BM confortável para reduzir as taxas de
juros nos próximos meses, o que

A quantas andam as negociações
para a retomada do programa
com FMI
Nós ainda não temos uma previsão exacta. É difícil falar em tempos neste momento. Mas a comunicação entre o Governo e o FMI
é diária, temos boas relações e de
honestidade sobre o que é necessário tecnicamente ser realizado.
Participamos das discussões do
Orçamento e da política monetária, emitimos as nossas opiniões e
escutamos o lado do Governo. Há
um intercâmbio diário muito importante. O Governo manifestou
o desejo de ter o programa com
o FMI e, do nosso lado, também
existe o desejo de apoiar Moçambique, que é membro do FMI. Se
colocou a questão da auditoria
como elemento importante nesse
aspecto.
Se existe essa vontade de apoiar
qual é o impasse?
Depende do avanço da supressão das lacunas de informação do
relatório e também das medidas
fiscais e compromissos sobre os
quais estamos conversando. Estamos num bom caminho e precisamos aguardar o desenvolvimento
dessas matérias e julgando à medida que os factos vão ocorrendo.
Ambos os lados têm vontade de
voltar a uma relação num programa e, no momento apropriado,
essa volta vai acontecer. Vamos
aguardar medidas fiscais adequadas do lado do Governo e a auditoria do lado da PGR.
Há uma agenda muito grande,
incluindo reformas para tornar
as empresas públicas sustentáveis
e reduzir os riscos fiscais. Alguns
avanços já foram feitos na área de
subsídios com os combustíveis, na
tarifa de energia eléctrica, tudo
isto visando trazer mais espaço
fiscal para que o sector público
contribua para o desenvolvimento
do país, dando mais espaço para o
desenvolvimento do sector privado que gera emprego.
A responsabilização dos mentores das dívidas é ou não outra
condição para a retoma do programa?
Vou deixar essa questão em aberto, porque essa é uma decisão soberana do país e a PGR é o órgão
responsável que vai decidir como
proceder adiante. Essa é decisão
soberana e não cabe ao FMI dizer isto ou aquilo, somos parceiros
e vamos aguardar serenamente
pelos resultados.
Um mês depois da missão do
FMI ter escalado Maputo e deixado recomendações, quais os
avanços que o Governo deu?
Na área fiscal existem debates
com os vários ministérios e há
alguns avanços no âmbito da preparação do Orçamento do Estado

antes de ser enviado à Assembleia
da República. O Governo apreciou as recomendações do FMI
no sentido de reduzir o défice primário e este será um insumo importante no desenho da política
económica. Ainda há trabalho por
parte do Governo para consolidar
o orçamento e fortalecer os fundamentos fiscais necessários para
estabilizar a economia moçambicana.
Retomo a minha questão, o Governo revelou algo de novo para
suprir as lacunas do relatório?
Na auditoria, tomamos nota das
declarações do Presidente da
República, quanto à necessidade
de deixar a PGR trabalhar e nós
estamos aguardando com serenidade como é que o processo de
preenchimento das lacunas de informação vai se realizar. A PGR
está a liderar o processo. A informação não será dada ao FMI,
mas sim à PGR e há inquéritos
confidenciais a que não temos
acesso. Portanto, estamos a aguardar o processo como o Presidente
Nyusi mencionou para ver os próximos passos do desenlace desse
enredo porque, como a missão de
Washington deixou claro, é muito
importante preencher essas lacunas de informação existentes no
sumário executivo do relatório de
auditoria da Kroll.

Tarifas de energia eléctrica
Contrariamente à maioria do
povo, o FMI saudou a recente
revisão da tarifa de electricidade, num ano em que sobe tudo
menos os salários. Isto não vai
contribuir para o aumento da
pobreza?
Saudamos que a tarifa social foi
congelada, entendemos que o
consumo dos mais vulneráveis,
que é de 125kwh, o que não é
muito, foi protegido das revisões
tarifárias. As tarifas não são aumentadas, porque se tem que aumentar sem nenhuma razão.
A verdade é que o custo da EDM
para trazer energia para o país é
maior do que ganha com as vendas, isto coloca a empresa numa
situação financeira insustentável.
Para equilibrar a posição, é necessário que a tarifa reflicta com precisão os custos de operação que a
empresa tem.
O custo de energia em Moçambique estava abaixo da média da
região e é preciso ser honesto com
a população. Quem consome mais
energia são as classes favorecidas.
Não é certo que uma empresa
do sector público subsidie essas
classes. Os subsídios precisam ser
direccionado para aquele que realmente precisa, tal como acontece agora com a tarifa social. Se a
EDM acumula prejuízos sucessivos certamente que vai precisar de
injeccão de capitais do Governo
que virão do Orçamento do Estado.
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Fogo devora depósito de medicamento nas vésperas de auditoria

Incêndio ou queima de pistas?
Por André Catueira, em Manica

U

m incêndio de grandes
proporções deflagrou
no depósito provincial
de medicamento de
Manica, no sábado, 19,
deixando “vermelho” o stock de
fármacos localmente, um dia antes
de uma auditoria, encomendada
pelos doadores internacionais, que
devia determinar o estado de gestão da instituição, face à constante
escassez de medicamento nos hospitais públicos do país.
Até ao fecho desta edição, mantinham-se controversas as versões
sobre a origem do incêndio, com
relatos de que o incidente foi provocado por um curto-circuito normal
no interior do armazém, supostamente lotado e de haver uma “mão
criminosa” de uma rede, incluindo
de funcionários que alimentavam o
circuito informal de venda de medicamento.
O fogo destruiu por completo o depósito provincial de medicamento
de Manica no sábado, 19, quando,
na segunda-feira, 21, devia começar uma auditoria ao sector - crucial
para o funcionamento dos hospitais
- que estava na data sob a responsabilidade de um funcionário, quando
o resto se encontrava numa formação regional na província de Tete.
Há menos de três meses, um incêndio, com as mesmas características
que de Chimoio, destruiu o depósito provincial da Zambézia, em
Quelimane.

Incêndio

Ao que apurou o SAVANA no local, as chamas iniciaram perto das
13:00 horas de sábado, mas só foram
descobertas três horas depois, isto é,
às 16:00 horas, quando as mesmas
invadiram o tecto de zincos e começaram a alastrar-se por demais
compartimentos, libertando uma
fumaça negra que era visível a vários
quilómetros.
Os moradores vizinhos do edifício,
que ﬁca do lado oposto à casa mortuária, junto ao Hospital Provincial
de Chimoio e ao Instituto de Formação de Saúde, na rua Sussundenga, uma zona largamente habitada,
accionaram os bombeiros e invadiram o local para começar a retirar o
que era possível recuperar.
O corpo de salvação pública, que
ﬁca a três minutos de carro do local,
chegou uma hora depois, ou seja, às
17:00 horas, e iniciou a debelar o
fogo, mas em poucos minutos viu-se sem água e teve de fazer várias
viagens à busca do líquido.
“Para todos os efeitos, os bombeiros não tinham água naquele dia”,
disse ao SAVANA um dos bombeiros, assinalando que houve uma
parceria com o FIPAG, que liberou
água junto a um dos seus tanques de
distribuição, ao lado do quartel de
Chimoio, quase 1.5 quilómetros do
local do incêndio.
Uma outra viatura anti-incêndio,
dos Aeroportos de Moçambique, foi
accionada e o fogo foi controlado
até ao princípio da noite de sábado.
Contudo, até domingo, o SAVANA constatou que havia fagulhas
de fogo no local e, na segunda-feira,
21, a fumaça tóxica ainda “arruinava
os moradores”, que tinham sido evacuados temporariamente no sábado,
por questões de segurança.

fármacos raros (anti-retrovirais), o
contacto é breve e quase em surdina,
com os potenciais clientes.
Depois de estabelecido o contacto,
a venda dos anti-retrovirais exige
que o cliente forneça o seu contacto de telemóvel - o contrário não é
válido - e aguarde o telefonema do
vendedor, que muitas vezes efectua
a partir de uma cabina pública.
As receitas médicas exigidas pelos
vendedores servem para ajudar o
fornecedor, trabalhador de uma farmácia que nunca dá a cara, “a arranjar a dose necessária para o doente”
naquele momento, mas o processo é
contínuo até um ano, assegurou um
dos vendedores.
&RPRLQFrQGLRTXHGHÁDJURXQRGHSyVLWRSURYLQFLDOGHPHGLFDPHQWRGH0DQLFDDGYLQKDPVH
GLDVGLItFHLVQDVXQLGDGHVVDQLWiULDV

Danos
No sábado, no local do incêndio,
Alberto Mondlane, governador de
Manica e Juvenaldo Amós, director
provincial de Saúde, lamentaram
o incidente, sem estimar os danos
causados pelo incêndio e as consequências que daí advinham.
No mesmo dia foi convocada uma
sessão extraordinária do governo
provincial e, no domingo, outra
sessão foi convocada, juntando os
peritos do Ministério da Saúde e
do Interior, destacados de Maputo,
para investigar o incêndio.
Desde então, Juvenaldo Amós tem-se desdobrado em acalmar a população, referindo que não faltariam
medicamentos por três meses, porque os fármacos distribuídos e que
estavam nos depósitos dos hospitais
de Manica daria cobertura durante
este período.
“A província vai aguentar-se por
três meses com o stock que está nas
farmácias e nos depósitos dos hospitais”, garantiu Juvenaldo Amós, no
ﬁm da sessão de domingo, embora
alguns hospitais já se tenham manifestado cépticos a este posicionamento.
Em contacto com o jornal, um funcionário do depósito provincial disse que haviam sido enviados aos distritos medicamentos por dois meses
e já se ia à metade do consumo, e
estava previsto um reabastecimento
dentro de dias.
Na mesma senda, numa ronda na
capital de Manica, Chimoio, nos
arredores da cidade, o SAVANA
constatou que várias pessoas regressaram com receitas prescritas na segunda-feira sem os medicamentos.
Esta situação foi mais notória no
centro de saúde de Tambara 2 e
Nhamaonha, onde pacientes ouvidos pelo jornal asseguraram que não
tinham recebido medicamentos, incluindo anti-maláricos, antibióticos
e para-rápidos, e foram recomendados para procurar em farmácias
privadas.
“Disseram que não havia medicamentos na farmácia e vou comprar
na privada”, disse na segunda-feira
uma paciente no Tambara 2, exibindo uma receita do centro de saúde
local, com riscas vermelhas sobre os
medicamentos, sinal de faltarem ao
paciente.
O SAVANA apurou do mesmo
funcionário do depósito que tinha
sido encontrado um outro armazém
para receber 18 camiões de carga
com medicamentos que estariam a

chegar a Manica a partir desta semana.
“Só nós sabemos o que está a acontecer aí (no depósito)”, disse cauteloso sobre as especulações das causas do incêndio, insistindo que Manica foi classiﬁcada recentemente
em primeiro lugar no Ranking, do
MISAU, de melhor gestão de medicamentos.
Admitiu, contudo, uma crescente
ligação de gestores provinciais com
clínicas e farmácias privadas na província de Manica, o que vai de encontro com uma recente detenção
de um antigo funcionário do Hospital Provincial de Chimoio (HPC),
por retirar medicamentos de uso
exclusivo do MISAU para vender a
uma clínica de Chimoio.
Uma anterior investigação do jornal
apurou que Manica é a província
dominada por uma rede volumosa de venda de medicamentos nos
mercados informais, a maioria desviados do circuito oﬁcial do Ministério da Saúde.
Ao lado de produtos tradicionais
africanos para curar males de amor
ou dores de cabeça, os mercados

Feira e 38 milímetros, na cidade
de Chimoio, vendem ilicitamente
vários fármacos: tetraciclina, um
antibiótico, a artemisinina e Quarten, usados para o tratamento da
malária, canamicina, medicamento
utilizado em algumas doenças de
transmissão sexual, e incluindo os
anti-retrovirais para o HIV/SIDA
– geralmente para aqueles que não
querem serem vistos publicamente
em tratamento da doença.
Alguns destes medicamentos, como
o caso da tetraciclina, constam da
lista de medicamentos banidos pela
Organização Mundial de Saúde
OMS.
O negócio assenta em medicamentos desviados do circuito oﬁcial para
aqueles mercados paralelos, envolvendo trabalhadores da saúde e das
farmácias de Chimoio e é assegurado por jovens que nalgumas vezes
actuam com uma discrição idêntica
a da venda de drogas.
Sem uma banca ﬁxa, os vendedores
transportam o produto em maletas,
nos bolsos e chegam vezes em que
comercializam de forma livre na
entrada dos mercados. Em caso de

População atingida
Algumas famílias, que tinham sido
evacuadas das casas no dia do incêndio, regressaram às residências, mas
reclamam a inalação de fumo tóxico,
que ainda invadia os quintais e o interior das casas até esta terça-feira.
“O fumo está a fazer-se sentir dentro da casa e mesmo fora (no quintal), então nós não sabemos onde
estar. Se ﬁcamos dentro sentimo-nos sufocados, se sairmos para apanhar o ar, não conseguimos também
ter um ar puro. É sempre aquele
cheiro forte de medicamentos, isso
incomoda-nos”, disse Elsa Mariano,
uma moradora próximo do depósito.
Um outro morador, Vasco Raul,
contou: “estamos desde sábado a
inalar este cheiro, tentamos atenuar com leite, mas mesmo assim não
está a dar, não está a ser fácil vivermos desta maneira, está mesmo difícil”.
O depósito continuava vedado por
um cordão policial até ao fecho
desta edição e a equipa de peritos
nacionais dos Ministérios da Saúde
e do Interior que chegou a Manica
continuava a trabalhar para esclarecer o incidente. A Polícia não se
tinha ainda pronunciado sobre o
incidente até ao fecho desta edição.

FACIM-2017

Niassa reduz número de expositores

A

três dias do arranque
da 53ª Edição da Feira
Internacional de Maputo (FACIM), a ter
lugar no distrito de Marracuene, província de Maputo, de
28 de Agosto a 3 de Setembro
próximo, a província de Niassa
debate-se com dois problemas
que podem influenciar o seu desempenho no evento. Trata-se
da fraca adesão de expositores,
quando comparado ao ano passado, assim como da morosidade
na disponibilização de fundos
para os participantes.
Estes problemas foram apresentados pelo Director Provincial
da Indústria e Comércio, Fidélio
Salamandane, ao Governador
da província, Arlindo Chilundo,
durante a sua visita àquela instituição.

Para aquele director provincial, a
fraca participação de Niassa no
evento deriva da crise económica-ﬁnanceira que assola o nosso país,
facto que também se reﬂete no empresariado daquela parcela do país.
“Os empresários alegam que não
têm fundos para custear a sua passagem e estadia, em Marracuene”, explicou a fonte, sublinhando que este
facto terá um impacto negativo no
desenvolvimento da província, pois,
“poucas parcerias serão angariadas
para alavancar a produtividade”,
disse.
Em relação à disponibilidade de
fundos, a nossa reportagem soube,
na hora do fecho, que o problema
foi sanado, na última terça-feira.
Apesar de reconhecer estes problemas, Arlindo Chilundo exortou
os agentes económicos de Niassa
a trabalharem para que a província

consiga resultados satisfatórios
no evento.
Assim, apelou à mobilização de
empresas que produzem mel,
sobretudo a Lupilichi Wildeness que, na sua óptica, evoluiu
na angariação de máquinas para
o respectivo processamento.
Referir que, para esta edição,
a província de Niassa leva a
Marracuene diversos produtos
agrícolas, pesqueiros e ﬂorestais, com destaque para cereais,
leguminosas, tubérculos e ervas
medicinais.
A delegação de Niassa a 53ª
Edição da FACIM é composta
por 38 membros, entre dirigentes e expositores, com destaque
para os directores provinciais e
representantes da Reserva Nacional de Niassa.
(Pedro Fabião)
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Da poluição ambiental da Jindal aos atrasos no reassentamento de povoado de Cassoca, em Marara

Os relatos de um sofrimento sem prazo...
Por Abílio Maolela (texto) e Naíta Ussene (fotos), em Tete

P

arece não ter prazo, o
sofrimento do povoado
de Cassoca, no distrito
de Marara, sul da província de Tete. Há cinco anos
que aquela comunidade, localizada no interior da área concessionada à Jindal Mozambique Minerais, uma subsidiária
da Jindal Africa, pertencente
à multinacional indiana Jindal
Steel and Power Limited, convive com os trabalhos da mina
de carvão mineral de céu aberto.

O facto deve-se aos atrasos no processo de reassentamento daquela população, facto que a levou a paralisar
as actividades da empresa por três
vezes, sendo que a última reivindicação registou-se no passado dia 26 de
Julho.
A mineradora não dá a cara, publicamente, para explicar as razões pelo
atraso do processo, porém, o governo
waponta a queda acentuada do preço
do carvão no mercado internacional
como o principal factor e adianta que
pelo menos 150 casas serão entregues
até Dezembro, das 279 projectadas.
A proposta de “reassentamento gradual” da população não é acolhida,
em Cassoca, pois, é vista como uma
“estratégia de sabotagem” do processo. Sublinha, a população, que não irá
abandonar aquela área em fases.
Entretanto, enquanto não se conclui
o processo de reassentamento, a população daquele ponto do país continuará exposta à poluição ambiental
provocada pela actividade mineira.
Nesta edição, o SAVANA traz as estórias de uma povoação que, por residir numa área que “já não lhe pertence”, vê-se privada de direitos e liberdades, desde a liberdade de circulação

até ao acesso à terra para a prática da
agricultura.

Chegados à Cassoca, o SAVANA
deparou-se com a triste realidade a
que aquela comunidade está submetida, desde a falta de água potável até

a ausência de um posto de saúde para
cuidados sanitários básicos.
Naquele povoado, o único edifício de
alvenaria existente é o da escola primária, que contém três salas de aulas,
mas sem nenhum bloco administrativo. Os professores residem em cabanas, assim como o resto da população.
Os cuidados médicos são prestados
no Centro de Saúde da Jindal, que
dista a cerca de 6km. Verónica Reis
conta que, depois das 15:30 horas,
aquela unidade sanitária não atende
ninguém.
“Temos tido problemas com mulheres grávidas, durante a noite, porque
não aceitam atender ninguém no
Centro de Saúde da Jindal e nem
abrem o portão para que possamos
ir a uma outra maternidade”, explica.
Juvêncio Jeque revela que, no princípio, a empresa colocava uma clínica
móvel à disposição daquela comunidade, mas a mesma foi suspensa.
“Não sabemos porquê, mas também
queríamos propor o encerramento da
clínica móvel porque não nos beneficia em nada, pois, nem tinha medicamentos”, acrescenta.
Um dos cenários tristes testemunhados pela nossa reportagem prende-se
com a água consumida por aquela
população, que é imprópria para o
consumo humano.
Jeque afirma que há dois meses que
a bomba de abastecimento de água
daquele povoado está avariada e que
o assunto é do conhecimento do governo distrital, mas até hoje nada foi
feito.
Neste momento, animais de estimação e pessoas partilham a mesma
fonte (um riacho seco), por um lado,
enquanto por outro, a loiça e a roupa
são lavadas no mesmo local, onde é
retirada a água para o consumo.
A vida, nesta localidade, é considerada difícil e as actividades de exploração do carvão mineral são apontadas
como responsáveis deste problema.
Homens, mulheres e crianças dedicam-se ao garimpo, a partir do qual
conseguem resolver as necessidades
básicas.
“Procuramos ouro. Temos conseguido quantidades suficientes para o
nosso auto-sustenta. Com o dinheiro
da venda do ouro (valores não revelados), compramos roupa e mandamos
nossos filhos à escola”, conta Tamimo
Américo.

Juvêncio Jeque

Merita Seulane

Do controlo de entradas à
poluição ambiental
Foi à margem do segundo Fórum
Nacional de Advocacia sobre os Recursos Naturais e Desenvolvimento,
realizado, há dias, na cidade de Tete,
que a nossa reportagem deslocou-se
ao povoado de Cassoca, no distrito de
Marara, para inteirar-se do processo
de reassentamento, assim como das
condições de vida daquela população.
A iniciativa deveu-se aos depoimentos prestados por alguns afectados
pela mineração, que consideraram
aquele povoado uma ilha, pelo facto
de encontrar-se dentro da área concessionada à Jindal Mozambique
Minerais.
Em seguimento a estas reclamações,
o SAVANA deixou, no dia seguinte
(uma sexta-feira), a sala climatizada,
onde estava reunida a Plataforma da
Sociedade Civil sobre Recursos Naturais e Indústria Extractiva, e partiu
para Cassoca.
Percorridos cerca de 80 km que separam Chirodzi (local onde se explora
o carvão mineral, na zona limítrofe
entre os distritos de Marara e Cahora
Bassa) da capital provincial de Tete,
uma cor preta sobre as árvores, arbustos e sobre a pálida, estreita e degradada Estrada Nacional nº 258 (liga
Changara a Songo) anuncia a nossa
aproximação à mina de carvão mineral, explorada pela indiana Jindal.
Já na entrada para a mina, uma fila
de camiões de grande tonelagem, da
empresa Lalgy Trucks, perfilavam de
lado de fora, à espera daquele recurso
mineral que é transportado até Moatize, de onde é levado pelo comboio
até ao porto de Nacala.
Porque a nossa deslocação à Marara
visava escalar o povoado de Cassoca, continuamos com o percurso até

A realidade que contrasta com a riqueza que abunda nesta terra

a segunda entrada (cerca de um quilómetro) para a concessão, também
controlada pela mineradora.
O povoado de Cassoca dista a 7 km
do desvio de Chirodzi, sendo que 5
km dessa distância são feitos numa
picada, enquanto os primeiros dois
são percorridos numa estrada asfaltada e bem sinalizada (o asfalto termina
no armazém da Jindal).
Tal como em Namanhumbir, a entrada de pessoas e bens para Cassoca
também é controlada e a nossa entrada foi mediante a autorização dos
“Chefes”, segundo garantiu um dos
seguranças, depois de efectuar o habitual telefonema.
Este é o primeiro problema que opõe
a empresa à população. Fidelis Reino,
residente naquele povoado, conta que,

Entrada para Cassoca controlada pela segurança

para além de a empresa impedir a
entrada de “convidados das nossas famílias”, também define horários para
o uso da via.
“Não somos permitidos entrar aqui
com convidados. Dizem que nos vêm
agitar. Também não somos permitidos passar do portão depois das 19
horas”, revela Reino, sublinhando que
a situação preocupa a comunidade.
“Isto preocupa-nos muito porque não
foi a empresa a abrir a estrada. Nós
é que abrimos a estrada e a empresa
apenas veio asfaltar”, diz a fonte.
Atravessada a “cerca”, os nossos olhos
e as nossas lentes fotográficas começam a registar cenas preocupantes.
A cor preta que caracterizava a EN
258, nas proximidades da mina, também se observava na entrada para o
povoado de Cassoca. As plantas, os
arbustos e até os edifícios construídos
pela mineradora (armazéns, centro de
saúde, entre outros) não escapam da
poeira provocada pela exploração do
carvão mineral naquela zona.
Tamimo Américo, natural e residente
naquele povoado, afirma que a nossa
reportagem visitou o local num melhor dia, pois, noutros “não é possível
entrar por causa da poeira”.
“Esta situação tem-nos criado muitos
problemas de saúde. Não tínhamos
doenças constantes e a morte era
novidade. Mas, agora as coisas mudaram”, disse a fonte, acrescentando
que os impactos atingem também a
actividade agro-pecuária.
“Antes praticávamos agricultura e
tínhamos um bom solo porque não
era afectado pela poeira. Agora não
comemos a vontade e as plantas não
crescem. Estamos a perder cabritos por causa desta situação”, narrou
Américo.
No mesmo discurso alinha Merita
Seulane, também moradora daquele povoado, dizendo que o impacto

ambiental das actividades da Jindal
também afectou as frutas silvestres
que, em tempo de seca, serviam de
sustento daquelas famílias.
O líder comunitário, Juvêncio Jeque,
conta que, no princípio, a comunidade era informada sobre as explosões
na mina e esta preparava-se atempadamente, mas, actualmente, “isso já
não acontece”.
“Houve um dia em que as pedras
chegaram na machamba de um dos
anciãos da comunidade, mas, felizmente, não foi atingido. Não sei o
que teria acontecido naquele dia”,
descreve o triste cenário com o qual
convivem há cinco anos.
Aliás, durante o percurso, a nossa
reportagem observou cabritos a alimentarem-se junto a uma cova cheia
de água de cor preta, que se encontra numa das bermas da picada que
dá acesso a Cassoca. A comunidade
questiona ainda o futuro das covas
abertas pela Jindal, pois, “constituem
um perigo”.

Um povoado que carece de
quase tudo

Bairro de reassentamento
atrasado
Depois de quase duas horas de conversa com a comunidade, a nossa reportagem regressou a Chirodzi, com
o objectivo de visitar o bairro de reassentamento, o mesmo que deverá aliviar a população de Cassoca daquele
sofrimento.
O projecto, que prevê transformar
aquele meio rural, numa zona urbana, com a construção de 279 casas de
Tipo 3 (dados que constam na placa
do projecto, mas a comunidade e o
governo distrital falam de 289 casas),
centro de saúde, locais de culto, estabelecimentos de ensino e áreas verdes, encontra-se atrasado.
Com duração de dois anos, o projecto
devia ter sido concluído a 31 de Julho deste ano, depois de ter iniciado
a 01 de Julho de 2015, mas, até ao
momento, cerca de 30 casas estão em
condições de serem entregues.
Quase 70 casas estão na fase dos acabamentos, enquanto outras dezenas
ainda estão na fase das fundações.
Sublinhar que ainda não há vias de
acesso, assim como infra-estruturas
sociais.
Estes atrasos preocupam aquela comunidade que, a 26 de Julho deste
ano, paralisou as actividades da mineradora, exigindo o cumprimento do
acordo. O líder comunitário de Cassoca conta que as promessas de indeminização vêm desde 2012, altura em
que a empresa fez o levantamento estatístico da população abrangida pelo
projecto.
Na altura, prossegue a fonte, a Jindal garantiu que o reassentamento
da população constituía prioridade e
que a extracção do carvão seria uma
actividade posterior. Entretanto, isto
não aconteceu.
“Sentimo-nos frustrados porque o
carvão está sendo exportado, enquanto nós morremos com a poeira. Esta
foi a terceira greve que convocamos
porque sentimo-nos enganados”,
afirma Jeque.
Como resposta à greve, partilha a
nossa fonte, a empresa propôs o reassentamento gradual da população,
proposta rejeitada pela comunidade.
“Não queremos esse tipo de reassentamento porque corremos risco de
nunca sairmos daqui”, considera Fidelis Reino.
Para acelerar o processo, a população
de Cassoca decidiu constituir uma
nova comissão porque “desconfiamos que a anterior recebia dinheiro
da empresa, já que o presidente e o
vice-presidente trabalham na Jindal”.
“A actual comissão também trabalha
na Jindal, mas temos muita confiança
nela porque também passa as mesmas
necessidades”, avança aquele líder comunitário.
Com o processo de reassentamento
não concluído e com a população a
sofrer as consequências sociais, económicas e ambientais do processo, o
activista social Carlos Jangue classifi-

ca a situação daquela comunidade de
lamentável e culpa o governo por este
cenário.
Para Jangue não faz sentido que o
governo tenha permitido o início das
actividades daquela empresa sem antes reassentar aquelas famílias. A fonte acrescenta que o facto de aquela
população não se ter beneficiado da
percentagem resultante da exploração
do carvão, definida pelo artigo 20, da
Lei de Minas, revela a falta de interesse do executivo moçambicano.
Apesar de estar atrasado, o projecto
merece elogios por parte dos que visitam, devido à qualidade das casas,
assim como a dimensão dos terrenos
porque “permite a população desenvolver outras actividades”, analisa
Carlos Jangue.
“Trata-se de um projecto melhor que
o da Vale”, avalia a fonte.
Porém, sublinhar que, sob ponto de
vista de saúde, não se espera melhorias, pois, o bairro está sendo construído na margem direita da EN 258.
Ou seja, o povoado de Cassoca apenas foi retirado da zona concessionada à Jindal, mas ainda continuará a
conviver com a poeira das actividades
de extração mineira.

“Foi um erro começar as
actividades antes do reassentamento”, Titos Sitoe
Contactado pela nossa reportagem
para reagir em torno desta situação,
o Administrador de Marara, Titos
Sitoe, reconheceu uma parte dos problemas apresentados pela população,
com destaque para o processo de reassentamento.
Sitoe explica que a Jindal não cumpriu com o plano de reassentamento,
alegando que “o mercado do carvão
registou uma queda acentuada, em
2016, o que comprometeu as suas actividades”.
Segundo aquele governante, as operações daquela mineradora tornam-se mais onerosas pelo facto de a
mina encontrar-se distante da linha

Tamimo Américo

Fidelis Reino

férrea. “A empresa é obrigada a transportar o carvão de camiões até Moatize”, observa aquele governante.
“Mostramos a nossa preocupação à
empresa e esta prometeu resolver o
mais rápido possível”, afirma Sitoe,
revelando que o governo pediu o aumento de número de empresas para a
construção das casas.
Questionado sobre as razões que levaram o governo a permitir o arranque das actividades, antes do reassentamento das famílias, o Administrador de Marara assumiu que “foi um
erro” permitir este tipo de caso, mas
explica que o “contexto jogou a favor
da empresa”.
“Pensávamos que o processo seria rápido e não lento. Foi uma lição que
ficou para nós, no sentido de não repetirmos no futuro”, disse, sublinhando o esforço do governo em resolver
este processo.
Em relação à água, a fonte revela que
o problema não afecta apenas o povoado de Cassoca, mas o distrito de
Marara, no geral. “É um problema
que temos estado a registar ao nível
do distrito, mas temos feito o possível
para resolvê-lo”, garante a fonte.
Entretanto, das reclamações levantadas ao SAVANA, Titos Sitoe diz não
reconhecer a do controlo das entradas
em Cassoca. “Nunca registamos esta
preocupação. Aquela via sempre foi

usada em conjunto, pela comunidade
e pela empresa. Talvez haja controlo
de viaturas, mas não de pessoas. Essa
reclamação não consta dos nossos relatórios”, reiterou.

Empresa e governo
provincial no silêncio
Entretanto, a nossa reportagem não
conseguiu obter nenhuma reacção da
empresa e da Direcção Provincial dos
Recursos Minerais e Energia de Tete.
Da cidade de Tete à capital do país,
o Director Provincial dos Recursos
Minerais e Energia, Grácio Cuna,
não se mostrou disponível a conversar com a nossa reportagem, enquanto do lado da empresa não foi possível
falar com ninguém.
Entretanto, dois dias após a paralisação das actividades da Jindal pela
população, o Director Provincial da
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Manuel Poio, disse à AIM,
citada pelo País, que a mineradora
ia entregar 150 casas até Dezembro,
sendo que 50 serão entregues ainda
este mês.
Poio desmentiu ainda à mesma publicação que os cabritos tenham
morrido naquele povoado devido à
actividade mineira e que “os exames
laboratoriais feitos pelas autoridades
sanitárias mostraram que a água não
estava contaminada”.

Cerca de 30 casas concluídas, das 279 projectadas
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Num caso de agressão

Imunidade diplomática a Grace Mugabe provoca crise na RAS

A

Ministra dos Negócios
Estrangeiros da África
do Sul, Maite Nkoana-Mashabane,
deverá
comparecer junto da comissão parlamentar para as relações
internacionais e cooperação para
explicar as circunstâncias em que tomou a decisão de conceder imunidade diplomática à primeira-dama do
Zimbabwe, Grace Mugabe, depois
do envolvimento desta num incidente de agressão contra uma jovem de
20 anos.
Sem a imunidade, Grace corria o
risco de responder em tribunal a uma
acusação de agressão, apresentada por
Gabriella Engels, que se encontrava
a conviver com os filhos de Mugabe,
num hotel em Sandton, nos arredores
de Joanesburgo.
O caso deu-se no domingo, dia 13 de
Agosto, quando Grace chegou a um
quarto do hotel e encontrou Gabriella Engels, na companhia dos seus
filhos Robert e Chatunga.
Gabriella diz que Grace agrediu-a
com recurso a uma extensão eléctrica,
tendo desferido um golpe que a deixou com uma ferida no lado esquerdo
da testa.
O incidente ocorreu nas vésperas da
última cimeira da SADC, realizada
nos dias 19 e 20, na qual participou
o presidente zimbabweano, Robert
Mugabe.
Gabriella participou o caso numa
esquadra de Sandton, e informações
subsequentes davam conta de que
Grace iria apresentar-se à polícia na
terça-feira seguinte à tarde, facto que

Gabriel Angels, 20 anos, acusa Grace Mugabe de a ter violentado

não veio a acontecer, levantando especulações de que ela já teria abandonado o país, de regresso ao Zimbabwe.
Contudo, em declarações à imprensa, no dia 12, o Ministro da Polícia,
Fikile Mbalula, diria que Grace ainda
se encontrava no país, e que um “alerta vermelho” tinha sido dado a todos
os postos fronteiriços nacionais para
impedir que ela abandonasse o país.
“Já havíamos dado instruções a todas
as fronteiras, perante a possibilidade
de ela deixar o país, portanto não há
problema quanto a isso”, disse Mbalula, acrescentando que até então ela
não tinha feito nenhum esforço de
abandonar a África do Sul.
Do ponto de vista diplomático, as

implicações de Grace abandonar a
África do Sul sem o consentimento
das autoridades eram graves, uma
vez que ela poderia imediatamente
ser considerada fugitiva da justiça e
emitido um mandado de captura em
seu nome.
A mãe de Gabriella, Debbie Engels,
já havia solicitado os serviços do
procurador particular Garry Nel, que
se tornara famoso, quando ainda trabalhava para a Procuradoria Geral da
República, em dois proeminentes casos envolvendo o antigo Comandante Geral da Polícia, Jackie Selebi, e o
atleta para-olímpico Oscar Pistorius.
Em ambos os casos conseguiu provar a culpabilidade dos acusados em
tribunal, e quanto a Pistorius, foi até

Há ainda centenas de pessoas desaparecidas

,QXQGDo}HVQD6HUUD/HRDÀ]HUDPSHOR
menos 499 mortos

A

s inundações e os deslizamentos de terra que
atingiram a Serra Leoa há
uma semana fizeram 499
mortos, incluindo 156 crianças, mas
os socorristas procuram ainda mais
vítimas.
“Até hoje de manhã contámos 499
corpos”, disse no domingo à Agência
France Presse (AFP) Mohamed Sin-

neh Kamara, que trabalha na morgue
do hospital Connaught de Freetown.
A agência indicou que ainda não foi
possível confirmar este número junto
da Cruz Vermelha local.
Um balanço anterior dava conta de
441 mortos, mas há ainda centenas
de pessoas desaparecidas, uma semana depois da catástrofe.
A ajuda internacional continua a
chegar ao país, depois de as autori-

dades terem lançado um apelo à comunidade internacional devido à dimensão do desastre.
Neste domingo, chegou ao país um
avião com ajuda do Ghana e um outro proveniente de Marrocos.
Ao mesmo tempo, os socorristas continuam a procurar mais corpos nos
escombros para evitar a propagação
de doenças como a cólera.

Centenas de desaparecidos após deslizamento de terra na Serra Leoa

capaz de conseguir um segundo julgamento, depois de ter recorrido da
primeira sentença, que considerava
ter sido muito leniente.
Nel esteve presente numa conferência de imprensa no dia 17 de Agosto,
acompanhando Gabriella e sua mãe,
tendo na altura revelado que através
de terceiras pessoas, Grace havia
oferecido dinheiro para que a queixosa abandonasse o caso.
Nel acrescentou que a oferta havia
sido recusada. “Não se trata de dinheiro”, disse. “É uma questão de
justiça”.
Grace viria a regressar ao Zimbabwe

no domingo, dia 20, na companhia do
marido, depois de lhe ter sido concedida imunidade diplomática.
Contudo, Nel e sua equipa de advogados estão determinados a seguir a via
judicial para obrigar o governo a anular a decisão de conceder a imunidade
diplomática.
Nel defende que Grace encontrava-se
na África do Sul para cuidados médicos, e isso torna inválida a sua presunção de imunidade diplomática.
Stevens Mokgalapa, membro da
referida comissão parlamentar pela
bancada da Aliança Democrática,
disse esta semana que o pedido de
concessão da imunidade diplomática
só tinha sido submetido por Grace
depois da apresentação da queixa
sobre a agressão, e que a decisão do
governo era por isso ilegal.
Acrescentou que a África do Sul não
pode ser usada como um “campo para
criminosos internacionais”, e que
questões diplomáticas não devem pôr
em causa os direitos dos cidadãos.
Nel diz que caso as autoridades sulafricanas insistirem em não permitir
que Grace seja julgada ele tomará
a decisão de prosseguir com o caso
através de uma acusação particular.
Para além dos danos causados à Gabriella, uma empregada de mesa do
hotel onde se deu o incidente sofreu
um aborto, depois de ter sido empurrada para o chão por um dos filhos
do casal Mugabe, quando tentava fugir da fúria da mãe.

Tufão em Macau provoca três
mortos e dois desaparecidos

T

rês pessoas morreram e duas estão desaparecidas em Macau devido à passagem do tufão Hato, o mais forte desde há 18 anos,
disse à Lusa fonte oficial dos Serviços de Polícia Unitários.
Segundo a mesma fonte, os mortos são um homem, de 62 anos,
residente em Macau, que “caiu de um prédio”, um outro homem, de 45
anos, turista da China, “atropelado por um camião”, e ainda um outro
homem, de 30 anos, trabalhador não residente, que “estava na rua e que
não resistiu ao vento forte e bateu contra uma parede”. Na zona de Fai
Chi Kei, no norte da cidade, duas pessoas estão dadas como desaparecidas. Segundo o Centro de Protecção Civil (COPC), um barco afundouse no Porto Interior, estando as autoridades a acompanhar o caso.
Até às 14h15 locais (8h15 em Moçambique) as autoridades tinham
registado 154 ocorrências em Macau e nas ilhas, entre as quais desmoronamentos, quedas de árvores e inundações. Foram ainda registados 38
casos de quedas de fios de antena e árvores e cinco de andaimes, tendo
sido sinalizados 16 casos de pessoas presas nos elevadores.
Cerca das 14h30 locais (8h30 em Moçambique), os Serviços de Polícia
Unitários ainda não tinham dados disponíveis em relação a feridos.
Esta quarta-feira, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau
baixaram às 15h (9h em Moçambique), o sinal de tempestade tropical
de dez para oito devido ao tufão Hato. Esta foi a primeira vez que o sinal
máximo de tempestade tropical foi hasteado em Macau desde 1999.
Pela mesma hora foi reaberto ao trânsito o tabuleiro inferior da Ponte
Sai Van, uma das três pontes que liga Macau à ilha da Taipa, informaram
as autoridades.
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Lei do cano

E

stejamos claros numa coisa: ninguém, e é preciso sublinhar
isto, ninguém mesmo, em pleno gozo de uma saúde mental clinicamente comprovada irá alguma vez se pronunciar
contra o difícil e reconhecido trabalho que a nossa polícia
tem realizado no combate ao crime violento que vezes amiúde tem
tomado conta dos nossos principais centros urbanos, com particular incidência para os bairros periféricos das cidades de Maputo e
Matola.
Estes bairros são os que acolhem a maioria dos que se consideram
habitantes destas cidades, criando ainda uma intensa interacção entre os seus centros mais urbanos (o chamado cimento) e os meios
rurais e semi-rurais que as circundam.
São estes bairros que fornecem a mão-de-obra que faz funcionar as
duas cidades e oferece conforto às elites nelas residentes. Há quem
trate toda esta massa de gente com o pior desprezo, mas basta fechar
todas as entradas à cidade de Maputo ou da Matola por apenas um
dia para tirar teimas.
Então, como que num sistema de vazos comunicantes, é importante
que a segurança destas pessoas seja garantida, nem que seja pela necessidade de garantir que estas cidades continuem a funcionar com
alguma regularidade. É por isso de todo condenáveis os actos de violência brutal que têm sido perpetrados contra cidadãos inocentes residentes nos bairros periféricos de Maputo e outras cidades do país.
E é importante encorajar o trabalho da polícia nessa frente, assim
como lutar para que a corporação seja dotada dos meios necessários
para que ela seja bem sucedida na sua missão de combate ao crime.
Mas o combate ao crime, e a luta que aí se trava contra os criminosos
deve obedecer a regras que fazem parte do manual de actuação da
polícia. A existência de instituições de formação de polícias, incluindo ao nível superior, visa precisamente criar as condições necessárias
para que a polícia seja capaz de actuar dentro dos limites impostos
pela Constituição e outras leis que compõem o nosso edifício democrático.
Qualquer actuação da polícia fora destes limites é matéria para pôr
em perigo a nossa própria segurança colectiva. Suspender a Constituição e a lei para lidar com conjunturas momentâneas, fora dos
procedimentos estatuídos na própria lei, cria o ambiente propício
para o estabelecimento de um regime de anarquia, onde cada um resolve as suas disputas conforme as suas necessidades e conveniência.
Ser polícia não significa apenas envergar uma farda, pegar numa
arma e pôr-se à rua. Infelizmente é esta a concepção que se tem da
nossa polícia. Pior ainda, é assim que os seus dirigentes querem que
ela continue a ser; um conjunto de guerreiros valentes que não levam
prisioneiros para o quartel.
E foi assim que há cerca de duas semanas, sete indivíduos, supostos
perigosos cadastrados em alegada confrontação com a polícia, foram
abatidos em plena via pública. E toda a história ficou por aí. Não
estando vivos para darem a sua versão dos acontecimentos, quem é
que vai colocar a polícia na sua defesa?
Exasperados com a onda de crime que nos apoquenta, todos nós
aplaudimos este tipo de acções porque acreditamos que justiça pelas
sevícias de que somos alvos está a ser feita. Quando o crime violento
nos bate à porta, é compreensível largar o benefício da dúvida a favor
dos que têm a tarefa de combater os criminosos.
E mais, com uma polícia a reclamar a exiguidade dos meios que são
colocados à sua disposição, a queixar-se de baixos salários em proporção com a sua missão tão perigosa, senão mesmo do perene conflito existente entre a polícia e os tribunais, estes que soltam criminosos sobre quem a polícia não tem reservas quanto às suas acções
criminosas, não há como não nos solidarizarmos com esta classe de
verdadeiros heróis. Também não podemos sugerir que ela fique a
assistir ao espetáculo quando os atrevidos criminosos confrontam
os nossos agentes com armas de fogo. Eles têm todo o direito de se
defender com a mesma (ou maior) poder de fogo.
O reverso da moeda, porém, é que hoje podemos celebrar quando a
polícia massacra legiões de supostos gangsters na rua porque estamos exasperados com a alta onda de criminalidade. Mas devemos
também estar preparados para amanhã termos que lidar com uma
situação em que a polícia dirá que o deficiente funcionamento dos
tribunais justifica que estes sejam substituídos pela lei do cano.

O previsível futuro da ditadura
Por Sedrick de Carvalho*

P

ara travar essa veia repressiva,
membros do MPLA que se
posicionaram contra o actual
Presidente, nomeadamente,
Marcolino Moco, Irene Neto e Ambrósio Lukoki, deverão jogar um papel preponderante.
Apenas em ditaduras podemos ter
certezas que em democracia não
teríamos, e, como o regime angolano claramente não é democrático e
tem um sistema eleitoral que serve
os seus interesses, então podemos
afirmar que o resultado eleitoral que
será anunciado virá apenas confirmar
a continuidade da ditadura que brevemente vai completar 42 anos de vigência ininterrupta. Há essa certeza!
A simulação eleitoral culminará
com a materialização do seu objecto principal: legalizar a ditadura por
via eleitoral. Quanto aos partidos da
oposição, que ao longo dos últimos
meses ingloriamente têm denunciado as ilegalidades verificadas no processo, são os que têm a outra tarefa
fundamental, que passa por legitimar
a ditadura ao aceitarem participar
dum pleito visível e descaradamente
fraudulento.
Contudo, falemos do futuro de Angola. O país enfrenta uma crise financeira que tem provocado um aumento acelerado dos preços dos bens
e serviços. A compra de 100 euros no
mercado cambial paralelo – onde se
pratica o câmbio real e não o estipulado administrativamente – ronda
aproximadamente 40 mil kwanzas,
a moeda nacional, quando em 2015
– pouco antes de o Governo ter admitido a existência da crise – comprava-se a nota por cerca de dez mil
kwanzas.
Os mais de 20 milhões de angolanos
pobres passaram a ser mais pobres
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ainda, e assim triplicaram os esforços
de sobrevivência, quando os beneficiários do saque ao erário continuavam,
e continuam, a usufruir das riquezas
nacionais. Entretanto, a dificuldade
de acesso às moedas estrangeiras – o
euro e o dólar – atinge principalmente aqueles que fazem parte da classe
média angolana.
O número de pessoas com acesso
às moedas estrangeiras reduziu-se
drasticamente, e, quando aparece no
mercado paralelo, vende-se a preços
exorbitantes. Frisamos este aspecto,
porque é com moedas internacionais
que os angolanos da referida classe
pagam os tratamentos em hospitais
no estrangeiro e a formação dos filhos, ou ainda compram os bens que
revendem no país e as suas férias, ou
seja, a classe média angolana está
numa situação de aflição.
É desse caos económico em que sempre viveu a esmagadora maioria dos
angolanos que a classe média começa agora a aproximar-se. E, pelo que
tudo indica, após a simulação eleitoral a situação estará pior. Estamos a
ser fatalistas, admitimos, mas não por
mero desejo de fatalidade.
Ao longo do processo eleitoral, as
habituais maratonas alcoólicas e a
entrega de bens como bicicletas,
aparelhos de som e bens alimentares – actos definidos como corrupção
eleitoral (art. 193.º da Lei N.º 36/11,
de 21 de Dezembro – LOSEG) apenas foram realizadas na fase final,
obviamente pelo sempre promotor
MPLA, o que demonstra a redução
das receitas do Estado, pois é esta a
fonte do dinheiro usado.
E, como João Lourenço será mesmo
o Presidente, falemos dele. Tal como
em 1979 – data em que José Eduardo
dos Santos chegou ao poder substi-
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tuindo por mortis causa Agostinho
Neto, primeiro Presidente de Angola
–, certamente os membros mais influentes do MPLA esperam manietá-lo em proveito dos seus interesses.
Mas, como fez o ainda Presidente, a
situação pode alterar-se ao longo do
tempo e termos um presidente materialmente “chefe disto tudo”. O certo
é que João Lourenço é quem tratará
de preservar os interesses do grupo
de corruptos que representa, e esta é a
principal razão da indicação pelo presidente José que, notemos, continuará
a ser presidente do MPLA, logo, chefe do novo Presidente da República.
Porém, como dissemos no artigo
“A legitimidade conquistada pela
morte”, o sucessor poderá adoptar a
repressão como forma de se afirmar
entre os companheiros. O recurso à
repressão poderá ser inevitável face
ao nível de contestação que subirá
doravante, tendo como Leitmotiv as
dificuldades económicas que arrastam o país ao estado apocalíptico, em
que tudo falta e todos sabemos quem
são os culpados pela situação. Não é a
baixa do preço do petróleo no mercado mundial, mas o desenfreado saque
e a má governança que tem à testa a
família presidencial e generais actualmente sob investigação judicial em
vários países, dos quais Portugal tem
indiciado o vice-presidente Manuel
Vicente por corrupção dum procurador luso.
Para travar essa veia repressiva, membros do MPLA que se posicionaram
contra o actual Presidente, nomeadamente, Marcolino Moco, Irene Neto
e Ambrósio Lukoki, deverão jogar
um papel preponderante para que, a
partir de dentro, não permitam que
João Lourenço exerça o poder arrogantemente como fez o antecessor.
*Activista angolano
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A frente asiática moçambicana entre
“velhos” e “novos” amigos
Por Luca Bussotti

A

s capacidades diplomáticas da Frelimo e, portanto, do Governo moçambicano nunca estiveram
em discussão. A partir da luta de
libertação, a Frelimo soube construir uma imagem de si como força
libertadora dum povo oprimido por
um colonialismo atrasado e fora do
tempo, que com poucos meios e
com o apoio de países vizinhos, tais
como a Tanzânia, conseguiu desencadear uma resistência vitoriosa
contra os Portugueses.
Moçambique, desde a luta de libertação, teve muitos amigos, sapientemente escolhidos pela sua hábil
diplomacia. E se tratava de amigos de vária natureza e tendência
política: desde a União Soviética
à China, desde Cuba à Alemanha
Oriental, desde os países escandinavos à Itália e França e, depois,
Argélia. A opção para o bloco dos
países não-alinhados contribuiu a
alimentar esta multiplicidade de
relações uma vez conseguida a independência, embora tendo como
eixo privilegiado o mundo socialista guiado pela URSS.
Com a viragem liberal dos finais da
década de Oitenta, os laços com o
bloco socialista atenuaram-se, em
prol duma abertura que na altura
parecia sem retorno e definitiva em
relação aos países ocidentais, Estados Unidos em primeiro lugar.
Hoje, a situação está a sofrer novas
mudanças, embora dentro da estratégia do equilíbrio internacional
que é o marco típico da política externa moçambicana.
Qual é, actualmente, o espaço de
manobra de Moçambique ao nível
internacional? Não se trata de um
espaço completamente livre, uma
vez que o vínculo com organizações financeiras como FMI e Banco Mundial obriga o País a uma
dependência económica e, consequentemente, política, significativa. A descoberta da recente dívida
oculta de cerca de 2 bilhões de
dólares tem agravado uma tal dependência, pelo menos até quando
o gás e o petróleo não começarem a
produzir lucros relevantes do ponto
de vista do orçamento nacional.
Entretanto, Moçambique há vários anos mostrou não se sentir à
vontade com este vínculo bastante
apertado proveniente dos países
ocidentais. E isso não apenas do
ponto de vista financeiro: suas classes dirigentes parecem querer mais
liberdade mesmo no que diz respeito à política interna, onde temáticas
tais como o respeito do pluralismo
democrático, dos direitos humanos,
da liberdade de expressão e de imprensa, da sobreposição entre política e negócios nem sempre são
considerados como aspectos positivos da construção do moderno
Moçambique, mas sim constrangimentos impostos de fora, desconectados do contexto local.

Seja como for, o Governo moçambicano tem desenvolvido uma política peculiar para encontrar espaços
de manobra alternativos em relação
ao “aperto” do Ocidente. As viagens presidenciais ou de ministros
de peso do governo actual (e em
parte do passado) demonstram isso.
Abrir uma frente asiática sólida
poderá dar a Moçambique pernas
mais consistentes para diversificar a
sua dependência do Ocidente. Entretanto, este caminho será complexo e repleto de obstáculos, que
poderão desaguar no esfriamento
das relações com os países ocidentais mais significativos, incluindo
os Estados Unidos.
Sem querer falar do gigante chinês,
que mereceria um discurso a parte,
a “via asiática” moçambicana não
para na China. As viagens feitas e
as relações bilaterais dizem que o
Governo de Maputo mantém ligações significativas com países como
Coreia do Norte, Vietnam, Turquia
(uma potência emergente euroasiática), Índia, países árabes, naturalmente Japão.
Uma das características fundamentais de grande parte desses países é
que se trata de estados a democracia “limitada”, por assim dizer, que
usam o princípio de não ingerência
nas questões internas a Moçambique como seu método normal de
relacionamento, salvo o caso turco.
E isso significa que não condicionam o seu apoio à adesão e aplicação por parte de Moçambique de
modelos específicos de governação,
tal como o Ocidente costuma fazer.
Entre os países que mais interesse
têm despertado ultimamente, vale
a pena aqui recordar três deles: os
primeiros dois, Vietnam e Coreia
do Norte, na qualidade de “velhos
amigos”, e o último, a Turquia,
como “novo aliado” (embora com
alguns elementos problemáticos).
O Vietnam foi o último dos países
visitados pelo Primeiro-Ministro
moçambicano. Este país é classificado pela Freedom House como
“não livre”, guiado por um regime
monopartidário de tipo comunista, com restrições significativas em
termos de liberdade de expressão,
religião, associativismo social e
político. Alegadamente, a visita do
Primeiro-Ministro foi direcionada
para pedir ajuda na gestão de desastres naturais, tendo assinado um
acordo sobre aviação civil e um sobre protecção e conservação da flora e fauna bravia (controlo da caça
furtiva), sendo o Vietnam um dos
países de destino final do marfim e
dos cornos de rinoceronte moçambicanos.
A Coreia do Norte sempre foi um
grande amigo de Moçambique, tão
que o governo de Maputo considerava o regime de Seul como a
“parte Sul da Coreia” unificada.
Inúmeras vezes Samora Machel foi
visitar Kim Il Sung, e até hoje as

relações entre os dois países continuam muito boas. Como destacado pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros. Oldemiro Baloi, em
ocasião da acreditação de seis novos
embaixadores em Março deste ano,
Moçambique ainda tem e espera
manter relações de cooperação com
a Coreia do Norte na agricultura, e
saúde (fonte: “O País, 23/03/2017).
A Coreia do Norte é classificada
pela Freedom House como país totalmente não livre, com alegações,
por parte das Nações Unidas, de
crimes contra a humanidade perpetrados pelo regime de Pyongyang
contra o seu povo. O maior interesse da Coreia do Norte em África é
de tipo militar, tal como venda de
armas e construção de infra-estruturas na área da defesa. A Coreia
do Norte, apesar do embargo neste sentido das Nações Unidas, tem
colaborado activamente com o governo da Namíbia na edificação do
novo colégio militar e do novo Ministério da Defesa de Windhoek,
com o governo do Congo-Kinshasa
na construção de uma indústria de
armamentos localizada em Likasi,
e com a Etiópia no fornecimento
de tanques e munições. Em 2014,
700 polícias ugandeses foram treinados pela Coreia do Norte, e em
2015 o treino foi destinado às forças paramilitares de Kampala. Com
Moçambique, a Coreia do Norte
tem relações quer na área da saúde (formação de médicos), quer na
área militar (formação de pessoal
da defesa e, segundo um relatório
das Nações Unidas, citado pelo
“Africa Confidential”, aquisição de
armamentos).
O caso da Turquia passa por uma
história completamente diferente da do Vietnam e da Coreia do
Norte. A Turquia é considerada
pela Freedom House como um
país “não livre” (embora com uma
pontuação melhor se comparada
com Vietnam e Coreia do Norte).
A embaixada turca em Maputo foi
aberta em 2011, no interior duma
visão nova e mais atenta às questões africanas por parte de Ancara. O volume dos negócios turcos
com África era de 5,4 bilhões de
dólares em 2003, mas em 2016 já
tinha alcançado os 18 bilhões: um
progresso notável, mas ainda longe do objectivo dos 50 bilhões que
Ancara tinha como meta. A TIKA
(Cooperação turca) tem projectos
em 37 países africanos, com ligações aéreas, por parte da Turkish
Airlines, com 48 países africanos.
Com Moçambique, o volume de
negócios tem passado de 5 milhões
de dólares em 2003 a 120 milhões
em 2016, e uma presença empresarial muito significativa, sobretudo
nas áreas das infraestruturas (grupo
Deco e Akay Construction) e da
educação, com as escolas da Willow
School International. Assim como
no caso da Coreia do Norte, a Tur-

quia também considera o continente africano como um dos seus alvos
preferenciais para comercializar a
sua indústria bélica que, até hoje,
vale – em termos de exportações, a
maioria dirigidas para África – cerca de 2 biliões de dólares. O posicionamento internacional de Erdogan, depois do golpe de Estado
falhado de 2016, tem despertado
alguma preocupação por parte dos
países ocidentais e democráticos, e
tal postura reflecteu-se de imediato
nas relações de Ancara com África. Nas suas viagens, Erdogan tem
pressionado os líderes dos países
africanos, inclusive Nyusi, a encerrar as escolas pertencentes ao seu
inimigo político Gülen, colocando
grandes dificuldades no relacionamento com tais países. Pelo que se
sabe, Moçambique (que não tem
um acordo de extradição com a
Turquia) tem respondido negativamente às pressões turcas, inclusive
pelo facto de vários empresários
turcos residentes em Moçambique
há muitos anos terem relações estreitas com o partido no poder, o
que tornaria difícil e não justificado o encerramento das suas actividades económicas e a entrega
dos seus responsáveis a Erdogan.
A amizade “nova” com a Turquia,
portanto, poderá enfrentar algumas
dificuldades, devido à insistência
de Erdogan em “caçar” os seus inimigos políticos nos vários países
africanos, condicionando a ajuda
turca a este assunto; mesmo assim,
as bases deste novo relacionamento parecem boas, considerado que,
em 2012, o Ministro da Economia
turco, Zafer Caglayan, foi recebido
por Guebuza, visita repetida pelo

Vice-Ministro turco em 2015, ao
passo que o Ministro da Defesa, Mtumuke, já esteve duas vezes
de visita a Ancara. No entretanto,
fundou-se um Conselho Económico Turco-Moçambicano para
favorecer os investimentos turcos
em Moçambique, e vários acordos
de cooperação foram assinados ao
longo do tempo entre os dois países
(os últimos em ocasião da visita de
Erdogan a Maputo, cujo conteúdo
continua sigiloso). Ao longo da sua
visita a Maputo, Erdogan aconselhou ao governo moçambicano de
não dar muita atenção às pressões
do FMI em relação à dívida de 2
bilhões de dólares, alegando que a
Turquia já tinha acumulado uma
dívida de 23 bilhões de dólares com
a mesma entidade, e que tudo resolveu-se sem grandes sobressaltos.
A “via asiática” que Moçambique
está percorrendo esconde a vontade de reposicionamento geopolítico de Maputo: por um lado, ela
continua na linha da diversificação
dos amigos, consoante a tradição
da diplomacia moçambicana; por
outro, parece evidente a vontade
da elite política que governa o País
de afastar-se paulatinamente da
dependência e do relacionamento
preferencial e de certa forma sufocante com as potências ocidentais,
em prol duma série de aliados que
lhe deixem uma maior capacidade
de acção e de liberdade. O futuro
de Moçambique depende muito do
gás e do petróleo de Cabo Delgado;
mas também dos amigos, velhos e
novos, com que o País procurará
aliar-se, quer em termos económicos, quer no que diz respeito à qualidade da sua vida democrática.

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

Q

uanto mais intenso o
conflito político, mais
intensa a busca de coesão interna nos partidos; partidos maioritários e
condutores de Estados possuem
maior capacidade para tolerar
nas suas periferias os militantes
propensos à crítica, às mediações e aos compromissos; partidos sem adversários de relevo tendem à morte.
Um partido é tão mais robusto
quanto mais tiver de lutar contra adversários de relevo pela
gestão e manutenção do Estado,
especialmente nos países onde a

promiscuidade entre partido e
Estado é íntima.
Quanto mais robusto, mais fechado aos estranhos, aos adversários. A intensidade da luta
mede-se pelo combate às contradições internas, pela quantidade de hostilidade para com os
adversários e pela recusa sistemática de compromissos.
Parece ser uma regra a de que os
partidos precisam de lutar para
sobreviverem politicamente. E
lutando, temos o paradoxo de
vermos adversários tornados
“aliados”.
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Muçulmanos sem qualidades
Por João Carlos Barradas*

U

m marroquino é apanhado a traficar haxixe
no ferry de Ceuta para Algeciras, cumpre
quatro anos numa penitenciária na Comunidade de Valência, sai em 2014 para
converter-se em imã na Catalunha e três anos depois vai pelo ares ao manusear explosivos para um
atentado na “Sagrada Familia” de Barcelona.
Abdelbakki es Satti, nascido em 1973 entre as
plantações de haxixe da província de Chaouen, já
fora detido em 2006 por suspeita de envolvimento
com jihadistas em Vilanova i la Geltrú, nas proximidades de Barcelona, antes de fixar-se em Ripoll.
De Janeiro a Março de 2016 sobrou notícia da
sua presença nas imediações do foco jihadista de
Vilvoorde, mas após abandonar terras flamengas
concentrou-se na endoutrinação em Ripoll.
Na década de setenta e oitenta muitos jovens de
Ripoll, como tantos outros da província de Gerona, bem poderiam ter acabado nos excessos “quinqui”, a onda de delinquência agarrada à heroína da
Espanha da Transição, mas a alguns dos filhos de
emigrantes marroquinos que começaram a chegar
nos anos 90 foi reservada outra sorte.
Em Ripoll abundam os testemunhos sobre a prosperidade de meio milhar de muçulmanos entre
pouco mais de 10 mil habitantes e a incompreensão ante a clandestina e repentina radicalização
jihadista.
A célula de Ripoll apresenta, contudo, traços típicos
do terrorismo jihadista sunita em países da Europa
Ocidental com fixação de emigrantes muçulmanos.
Os contactos que já foram identificados com núcleos de Marrocos, França, Bélgica e Suíça integram
os terroristas da Catalunha na rede transnacional
jihadista e a célula de Ripoll formou-se próxima
de Barcelona.
A Espanha contava com cerca de 2 milhões de muçulmanos (42% de nacionalidade espanhola, dos
quais metade nascidos no país), predominando os
marroquinos - aproximadamente 750 mil - entre
os emigrantes, de acordo com um estudo deste ano
da “Unión de Comunidades Islámicas de España e
Observatorio Andalusí”.
Mais de meio milhão de muçulmanos concentra-se
na Catalunha, seguindo-se a Andaluzia (300 mil),
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Madrid (283 mil) e Comunidade Valenciana (204
mil), refere ainda este levantamento.
A capital catalã surge, contudo, como principal
área de recrutamento, seguida de Ceuta, Madrid
e Mellila, segundo um recenseamento de detidos
jihadistas entre 2013 e 2016 realizado pelo Real
Instituto Elcano.
A endoutrinação por trato directo, durante pouco
mais de um ano, com um imã de 45 anos (à data
da morte) de jovens do sexo masculino próximos
entre si por laços familiares e de amizade de idades
entre os 17 e 28 anos (por ocasião dos ataques),
sem vínculos anteriores a actos de delinquência,
meios marginais ou socialmente ostracizados é,
igualmente, frequente.
No bando de Ripoll não é caso de vínculo entre
marginalização, delinquência e conversão ao jihadismo sunita de jovens de meios pobres, de diminuta formação escolar, em situações de desemprego
ou trabalho mal remunerado e/ou precário, criados
em ambientes de violência, vandalismo e criminalidade comuns nas urbanizações degradas e/ou
segregadas.
Na Catalunha predominou a radicalização primária por via de motivação religiosa, reforçando
o sentimento de identidade distinta, e crença no
martírio salvífico pessoal à custa do morticínio indiscriminado de infiéis. É o primado da ideologia.
Desnorteados, em busca de convicções e razões, em
vez de se quedarem pela indiferença e o relativismo como certas personagens do grande romance
inacabado de Robert Musil, os jihadistas de Ripoll
também se deixam moldar pelas circunstâncias,
mas para se perder na violência assassina.
Pior: falta-lhes o suplemento de alma e o amor do
lugar.
Mataram e morreram sem nunca compreenderem
a beleza das palavras de Josep Carner na sua ida à
Barcelona natal no derradeiro ano de 1970, sofrida
a amargura do exílio.
Perdido nas brumas do Alzheimer, ao poeta algo
ocorreu ao ver-se na Rambla e, então, exclamou:
“Esta deve ser uma grande cidade”.
Jornaldenegocios.pt

Fronteiras

E

m Lizulo, a fronteira entre Moçambique e M
Malawi
l i é uma lí
língua preta sem princípio nem fim. Essa língua preta é rasgada
ao meio em duas metades, numa linha contínua também sem
princípio nem fim.
Do lado de cá é a frescura verde das terras férteis de Angónia – tomate, cebola, alho, feijões e tudo o que a terra dá –, e mais lá para o
fundo uma rede de montanhas em cujos vales mugem poeticamente
vacas úberes.
Atravessa-se a estrada e está-se do lado de lá, no Malawi. Outras
apetências: óleo de cozinha, sabão, sal, açúcar, roupa para homens,
mulheres e crianças, mas principalmente para mulheres – capulanas
garridas, lenços, roupa interior; mulheres, mulheronas ociosas à caça
de qualquer coisa; e música, claro! Música e jovens malawianas (famintas não digo, esfomeadas, talvez). Jovens, como canta o meu amigo Roberto Chitsondzo, cujos seios parecem limões pendurados num
limoeiro em plena verdura.
O apelo do ventre a vir para o lado moçambicano, do tomate, da cebola, do alho e das carnes; e apetências sensuais a moverem moçambicanos para o lado de lá: música, roupas garridas, sal e isso tudo...
O Kok Nam – é dele que estou a falar – saltou do carro que nos tinha
sido dado para trabalhar por deferência do senhor administrador de
Angónia, deferência pelo Kok, claro, não por mim, e disse – “Pára
aí!” – Saltou, pegou nas maquinarias, atravessou a fronteira, ou seja, a
estrada, e pôs-se do lado de lá a fotografar doentiamente aquela coisa.
Uns meses mais tarde, mostrou-me uma dessas fotos. Queria publicar na “Objectiva” da Tempo. Eu estava stressado, era dia de fecho, e
ele disse:
– “Fernando, qual é o título que vou dar a esta foto?”
Eu parei de teclar, olhei para aquela fila interminável de cebolas, tomates, agrião, alho, carne de vaca e jovens… Para além do stress de
ser dia de fecho, eu também, de facto, tinha snifado um pouco. Enfim,
estava com uma overdose de THC. Sugeri então:
– “Moçambique visto por malawianos.”
Ele disse:
– “Boa! Você é bom a dar títulos.”

Por Luís Guevane

Eleitores da continuidade

Q

uando se realizam eleições presidenciais em países da África
subsaariana também se espera,
sem cinismo, que as mesmas terminem de forma pacífica com os vários
concorrentes a felicitar o vencedor. Infelizmente, por não ser uma prática normal generalizada, ocorre exactamente o
contrário. Nesta sequência, as comissões
nacionais de eleições (CNEs) têm sido
acusadas de fazer um trabalho teoricamente imparcial mas que, no conjunto
do processo, é algo praticamente parcial
e revelador de uma espécie de preferência por um candidato em detrimento de
outros. Será que a violência pós-eleitoral
é provocada pela suposta parcialidade
dessas várias comissões? O poder político (do governo do dia) infiltra elementos
seus nas Comissões eleitorais para garantir a sua continuidade, descambando na
parcialidade. Alguns exemplos próximos

e recentes (de Agosto) são reveladores desta
tendência eleitoral.
No Quénia, a reeleição de Uhuru Kenyata
com 54,27% de votos contra 44,74% de Raila Odinga, seu mais directo rival, não evitou
que ocorressem confrontos e mortes. Odinga não reconheceu os resultados anunciados
pela Comissão eleitoral queniana (IEBC),
argumentando que o sistema informático
desta teria sido pirateado ao ponto de ter
propiciado uma fraude significativa em favor
de Kenyata. Do lado da missão dos observadores (União Europeia, União Africana e
Commonwealth) as eleições respeitaram as
normas internacionais e as suspeitas da oposição poderiam merecer uma investigação. A
Comissão eleitoral fez o seu trabalho. A continuidade manteve o seu figurino.
No caso do Ruanda a vitória de Paul Kagame
para um terceiro mandato foi “retumbante” a
avaliar pelos 98% de votos conseguidos, contra os dos seus dois (não) rivais a atingir pou-

co mais de 1%. Ciente do seu peso político
e autoconfiante nas vitórias eleitorais teve a
seu favor a emenda constitucional de 2015.
Esta abriu espaço para que concorresse em
2017. Segundo a mesma, em 2024, o mandato passa de 7 para 5 anos, uma vez renovável.
A partir deste ano zero da nova Constituição, Kagame poderá concorrer por mais dois
mandatos, podendo permanecer no poder até
2034, caso se mantenha a actual tendência de
voto. O sucesso económico e o pesado clima
de medo/submissão são apontados como os
pilares do sucesso e/ou da continuidade de
Kagame, o que, obviamente, não deixa de ser
extensivo à comissão de eleições. Kigali, a capital, é tida como a mais limpa e ordenada no
conjunto das cidades africanas. Vantagens da
ditadura?
Olhando para as mediatizadas eleições de
Angola e considerando a tendência das
eleições em África, parece-nos previsível a
vitória de João Lourenço, cabeça de lista do

MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), como sucessor natural
de José Eduardo dos Santos (do mesmo
partido). O poder do MPLA e os 38
anos de Zedú como timoneiro de Angola permitem antever alguma subtilidade da CNE na condução do processo
eleitoral de modo a não criar um substancial ruído pós-eleitoral. Associado
a este aspecto podemos estar diante de
uma situação similar a uma esposa que
permanece reclamando dos maus tratos
do marido quando, em simultâneo, continua bem agarrada a ele. A mudança
de mentalidade tem seu próprio mecanismo. Aproxima-se uma mudança
na continuidade à moda angolana: sai
Zedú, entra João Lourenço e o MPLA
continua leal a si. Está claro que o povo
não tem medo de mudanças, os políticos
sim para não perderem os benefícios da
continuidade.
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SUSPENSÃO DATERCEIRA
E QUARTA RONDAS DA
DECLARAÇÃO ANUAL
DO PROGRAMA (DAP)
7tWXOR GD RSRUWXQLGDGH GH ÀQDQFLDmento: PARCERIA CÍVICA PARA
BOA GOVERNAÇÃO (PCBG)
7LSR GH DQ~QFLR Declaração Anual
do Programa (DAP)
1~PHURGH5HIHUrQFLDGD'$3: 02
'DWDGHHPLVVmRGD'$3
04 de Abril de 2017
'DWDGRDQ~QFLRGHVXVSHQVmR 15 de
Agosto de 2017
(QGHUHoRHOHFWUyQLFRGD&RXQWHUSDUW
grants.pcbg@counterpart.org
2EMHFWLYRGRDQ~QFLR
Suspensão
da 3ª e 4ª rondas da DAP-02 da PCBG
A Counterpart International gostaria
de informar a todos os candidatos potenciais e interessados que a 3ª e 4ª rondas da Declaração Anual do Programa
(DAP-02) do programa Parceria Cívica para Boa Governação (PCBG) estão
suspensas até informação em contrário. A Counterpart International recebeu centenas de propostas abreviadas
desde a emissão da primeiraDAP e
está em processo de selecção de posVtYHLV EHQHÀFLiULRV 'HYLGR DR HOHYDdo número de candidatos, as rondas
subsequentes de candidaturas estão
suspensas a partir de 15 de Agosto de
2017.
A Counterpart International poderá
reabrir esta Declaração Anual do Programa quando for necessário de acordo com a disponibilidade de fundos.
Para obter mais informações sobre o programa e futuros convites para apresentação de
propostas, visite: www.counterpart.org
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Com a UDS em busca da glória, Maxaquene procura salvar a honra

Os últimos passos...
Por Abílio Maolela

O

campeonato nacional de
futebol caminha, lentamente, à sua recta final.
Com 18 pontos ainda em
disputa (seis jornadas), as contas
ficam cada vez mais apertadas para
algumas equipas, porém, está cada
vez mais definida a luta pelo título,
assim como pela manutenção.
A União Desportiva do Songo
(UDS) e o Costa do Sol são as
únicas equipas que se encontram
numa situação privilegiada para
a conquista do título, enquanto a
Associação Desportiva de Macuacua (ADM), UP de Lichinga, 1º de
Maio, Chingale, Maxaquene, Textáfrica e Ferroviário de Nampula
têm a sua permanência em risco.

UDS em busca da glória
A luta pelo título afigura-se renhida até ao fim do campeonato. A
UDS e o Costa do Sol são, até ao
momento, os dois favoritos à conquista do título, numa lista que inclui ainda o Clube de Chibuto, mas
com poucas possibilidades.
Com 52 pontos, a equipa de Chiquinho Conde lidera o campeonato nacional, mais seis que o seu
perseguidor directo, Costa do Sol,
que soma 45 pontos, embora com
menos um jogo.

8'6H0D[DTXHQHFUX]DPVHHVWHÀPGHVHPDQDFRPDPELo}HVGLIHUHQWHV

Assim, das duas equipas, apenas a
UDS depende de si para conquistar o título, não só pelo número de
pontos, mas também pelos adversários a encontrar e terrenos a pisar
até ao fim da prova.
Dos seis jogos ainda em falta, os
“hidroeléctricos” jogam quatro em
casa, tendo apenas duas saídas, sendo que a mais difícil será na penúltima jornada, quando deslocarem-se a Chibuto para defrontar a
equipa de Artur Semedo.
Pelo meio, destaca-se a recepção
ao seu concorrente directo, na 27ª
jornada, uma partida tida como decisiva para a definição do título, à

semelhança do jogo do ano passado
entre aquele representante de Tete
e o Ferroviário da Beira.
Até essa partida, a UDS terá de
vencer, primeiro, no seu terreno,
o Maxaquene, partida a ter lugar
no próximo domingo e, segundo,
a ENH, em Vilanculo, na 26ª jornada.
Frisar que a UDS tenta evitar a decepção de 2016, em que viu o título
escapar-lhe, nas últimas jornadas,
tendo perdido, em casa, na penúltima jornada por 1-0 diante do Ferroviário da Beira.
Por sua vez, o Costa do Sol tem a
missão mais complicada. Com me-

nos um jogo, os “canarinhos” farão,
até ao fim do campeonato, quatro
jogos em casa e três fora de portas,
sendo que um deles será na Vila de
Songo.
Nas próximas duas jornadas, 25ª e
26ª, os comandados de Nelson Santos recebem, no seu reduto, a ENH
e o Textáfrica, respectivamente,
porém, pelo meio, deslocam-se à
Beira para defrontar o Ferroviário
local, em partida de acerto do calendário da 20ª jornada.
Na 27ª jornada, o Costa do Sol
desloca-se a Songo para o jogo de
“tira-teimas” com a equipa local,
antes de receber o Chibuto, na jornada seguinte.
Para além de Chibuto, o título dos
“canarinhos” passa pela cidade de
Nacala, onde o Costa do Sol tem
um encontro marcado com o Ferroviário local, na penúltima jornada, para depois fechar o campeonato, em casa, diante do 1º de Maio.
Sublinhe-se que, nos últimos anos,
o Costa do Sol nunca venceu nos
três locais ainda por visitar, pelo
que se afigura difícil a sua missão.

Maxaquene tenta salvar a
honra
Em sentido contrário encontra-se
o histórico Maxaquene que, em
24 jornadas, soma 27 pontos, ocupando a 12ª posição, estando a dois

pontos da linha de água.
Sendo assim, os próximos dias não
se advinham fáceis para a equipa
de Antoninho Muchanga que, até
ao fecho do Moçambola, terá três
saídas, com destaque para Songo,
neste fim-de-semana, e para Nacala, na 27ª jornada, onde joga com
o Ferroviário. A outra saída é para
o campo da Liga Desportiva de
Maputo, na penúltima jornada do
Moçambola.
Nos três jogos caseiros, os “tricolores” recebem o Clube de Chibuto,
1° de Maio e Ferroviário de Nampula, nas 26ª, 28ª e 30ª jornadas do
campeonato, sendo que a equipa de
Quelimane também tenta evitar a
descida de divisão.
Com cinco títulos nacionais, o Maxaquene tenta evitar a situação do
seu vizinho, Desportivo de Maputo, que, pela segunda vez, disputa o
campeonato secundário.
Refira-se que, neste fim-de-semana, para além dos jogos Costa do
Sol-ENH e UDS-Maxaquene, a
jornada reserva-nos as seguintes
partidas: Textáfrica-Ferroviário de
Maputo; Clube de Chibuto-UP de
Niassa; Ferroviário de Nacala-Desportivo de Nacala; 1º de Maio-Associação Desportiva de Macuacua;
Ferroviário de Nampula-Chingale;
e Liga Desportiva-Ferroviário da
Beira.

Agenda Cultural
Cine-Gilberto Mendes

FLOR ENGLISH
TRAINING

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

DESTINO
TODO O PAÍS

(EVENING SCHOOL)
AT SANTA ANA DA MUNHUANA

PAÍSES DA SADC

PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt
1.850,00mt 3.500,00mt
USD 20,00
USD 35,00
USD 60,00
USD 40,00

RESTO DO MUNDO USD 50,00

* Conforme vem mencionado,
estamos no horário pós-laboral
(18:00h às 19h30);
* Sentimo-nos mais confortáveis
em ensinar: Jovens e adultos de nível
superior incluindo os que se preparam
para cursos de pós-graduação fora do
SDtV RX SUHWHQGHP ,QJOrV SDUD ¿QV
SUR¿VVLRQDLV
* Métodos: áudio e audiovisuais,
claro, com manuais de acompanhaPHQWR
* Contactos: 84 8207918 ou
84 4721963
Sala 15
Av. Maguiguana, Alto Maé - Maputo

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30
“DIVIDAS DA VIDA”
Sábados e Domingos, 15h00 “XILUVA”

Assinatura versao
electrónica

USD 25,00

USD 75,00

USD 130,00

USD 100,00 USD 200,00
USD 40,00

USD 70,00

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h
Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h
Música com Zé Barata ou Fernando Luís

Chefs Restaurante
Todas Sextas, 19h

Música ao vivo

Teatro Avenida
Sábado e Domingo, dias 26 e 27/08 16h30
Espectáculo do Circo com:

Os Mandrágora Circo
Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.
Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Sábado e Domingo, dias 02 e 03/09 16h30
Espectáculo do Circo com:

Para mais informação contacte:

ALUGA-SE DUPLEX

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
admc@mediacoop.co.mz
Fax, 21 302402 / 21 304265

Os Mandrágora Circo

Aluga-se duplex, T3, com 180m2
disponíveis nos dois pisos.
Pronto para habitar, 2WC e cozinha
renovadas no bairro da Polana.
Contacto: 82-730-7430

House for Sale – 27 million meticais negotiable / Casa a venda
Costa do Sol – Avenida Marginal
Contacto 82 4361500
House located at Avenida Marginal, in the Mares Estate, next to Super Mares and 10 minutes walking distance from
Costa do Sol Restaurant. It is a three bedroom House with one suit, hall, lounge and dinner room, one kitchen, three toilets
and private swimming pool. Private parking for two cars and additional parking for three cars in the public parking 10
meters away from the house. The house is nitty and available for immediate delivery and occupancy.
This is one of the safest estates in Maputo.The house is selling for 27 million meticais or USD 450.000 negotiable.
Vende –se casa no condominio Marés na Costa do Sol.
A casa possui 3 quartos, duas salas, uma piscina privada e
parqueamento para duas viaturas. Situa-se num dos condomínios mais seguros da cidade de Maputo.
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Enquadrar-se no circuito para tocar

O

músico Fernando Luís
considera que ficou surpreso quando foi convidado para participar no
concerto que tem a figura de cartaz
o cantor norte-americano, Billy
Ocean, marcado para o dia 22 de
Setembro no Campus da UEM.
“Foi uma surpresa para mim quando recebi a notícia. O Director do
projecto contactou-me para participar no evento. Foi bem vinda
a ideia de participar neste evento
de grande envergadura. Tudo vai
correr bem”, conta Fernando Luís.
Neste concerto, o artista terá acompanhamento de mais dois artistas
e terá a missão de representar a
música nacional. “Normalmente eu
apresento-me sozinho. Sou homem
orquestra. Entretanto, neste concerto vou ter outros dois colegas,
um guitarrista e uma corista. Tivemos um encontro na manhã desta
terça-feira e decidiu-se que eu seria
o representante da música moçambicana e o outro meu colega que é
o Miguel Xabindza apresentará um
repertório misto”, explica o músico.
O tempo de apresentação foi reduzido devido a questões organizacionais e por causa de momentos pu-

As pessoas que tem queda para criar que criem, apela Fernando Luís

blicitários. “O tempo foi reduzido.
Teremos trinta minutos para cada
artista. Então, nos trinta minutos
podem caber cerca de seis músicas
por cada artista”, acrescenta.
Mesmo não sendo um artista que
o influenciou na sua carreira, Billy
Ocean acabou tornando-se uma

referência devido à circunstância
vivida numa determinada época.
“Não sofri uma influência dele.
Mas eu vivi na Swazilândia na
década de 80 e naquela altura ele
estava em voga. Como eu tocava
em discotecas, tinha de ouvir mesmo sem querer. Acabou ficando

Laureada em jazz actua no CCFM

O

Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM)
acolhe, pela primeira vez
em Moçambique, nesta
sexta-feira, 25 de Agosto de 2017,
às 20:30h, o concerto da artista sul-africana, Siya Makuzeni, vencedora do prémio Standard Bank Young
Artist for Jazz 2016.
Para este concerto em Maputo,
Siya Makuzeni far-se-á acompanhar pelos músicos sul-africanos
Zoé Molelekwa (piano) e Sakhile
Simani (trompete) e os moçambicanos Walter Mabas (guitarra),
Hélder Gonzaga (baixo), Texito
Langa (bateria).
Siya Makuzeni é uma trombonista, vocalista e compositora profissional sul-africana, que colabora
regularmente com diversos músicos sul-africanos da A-list, como
Marcus Wyatt, Themba Mkhize,
McCoy Mrubata, Feya Faku, Frank
Opperman, Tlale Makhene, Khaya
Mahlangu, Sibongile Khumalo,
entre muitos outros, sendo também
líder da sua própria banda de rock,
Ippyfuze.
Makuzeni iniciou-se no trombone
em 1997, enquanto frequentava o
Stirling High School em East London e estudava BMus/BMusJazz
na Universidade de Rhodes e na
Pretoria Technikon Music School.
Desde então, tem-se apresentado um pouco por todo o mundo,
principalmente em Itália, onde
contribuiu como co-compositora e
intérprete lírica para a banda sonora de Forse Dio e Malato (Talvez
Deus esteja doente). Quando não
se apresenta ao vivo, Makuzeni tem

como referência. Este convite veio
mesmo a calhar. É um artista que
sempre admirei e é gratificante para
mim”, enaltece.
O artista tem tocado semanalmente numa casa de pasto e apresenta
um repertório diversificado. “A
nível interno estou semanalmente
agendado. Toco permanentemente
no restaurante Costa do Sol à hora
do almoço. Um músico tem de ter
um espaço de referência para poder fazer contactos. Primeiro é o
ponto de encontro para os que não
conseguem assistir-me aos fins-de-semana. Também é um ambiente
familiar. Chego a tocar músicas
para crianças e os pais gostam do
repertório”, frisa.
O artista tem de apresentar um trabalho que vai de encontro com o
público consumidor. “Há produção
musical. Cada artista vai desenvolvendo ao seu jeito, o que acho que é
bom. Ninguém está parado. Vamos
lutando para conseguir aquilo que
pretendemos no final do dia. Há
inovação, a nova geração veio com
uma nova onda e há espaço para
todos. Como referi, toco todos os
fins-de-semana. Só não toca quem
não está enquadrado no circuito. O
artista não deve tocar para ele, tem

de saber tocar para o público que
lhe vai ouvir. Se não souber fazer
isso terá dificuldades em arranjar
contratos. Por essa razão que não
estou parado”, exorta.
Os artistas devem criar e apresentar
os seus trabalhos para que o público acompanhe e os seus seguidores
procurem ter mais rodagem para
superar a produção musical anterior. “As pessoas que têm queda
para criar que criem, mas não têm
de ficar apenas na criatividade, têm
de divulgar as obras, para o público saber o que o artista produziu.
Nós, artistas chamados da “velha guarda”, já demos o máximo.
Agora estamos a colher os frutos
daquilo que plantamos em termos
de criatividade. Não demos espaço
para surgir aquela mensagem negativa que diz que os “cotas” não
produzem nada. A nossa produção
anterior é superior a que tem sido
feita actualmente. Por isso temos
seguidores e o desejo é que a nova
geração de artistas alcance os níveis
que alcançamos para chegar onde
nós chegamos. Até agora ainda não
conseguiram superar os artistas de
proa”, finaliza.
A.S

Etnografia
estética das artes

F

oi apresentado recentemente em Maputo,
Living art – Uma etnografia estética (Cinema & Performance), de Tina
Krüger.
Living Art é uma etnografia
estética das artes contemporâneas em Maputo. Os protagonistas do filme foram sete
jovens artistas contemporâneos trabalhando nas áreas de
dança, pintura, escultura, música e graffiti; nomeadamente
os artistas David Aguacheiro,
Djive, Edna Jaime, Idio Chichava, Jazz P, João Paulo Bias,
e SHOT.B.
Living Art já ganhou reconhecimento internacional em
vários festivais de filme, in-

clusive foi galardoado como
Melhor Filme Longa Metragem num festival nos Estados
Unidos da América.
O filme cria um diálogo sensorial entre o artista e sua arte,
deixando o público se levar
pelos sons e ambientes, pelas
cores e pelos movimentos do
acto íntimo que é a criação
artística.
A experiência sensorial é enriquecida por momentos analíticos que trazem um novo
entendimento da ligação entre
as diferentes práticas. Dividido em três capítulos, o filme
acompanha os artistas desde
a preparação até à finalização
e apresentação das suas obras.
A.S

Siya Makuzeni é uma trombonista, vocalista e compositora

emprestado a sua faceta de compositora em alguns álbuns de diferentes artistas, incluindo os álbuns
da Language 12 “Language 12” e
“Maji Maji - Na Terra do Leite e
do Mel”, “Ambient Afrique” de
Grassroots Mpemba Effects, e
“Azaniano Pulse Vol.2”, de Rudeboy Paul; bem como os seus traços
vocais em “Ascensão do Iluminismo” de Tlale Makhene, “Soulfully
Yours” de Afrotraction, e “Let’s Be

Frank” de Jack Hammer The Pilgrim e Frank Opperman. As suas
colaborações ao vivo incluem performances com William Kentridge
e Phillip Miller em “Dancing with
Dada”, com Dada Masilo (2011),
Mac McKenzie & The Goema
Capitanes, Teba, Tumi Molekane,
Netsayi (Londres), Themba Mkhize & SWR Big Band (Alemanha)
apenas para citar alguns nomes.
A.S

Uma parte das obras reconhecidas nos EUA

Dobra por aqui

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1233  DE AGOSTO DE 2017

2

Savana 25-08-2017

SUPLEMENTO

Savana 25-08-2017

3

OPINIÃO

Savana 25-08-2017

Abdul Sulemane (Texto)
Naíta Ussene (Fotos)

Rostos enfeitiçados

E

xistem conversas que fazem com que a nossa atenção e olhar ﬁquem grudados na pessoa que fala. Independentemente do nível
de seriedade do assunto, a forma como é descrita uma referida
situação faz com que os ouvintes tenham um comportamento
quase que de indivíduos hipnotizados.
Agora, estar hipnotizado por algo que desconhecemos deixa qualquer
um motivado para procurar ter mais conhecimentos sobre os assuntos
que acontecem ao seu redor.
Testemunhamos um desses ambientes nesta primeira imagem em que
aparece a discursar o Presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, perante uma plateia constituída por Jorge Paulino,
Raúl Domingos, Presidente do PDD, Abdul Naguibo, Director de Informação da RM, António Barros, Administrador da RM e Faruco
Sadique, PCA da RM. O que estará a dizer Hermenegildo Gamito que
deixa os outros encantados.
Os que não estão a usufruir desse referido momento procuram a todo
o custo procurar saber o que escutam os outros. Enquanto o Director
da escola da Frelimo, Louis Pelembe, procura explicar alguma coisa, o
edil de Maputo, David Simango, e o antigo Ministro do Turismo, Fernando Sumbana Júnior, aproveitaram para desviar o olhar para ver se
conseguem perceber alguma coisa que se fala do outro lado.
Os outros aproveitam para dar conselhos sobre maneiras de estar nestes
meios. É preciso ter postura para se sair bem. Parece que o Embaixador
de Cuba em Moçambique, Raúl Garcia, está a dar uma dica a Muhammad Abdullah, irmão do proprietário da agência de viagem Cotur, de
que é preciso ter a arte de observar o que acontece nas nossas costas. Às
vezes, é preciso usar a arte do espelho para acompanhar o que acontece
na cercania.
Alguns também têm a diﬁculdade de ﬁcar calados quando tem uma
novidade. Procuram espalhar por todo o lado. Terá feito isso o administrador da RM, António Barros, depois de ter colhido informações de
Hermenegildo Gamito para ir dividir com o antigo director da AIM,
Gustavo Mavie.
Nesses ambientes é preciso ser discreto quando se falam determinados assuntos. Só que há situações que passamos que não nos permite
controlar o descontentamento. Demonstramos o real sentimento que
nos vai à alma. Sucederá isso com o antigo director do Jornal Notícias,
Jaime Langa, quando freava uma conversa com Abdul Naguibo que
tapou a boca apenas para ﬁcar a escutar. Só podemos dizer que Jaime
Langa exibe o seu rosto enfeitiçado.
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Naíta Ussene

Mabor de Moçambique quem te viu e quem te vê

De gigante de pneus à fábrica de livros

A

Mabor deve a sua fama,
já defunta, à produção
de pneus. O Instituto de
Gestão das Participações
do Estado (IGEPE) anunciou esta
semana que falharam tentativas de
revitalizar a actividade que celebrizou a fábrica.

/FTTFTFOUJEP BTJOTUBMBÎÜFTEBFNQSFTB RVFPDVQBVNBÈSFBEFNJM
NFUSPT RVBESBEPT  GPSBN WFOEJEBT
BVNBFOUJEBEFRVFWBJQSPEV[JSMJWSPT"PRVFPSAVANABQVSPV B
FOUJEBEF RVF mDPV DPN BT JOTUBMBÎÜFTÏ NBJPSJUBSJBNFOUF EFUJEBQPS
DJEBEÍPT EF PSJHFN QBRVJTUBOFTB 
BTTPDJBEPT B NPÎBNCJDBOPT DPN
MJHBÎÜFTBPQBSUJEPHPWFSOBNFOUBM
i)PVWFFTGPSÎPT<QBSBBSFWJUBMJ[BÎÍP EB GÈCSJDB>  NBT JOGFMJ[NFOUF 
TFOUJNPT RVF  OBT BDUVBJT DPOEJÎÜFT  OÍP TFSJB QPTTÓWFM RVF B FNQSFTB DPOUJOVBTTF DPN B NFTNB
BDUJWJEBEF  B QSPEV[JS QOFVTw  BmSNPV 3BJNVOEP .BUVMB  EJSFDUPSFYFDVUJWP EP *(&1&  GBMBOEP OB
SFVOJÍPBOVBMEFQMBOJmDBÎÍPEFTUF
PSHBOJTNP
.BUVMB BEJBOUPV RVF OBT JOTUBMBÎÜFT EB FY.BCPS TFSÍP BHPSB
QSPEV[JEPT MJWSPT  MJWSPT FTDPMBSFT 
BHFOEBTFSFWJTUBT QBSBPNFSDBEP
JOUFSOPFJOUFSOBDJPOBM
0 EJSFDUPSFYFDVUJWP EP *(&1&
OÍP SFGFSJV PT OPNFT EPT OPWPT
QSPQSJFUÈSJPTEB.BCPS
*OBVHVSBEB FN  FN SFTVMUBEP
EFVNBQBSDFSJBFOUSF.PÎBNCJRVF

F B OPSUFBNFSJDBOB 5ZSF $PNQBOZ  B .BCPS DIFHPV B TFS VNB
DPNQBOIJBEFSFGFSÐODJBBOÓWFMSFHJPOBM  FYQPSUBOEP QOFVT QBSB QBÓTFT WJ[JOIPT DPNP «GSJDB EP 4VM 
/BNÓCJB #PUTXBOBF;JNCBCXF

Mais 29 empresas em
dissolução
3BJNVOEP.BUVMBSFWFMPV OBPDBTJÍP  RVF  FNQSFTBT QBSUJDJQBEBT
QFMP &TUBEP NPÎBNCJDBOP FTUÍP
BHPSB OVN QSPDFTTP EF EJTTPMVÎÍP
PV MJRVJEBÎÍP  EBEP RVF TF FODPOUSBNOVNBTJUVBÎÍPEFJOTPMWÐODJB
i&TUBNPT B BOBMJTBS FNQSFTB B
FNQSFTB5FNPT EF[ FNQSFTBT RVF
GPSBN EJTTPMWJEBT F P QSPDFTTP WBJ
DPOUJOVBSEVSBOUFPTQSØYJNPTUSÐT

BRVBUSPBOPTw BTTJOBMPV
&NSFMBÎÍPËNDFM PEJSFDUPSFYFDVUJWP EP *(&1& BmSNPV RVF P
OPWPDPOTFMIPEFBENJOJTUSBÎÍPEB
FNQSFTB UFN  NFTFT QBSB TFMFDDJPOBSVNQBSDFJSPFTUSBUÏHJDP QPS
WJBEFDPODVSTPQÞCMJDP
" USBOTQPSUBEPSB OBDJPOBM -JOIBT
"ÏSFBT EF .PÎBNCJRVF FTUÈ UBNCÏN B TFHVJS P NFTNP DBNJOIP 
DPNPGPSNBEFFODPOUSBSVNQBSDFJSP FTUSBUÏHJDP  BDSFTDFOUPV 3BJNVOEP.BUVMB
i/PRVFEJ[SFTQFJUPËT-JOIBT"ÏSFBTEF.PÎBNCJRVFBJOEBFTUBNPT
BEJTDVUJSBRVFTUÍPDPNWÈSJPTQBSDFJSPT NBTBJOEBOÍPIÈVNBEFDJTÍP UPNBEBw  FOGBUJ[PV 3BJNVOEP
.BUVMB
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t 1FTBEFMPÏPRVFEFWFNUFSBTPSHBOJ[BÎÜFTEBTPDJFEBEFDJWJMRVFTFCBUFN
QFMBKVTUJÎBFUSBOTQBSÐODJBOPTHSBOEFTQSPKFDUPTOPQBÓT6NFTUVEPSFDFOUFNFOUFQBSUJMIBEPQPSVNBEBTNBMRVFSJEBTJOTUJUVJÎÜFTEFQFTRVJTB 
EBRVFMBTRVFUÐNDBVTBEPTBSOBBPTEPVUPSFTEPNJOJTUÏSJPEB"HSJDVMUVSB FYQÙTPTEFTNBOEPTDPNFUJEPTQPSVNBFNQSFTBUVHBEFGPNFOUPEF
FVDBMJQUPTOPDFOUSPEF.PÎBNCJRVF$PNPTFNQSF BTMFJTRVFHPWFSOBN
PTFDUPSGPSBNKPHBEBTOBMBUBEFMJYP
t $SJPVTVSQSFTBPEFTQFEJNFOUPQÞCMJDPEFBMHVOTBHFOUFTEB13.GFJUP
FTUB TFNBOB QFMP [FMPTP DPNBOEBOUF EB DBQJUBM  GBNJOUP FN SFTHBUBS B
JNBHFNEFVNBDPSQPSBÎÍPEFSBTUPTFNUFSNPTEFDSFEJCJMJEBEF/PNPNFOUPEFTBMWBSBIPOSB IÈTFNQSFWÓUJNBTEFMJODIBNFOUPQÞCMJDP
t 09FSJGFEBEF4FUFNCSPmDPVBHPSBDPNBTDBMÎBTOBTNÍPT%FQPJT
EFUPEPPCSBWBEPFNRVFDIFHPVBFYJHJSBPTKPSOBMJTUBTRVFMIFBQSFTFOUBTTFNVNNFMIPSHFTUPSQBSBP.P[B WFJPBHPSBB$PNJTTÍPEF²UJDB
EJ[FSRVFUPEPPBDUPÏJMFHBMF DPNPUBM OVMP0TJTUÏNJDPFTUÈNFTNPB
BSSBTUBSPTJTUFNB
t 0T mMIPT EBT OPTTBT FMJUFT BGSJDBOBT  CBGFKBEPT DPN UBOUP EJOIFJSP RVF
OFNTBCFNEFPOEFWFN QPEFNGBDJMNFOUFQSPWPDBSJODJEFOUFTEJQMPNÈUJDPTEFSFQFSDVTTÜFTHSBWÓTTJNBT/ÍPÏRVFPTmMIPUFTEPFTUBEJTUBRVFTF
UPSOPVOPUÈWFMQFMBTTPOFDBTFNQÞCMJDP OPNFJPEPSFHBCPGFFNUFSSBT
FTUSBOHFJSBT PCSJHBSBNBNÍFBUFSEFFWPDBSJNVOJEBEFFQSJWJMÏHJPTEJQMPNÈUJDPTQBSBFTDBQBSEFVNQSPDFTTPFNUSJCVOBM-BNFOUÈWFMÏRVFOP
NFJPEFTUBCSJODBEFJSBUPEB GPJQSPWPDBEPVNBCPSUP&VNBGVUVSBWJEB
MÈTFGPJ
t &KÈUJOIBNTJEPUSBOTGFSJEPTEP%VCBJ POEFOPMVHBSEPTFTUVEPTFSBN
GFTUBOÎBTEJÈSJBT FORVBOUPOPTIPTQJUBJTback home, PQPWPNPSSFEFEPFOÎBTDVSÈWFJTQPSRVFOÍPIÈNFEJDBNFOUPTFTTFODJBJT1BSBNPSSFSEFTHSBÎBEPCBTUBOBTDFSOFTUFDPOUJOFOUFRVFDIBNBNPTOPTTBUFSSB
t &N"OHPMB PDBOEJEBUP$IJWVLVWVLVmDPVDPOIFDJEPDPNPPiNBJTCPOJUPw F P RVF EÈiCFJKP OB CPDIFDIBw EBT [VOHVFJSBT  BT WFOEFEFJSBT EP
JOGPSNBM0TQSJNFJSPTSFTVMUBEPTDPOIFDJEPTOBTFMFJÎÜFTBOHPMBOBTNPTUSBNVNBOPUÈWFMQSPHSFTTÍPEPDBOEJEBUPEPTCFJKPT EBJOUFMFDUVBMJEBEF
FEBTMPOHBTNBSDIBTBQÏFNDBNQBOIBFMFJUPSBM
ͻ$PNP75#BWFSBCBOEBBQBTTBSQFMPTMBEPTEP¶OEJDP OBDPTUB"UMÉOUJDB PHPWFSOPEPTkambasQSFQBSBTFQBSBFNJUJS64%NJMIÜFTEF
FVSPCPOET EF EÓWJEB TPCFSBOB WJB CBODP SVTTP "mOBM GPSBN PT kambas
RVFJOUSPEV[JSBNPBHPSBOPUØSJPCBODPBPTDBNBSBEBTNPÎBTRVBOEPPT
TVÓÎPTEP$SFEJUFUPSDJBNKÈPOBSJ[BUÍPWVMUPTPTFNQSÏTUJNPT
ͻ0(SFWJTJUBEPWBJHPTUBSEFTBCFSRVF FN"OHPMB PTTFVTDPOHÏOFSFT RVFTÍPBQFMJEBEPTEFiCBKVTw EFSJWBEPEFCBKVMBEPS TÍPQSFTFOUFBEPT
DPNBMUPTDBSSÜFT467 IBCJUVBMNFOUFEFDPSQSFUB BMUBDJMJOESBEBFWJESPT
GVNBEPT7BMFBQFOBTFSDBKV
ͻ0 NJOJTUÏSJP EPT $PNCBUFOUFT EFWF SFWFS B DBQBDJEBEF BSJUNÏUJDB EPT
TFVT RVBESPT ² PCSB UFS SFHJTUBEP  NJM DPNCBUFOUFT EPT  BOPT EF
MVUBFBQFOBTNJMEFTNPCJMJ[BEPTEFHVFSSBEFTEFBJOEFQFOEÐODJB0T
OÞNFSPT EB 0/6  RVF TÍP DSFEÓWFJT BTTJOBMBSBN FN   OP QSPDFTTP
QØT3PNBBFYJTUÐODJBEFDPNCBUFOUFTEBT'1-.FEB3FOBNP
%PRVFmDBËWJTUB PNJOJTUÏSJPÏNFTNPVNBWBDBMFJUFJSBDPNNBNJMPT
HJHBOUFT
ͻ0UBMEFNJOJTUÏSJP RVFUBNCÏNHFSFVNGVOEPDPOUSPWFSTP OBTNÍPTEF
RVFNKÈBOEPVQFMBCBSSBEPTUSJCVOBJT UFNGVODJPOÈSJPTQBSBGB[FS
FTUBTDPOUBTTJNQMFTEFTPNBSFTVCUSBJS²QPSJTTPRVFP'.*FP#BODP
.VOEJBM BDIBN RVF B GBUJB EBT GPMIBT TBMBSJBJT FN .PÎBNCJRVF Ï CFN
HPSEVDIBFQSFDJTBEFJSNFTNPBPCJTUVSJ
ͻ.FTNPDPNPEFTNB[FMPOPUØSJPEPTGVODJPOÈSJPTFGVODJPOÈSJBTSFDSVUBEBTQBSBGB[FSPSFDFOTFBNFOUP PRVFÏDFSUPÏRVFFNEJBTDPOTFHVJSBNNFUFSOPTDPNQVUBEPSFTNJMIÜFTEFNPÎBNCJDBOPT DPJTBRVF
OFNPTCVSPDSBUBTEPT#*F BQBSFOUFNFOUF BQSFHVJDFEPSFUSPNFODJPOBEPNJOJTUÏSJP RVFCFNQPEJBTFSVNBNPEFTUBTFDSFUBSJBEF&TUBEP OÍP
DPOTFHVFNGB[FSQBTTBEPTRVFTÍP BOPTEFQPJTEBJOEFQFOEÐODJB²
PCSB
ͻ"QBSFOUFNFOUFBTTVTUBEPTFBWJTBEPTQFMPTBCVTPTEFBOPTJEPTFNSFMBÎÍP
ËQFTDBEPDBNBSÍP BTBVUPSJEBEFTBHFNBWJTBEBNFOUFTPCSFBQFTDBEP
,BQFOUBOBBMCVGFJSBEF$BIPSB#BTTB3FTUBTBCFSDPNPWÍPPTCBSDPT
MJDFODJBEPTQFTDBSTFNMV[FT VNBWF[RVFÏVNEPTTFHSFEPTQBSBBUSBJSB
QSPUFÓOBBOJNBMEPMBHPUÍPBQSFDJBEBEP$POHPBP;JNCBCXF
ͻ 0NJOJTUSPMBOÎBQFSGVNFCFNUFOUBEJTDJQMJOBSPTFDUPSFNQSFTBSJBMQÞCMJDP 4Ø RVF Ï QSFDJTP DIBNBS PT CPJT QFMPT OPNFT 7BJ VNB BVEJUPSJB
BPTDVTUPTEFQVCMJDJEBEFEBUFMFGPOJBNØWFMFTUBUBMDPNMJHBÎÜFTBUÏBP
QBSUJEÍP 7BJVNBJOWFTUJHBÎÍPDSJUFSJPTBBPTCVTJOFTTEFTVQFSEFBMFSTF
FOSJRVFDJNFOUPTÞCJUPEFWÈSJPTEJSFDUPSFTEFNBSLFUJOH 7BJVNBSJHPSPTBJOTQFDÎÍPBPTGVOEPTWFSUJEPTQPSFTUBFQPSPVUSBTFNQSFTBTEPHÏOFSP
BGBWPSEPHMPSJPTP "TTJNOÍPIÈbusiness planRVFSFTJTUB OFNHFTUPSEF
UPQPRVFQPOIBBNÈRVJOBOPTFJYPT

Em voz baixa
t0DBTPEPNJMJPOÈSJPPMIPEBmMIBEPPCSFJSPEBOBÎÍPFTUÈBNFYFSDPN
UVEPFUPEPT&OUSFJOEFDJTÜFTFBEJBNFOUPT FTUBTFNBOBFTUÍPBTFSPVWJEPT FNUSJCVOBMEBDBQJUBM PTFTDSJCBTRVFDPCSJSBNBTPMFOFDFSJNØOJB
EFMFJUVSBEFTFOUFOÎB"TEVBTTFOUFOÎBTBJOEBWÍPNFTNPEBSRVFGBMBS
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CM leva “Dia do Bem Fazer” a Salamanga

A

localidade de Salamanga (distrito de Matutuíne), 56 quilómetros a
sul da cidade de Maputo, viu a sua rotina interrompida,
na manhã de sábado passado,
dia 12 do mês em curso, pelas
razões mais nobres, no âmbito
da iniciativa “Dia do Bem Fazer”, levado a cabo pela Cimentos de Moçambique (CM).
Dezenas de voluntários da CM
juntaram as mãos com os habitantes da localidade para a
construção de uma “sala mãe
espera” no Centro de Saúde de
Salamanga e obras de pintura na
Escola Primária Completa da
Pedreira, na mesma zona.
Inserida no “Dia do Bem Fazer”,
uma iniciativa das empresas da
companhia brasileira Intercement, que integra a Cimentos
de Moçambique, a construção
da “sala mãe espera” vai permitir que as parturientes aguardem
pelo momento de parto em condições de maior comodidade.
Em declarações ao Savana
Eventos, Alice Zenia Gumende,
51 anos e residente de Salamanga, não escondeu a sua satisfação
com a iniciativa, assinalando que
as parturientes tinham de esperar pelo momento de dar à luz
precisamente na sala de partos.
“Estou muito feliz, porque passávamos mal por ter de aguardar
pelo momento do parto ao mesmo tempo em que outras davam
o parto, isso era constrangedor”,
afirmou Zenia Gumende.
Na Escola Primária Completa
da Pedreira, voluntários da Cimentos de Moçambique, resi-

dentes e alunos deram uma nova
“roupagem” às casas dos professores que ali leccionam, para dar
conforto a estes pilares do processo de ensino e aprendizagem.
“É o segundo ano em que in-

tervimos na escola, no âmbito
da nossa responsabilidade social,
o impacto é muito bom, porque
materializa a cooperação entre o
poder público e o poder privado,
que são as empresas, na criação

de condições sociais para as comunidades”, disse Joaquim Pinto Basto, director da Fábrica da
Matola 1, unidade parte da Cimentos de Moçambique.
Devido aos excelentes resultados

que a acção de voluntariado está
a gerar, prosseguiu Basto, a Cimentos de Moçambique aposta
na continuação da iniciativa nos
próximos anos.

Barclays no Clube Empresarial da Gorongosa

O

Barclays
Bank
Moçambique
(BBM) e o Parque Nacional da
Gorongosa (PNG) assinaram, na passada sexta-feira, na cidade de Maputo,
um acordo de parceria no
âmbito do Clube Empresarial da Gorongosa, criado há três anos. O Clube,
uma iniciativa do Parque,
pretende desde a sua criação encorajar e envolver a
comunidade empresarial
moçambicana (ou a operar

em Moçambique) com intuito de restaurar um dos Parques
mais emblemáticos de África e
do mundo. Com a entrada deste banco, o clube passa a contar
com 25 membros institucionais.
Para o BBM, a adesão ao Clube representa o compromisso de
honrar este acordo nos próximos
cinco anos, sendo que o foco
principal é apoiar o PNG no
Programa do Projecto do Café
da Gorongosa.
“O Parque Nacional da Gorongosa é sobejamente reconhecido
em todo o país e além-fronteiras

como um projecto de grande
ambição de grande qualidade
e de importância crucial quer
para aquela região como para o
país como um todo. É uma das
grandes riquezas que temos,
pelo que temos de preservá-la
e fazer crescer,” disse Rui Barros, Administrador-delegado do
Barclays Bank Moçambique.
“Acreditamos que este apoio
deverá acontecer de uma maneira sustentável, a longo prazo.
Queremos de facto dar as mãos
e seguir este caminho conjunto,
acompanhando de uma forma

apaixonada aquilo que são os
valores da sustentabilidade, do
meio ambiente da fauna existente no parque, das comunidades
que lá vivem e em seu redor”,
destacou Barros.
Por sua vez, o Administrador do
PNG, Mateus Mutemba, enalteceu o apoio do banco e afirmou:
“este é um mecanismo de engajamento do sector privado que
opera em Moçambique no programa de restauração do Parque
Nacional da Gorongosa”.
Segundo Mutemba, o PNG tem
atraído investimento privado e

as colaborações das 25 entidades estão a ser direccionadas para diferentes áreas
de projectos que incluem,
desde programas de investigação sobre espécies-chave como o leão e o elefante,
o laboratório de pesquisa
em biodiversidade que
contribuem para o santuário de fauna bravia. No
âmbito social, destacam-se intervenções orientadas
para o apoio a crianças vulneráveis e ao programa de
educação da rapariga.
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Lançada obra “Moçambicanamaniamente”

A

Universidade Politécnica
foi palco, nesta terça-feira,
da apresentação da quinta
obra literária do escritor,
diplomata e professor universitário
Florentino Kassotche, intitulada
“Moçambicanamaniamente”.
Através da obra, composta por 39
crónicas e contos, o autor convida
os leitores a uma reflexão sobre as
raízes da identidade moçambicana,
com uma série de questionamentos
sobre o passado, o presente e o futuro do País e da sociedade.
O título “Moçambicanamaniamente” é uma metáfora que Florentino
escolheu para designar a mania moçambicana de mentir ou de pensar.
“Mentimo-nos a nós mesmos e à

sociedade quando, por exemplo, não
aceitamos o nosso EU”.
“Temos de estudar as nossas tradições. Há Países que já estão a caminhar nesse sentido. E nós, de que estamos à espera? Não esperemos que
alguém nos venha dizer. Temos de
tomar a iniciativa. Temos a mania de
seguir ou fazer o que os outros querem. Vendemos o nosso EU”, disse
Florentino Kassotche, cujo livro levanta, também, questões pertinentes
que remetem o leitor à introspecção
num mundo globalizado.
Por seu turno, Lourenço do Rosário,
reitor da Universidade Politécnica,
realçou a ousadia e irreverência na
escrita que caracteriza o autor de
“Moçambicanamaniamente”. “É alguém que tem a virtude de escrever

Mathe e Cumbane
premiados

O

s autores moçambicanos
Armindo Mathe e Almeida Cumbane são os vencedores do 8º Concurso
Literário da empresa Telecomunicações de Moçambique – TDM,
edição do ano 2016. A cerimónia
de premiação teve lugar na passada
sexta-feira, na cidade de Maputo.
Com as obras “(Des)Contos do
Tempo” e “Romaria: Três Dimensões do Vento”, nas categorias de
Contos e de Poesia, respectivamente, Armindo Mathe foi o grande
vencedor do Concurso Literário
TDM-2016. Pelas duas distinções,
o escritor recebeu dois cheques no
valor global de 300 mil meticais,
sendo 150 mil por cada modalidade.
Almeida Cumbane, por sua vez, foi
o vencedor da categoria de Romance, com a obra intitulada “Ilusão à
Primeira Vista”, tendo por isso arrecadado o valor de 150 mil meticais.
No discurso que marcou a cerimónia de premiação, o presidente do
Conselho de Administração (PCA)
da TDM e da mcel, Mahomed Rafique Jusob, definiu o Concurso Literário TDM como uma das iniciativas de destaque destas empresas
de telecomunicações, no que tange
às suas acções de responsabilidade
social corporativa, no campo cultural.
Disse, adiante: “desde o seu lançamento, em 2001, este concurso
afirmou-se pela sua regularidade,
objectividade e pragmatismo, como
um dos eventos literários mais prestigiados e de referência no campo
da promoção e divulgação de novos
autores em Moçambique”.
No que tange à VIII edição do
Concurso Literário TDM 2016,
que coincidiu com o movimento
comemorativo do 35º aniversário
da TDM, Mahomed Rafique Jusob destacou que, tendo em vista o
contínuo aperfeiçoamento e aprimoramento da qualidade do concurso, foram introduzidas inovações
pontuais que têm por objectivo assegurar a manutenção da filosofia

de incentivo à criatividade literária.
Tal é o caso da uniformização do
prémio em relação aos vencedores
de cada uma das três categorias, nomeadamente Contos, Poesia e Romance, que a partir da edição deste
ano passa a ser de 150 mil meticais.
O ministro da Cultura e Turismo,
Silva Dunduru, destacou, por sua
vez, a importância deste concurso
para a cultura moçambicana, tratando-se de uma iniciativa que tem
por objectivo incentivar a produção
literária e estimular o gosto pela leitura aos moçambicanos.
Na mesma linha, Silva Dunduru
referenciou: “a participação de mais
de mil autores neste concurso, desde
a sua primeira edição até à actualidade, só revela o interesse subjacente da classe neste importante evento
nacional”.
“Note-se que a presente edição
movimentou 57 concorrentes, que
apresentaram 16 obras do género
Contos, 35 de Poesia e seis de Romance”, concluiu.
Falando após a cerimónia que o
consagrou como escritor, Armindo
Mathe não escondeu a sua felicidade por ter vencido o mais prestigiado prémio literário para novos
autores do País. Disse, na sua intervenção: “sinto-me honrado com
esta distinção. Sinto que é algo que
me vai lançar nesta caminhada, que
espero que seja longa e repleta de
sucesso. Espero continuar a contribuir para a literatura moçambicana
e para a sociedade que se pretende
construir para desenvolver o nosso
País”, manifestou Armindo Mathe,
vencedor de duas das três categorias
do Concurso Literário TDM-2016.
Importa salientar que, inserido no
âmbito da responsabilidade social
corporativa da TDM, este concurso
literário bianual oferece prémios a
autores nacionais com o propósito
de promover o surgimento de novos
talentos no domínio da literatura.
Para além de valores monetários
entregues aos vencedores, a TDM
garante a edição especial e difusão
das obras dos autores distinguidos.

de uma forma que nos deixa sem saber para onde ele quer ir”.
Florentino Dick Kassotche, de seu
nome completo, nasceu na província
de Tete e estreou-se na literatura em

1996, com o livro “Confabulâncias e
a Estória da Morte Anunciada”. Em
1999, publicou “A Globalização: os
Receios dos Países em Vias de Desenvolvimento”, obra publicada em

duas versões, inglês e espanhol.
Em 2005, publicou “Inventário Passional”, que foi traduzido para o espanhol, e publicado na Espanha em
2009. Em 2007 lançou “Sem Ti”.
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Aviso nº 19/2013 do Banco de Moçambique

Junho - 2017
RELATÓRIO DE
DISCIPLINA DE
MERCADO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O Banco Terra S.A (“BTM”) certiﬁca que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários a uma adequada gestão dos riscos e fundos próprios,
e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada no presente documento é verdadeira e ﬁdedigna.
O Conselho de Administração do BTM assegura ainda a qualidade da informação divulgada no presente documento e compromete-se a divulgar, sempre que aplicável,
alterações signiﬁcativas que ocorram no decorrer do exercício subsequente àquele a que o presente documento se refere.
Para além dos eventos retratados no presente documento, não foram identiﬁcados quaisquer outros eventos relevantes ocorridos entre o termo do exercício a que o
presente documento se refere e a data da sua publicação.
Em conformidade com o Aviso n° 16/2017 do Banco de Moçambique, é nossa intenção apresentar o presente documento na página da Internet do Banco e no Jornal
de grande circulação nacional.

César Bia

António Porto

Director de Risco

Presidente da Comissão Executiva

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
2.1. Introdução e âmbito de aplicação
O BTM é uma sociedade anónima, domiciliada na
República de Moçambique, constituída por escritura
pública de 3 de Dezembro de 2007, cujo objecto
consiste no exercício de actividades bancárias e
ﬁnanceiras, bem como de todas as actividades
complementares que as instituições bancárias ou
ﬁnanceiras estejam licenciadas para exercer, a título
principal e não exclusivo, focando-se na componente
de desenvolvimento e negócios nas áreas urbanas e
rurais de Moçambique, dentro dos limites previstos na
lei. A sede do BTM situa-se na Av. Samora Machel,
323, na cidade de Maputo.

2014 os outros accionistas do Banco procederam a
transferência de parte das acções por eles detidas
no Banco para o Montepio. No último aumento de
capital social do Banco ocorrido em Dezembro de

Número de acções

Os requisitos de divulgação de informação previstos
no Aviso n°16/2017 do Banco de Moçambique
expressos no presente documento aplicam-se
ao BTM e têm como objectivo a divulgação de
informação sobre a adequacidade do capital, políticas
de gestão de risco e informação especíﬁca sobre as
metodologias de avaliação dos riscos a que o Banco
se encontra exposto. A informação divulgada no
presente documento, é consistente com a apresentada
nos Relatórios prudenciais enviados ao Banco de
Moçambique relativo a 30 de Junho de 2017.

3. ESTRUTURA DE CAPITAL
Em 07 de Agosto de 2014, o Banco Central autorizou
a entrada da Montepio como novo accionista do
Banco Terra, S.A. com 57.007.515 acções no valor
nominal de 570.075.000,00 MZN correspondente a
28,114% do capital social do Banco. Em Outubro de

йĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐŽĐŝĂŝƐ

MT

Capital social em 31 de Dezembro de 2015
Rabo Development B.V.
GAPI Sociedade de Investimento
Norfund
Montepio Holdings, SGPS, S.A.

120,309,835

45.78

5,103,858

1.94

1,203,098
51,039

17,050,772

6.49

170,508

120,309,835

45.78

1,203,098

262,774,300

100.00

2,627,743

120,309,835

45.78

1,203,098

5,103,858

1.94

51,039

17,050,772

6.49

170,508

120,309,835

45.78

1,203,098

262,774,300

100.00

2,627,743

Capital social depois do aumento de capital
Rabo Development B.V.
GAPI Sociedade de Investimento

O Banco iniciou as suas operações em Abril de 2008
e a carteira de crédito foi gerida pela GAPI – Sociedade
de Investimentos, S.A. no período de Janeiro a Março
de 2008.

2015, o Montepio subscreveu acções no valor de
300.000.000,00 MZN passando a ser detentora de
120.309.835 acções no valor de 1.203.098.350,00
MZN correspondente a 45,784%.

Norfund
Montepio Holdings, SGPS, S.A.
Capital social em 31 de Dezembro de 2016

O Banco calcula os fundos próprios de acordo com
o disposto no Aviso n° 14/GBM/2013 de 31 de
Dezembro do Banco de Moçambique.
Os fundos próprios totais correspondem a soma
algébrica dos Fundos próprios de base (designado
por Tier 1) com os fundos próprios complementares
(designado por Tier 2), deduzida da insuﬁciência de
provisões, dos activos intangíveis e de outros valores
que, nos termos regulamentares, abatem aos Fundos
próprios.

eventuais perdas. Inclui:
O capital social;
Os resultados transitados;
Os activos intangíveis e;
As insuﬁciências de provisão.
DO Capital Tier 2 (fundos próprios complementares)
contempla elementos de capital que apesar de
não apresentarem a qualidade do Capital Tier 1,
têm um bom nível de absorção de perdas. Inclui:

Com referência a 30 de Junho de 2017, os elementos
que compõem os fundos próprios do Banco resumemse como segue:

Ganhos não realizados decorrentes de reavaliação
justa de acções;
Provisões para riscos gerais de crédito e;
Elementos extrapatrimoniais;

D O Capital Tier 1 (fundos próprios de base)
contempla elementos de capital permanentemente
disponíveis e têm a capacidade para absorver

D Elementos dedutíveis aos fundos próprios,
refere-se ao imobilizado recebido em reembolso
de crédito próprio.
// RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO | JUNHO DE 2017
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Resume-se de seguida o total de fundos próprios com
referência a 30 de Junho de 2017 (valores em milhares
de Meticais):
2017

Fundos próprios

2,627,743

2,686,459

(34,319)

(15,578)

(2,431)

(1,425)

Resultados transitados
de exercicios anteriores

(1,163,768)

(1,169,003)

Insuﬁciência de provisão

(413,898)

(320,425)

Total de Capital Tier 1

1,013,327

1,180,028

329

-

58,716

336

Activos intangíveis
Resultados provisórios
do exercicio em curso

Provisões para riscos
gerais de crédito
Outros elementos
Total de Capital Tier 2

59,045

336

Elementos a deduzŝr
Imobilizado recebido em
reembolso de crédito próprio

Total

risco de crédito e os pressupostos a ter em conta para
o cálculo. As deﬁnições encontram-se nas divulgações
gerais, capítulo 5 do presente relatório.

2016

Capital autorizado
Capital realizado

debruça-se sobre as técnicas assentes nas directrizes
emitidas pelo Banco de Moçambique para efeitos de
supervisão. Esta informação é objecto de apresentação
mensal obrigatória ao Banco Central.

(2,600)

-

(2,600)

-

1,069,772

1,180,364

4. ADEQUAÇÃO DE CAPITAL

2017

Para efeitos do cálculo dos requisitos de capital, o
Banco adopta o método Padrão simpliﬁcado para o
risco de crédito e o método do Indicador básico para o
risco operacional, conforme estabelecido no Aviso 03/
GBM/2012 de 13 de Dezembro e nos termos do Aviso
11/GBM/2013 de 31 de Dezembro.
O Banco tem implementado o Processo de Autoavaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP)
no âmbito do Pilar 2 de Basileia II e de acordo com
o disposto no Aviso n.20/GBM/2013 e Circular n.2/
SCO/2013 do Banco de Moçambique, este processo
visa garantir que todos os riscos a que o Banco se
encontra exposto são suﬁcientemente avaliados,
que o capital interno de que dispõe é apropriado
face ao respectivo perﬁl de risco e que os processos
de gestão do risco e capital são adequados. Este
relatório é preparado e apresentado ao Conselho de
Administração numa base anual.

Caixa e equivalentes de caixa
Administrações centrais e Bancos Centrais

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

Autoridades Municipais

-

Entidades do sector público

-

Empresas públicas

-

Instituições de Crédito
Empresas

893,843

Carteira de retalho regulamentar

104,634

Exposições garantidas por bens imóveis

795,757

Créditos vencidos

647,823

Activos pertencentes a categorias
regulamentares de risco
Outros activos

De seguida apresenta-se o detalhe dos Fundos
Próprios disponíveis, respectivos requisitos de fundos
próprios e o Rácio de solvabilidade.
Risco de Crédito

Activos do Balanço
Garantias, avales, aceites e endossos

Risco de crédito

Posição à vista

Longa

Curta

Dólar - USD

91,626

-

Euro - EUR

62,818

-

Rand - ZAR

12,036

-

166,480

-

Base de incidência para o cálculo
de Requisitos de Capitais para a
Cobertura do Risco Cambial

166,480

2016

2017

248,338

498,980

- Encargos com juros e custos equiparados

69,843

65,819

162,706

-

-

-

24,422

23,784

40,975

- Comissões pagas

2,396

3,020

4,307

+ Resultado proveniente de operações ﬁnanceiras

17,155

33,755

140,603

(55,344)

20,256

8,485

123,347

257,295

522,030

Base de cálculo dos requisitos mínimos de capitais

2,629,866
67,792
67,792
2,697,658

Para a cobertura de risco operacional o Banco efectua
o cálculo dos requisitos de fundos próprios de acordo
com o descrito no Aviso nº 12/GBM/2013 de 31 de
Dezembro do Banco Central, utilizando o método do
indicador básico (BIA). Neste método a base de cálculo
corresponde a 15% da média aritmética dos últimos
três anos do indicador relevante anual positivo. O
indicador relevante é o resultado da soma da margem
líquida de juros com outras receitas líquidas, numa
base anual, reportadas ao ﬁnal do exercício ﬁnanceiro.
A 30 de Junho de 2017 (valores em milhares de
Meticais) o cálculo efectuado foi o seguinte:

2015

+ Outros resultados de exploração

132,589

Risco Operacional

209,354

+ Comissões recebidas

-

Para o risco de crédito o Banco considera o descrito
no Aviso nº11/GBM/2013 de 31 de Dezembro do
Banco de Moçambique, onde consta a deﬁnição do

+ Receitas de juros e proveitos equiparados
+ Receitas de acções e outros títulos de rendimento variável/ﬁxo

46,545

4.1. Informação quantitativa

Risco de Mercado
No que diz respeito ao risco de mercado, o Banco
efectua o cálculo de acordo com o previsto no Aviso
nº 15/GBM/2013 de 31 de Dezembro, Capítulo VII, do
Banco de Moçambique, em que o mesmo não deve
apresentar, no fecho de cada dia, uma posição cambial
global superior a 20% dos seus fundos próprios, nem
uma posição cambial em cada moeda estrangeira
que exceda 10% dos referidos fundos próprios. Temse a 30 de Junho de 2017 (valores em milhares de
Meticais) o seguinte:

8,676

Organizações internacionais

Elementos extra-patrimoniais

O Banco calcula o rácio de Solvabilidade de acordo
com o previsto no Aviso nº 15/GBM/2013 de 31 de
Dezembro do Banco de Moçambique. A solvência e
a utilização do capital obrigatório são periodicamente
monitoradas pela Administração do Banco que

-

Rácio de Solvabilidade
Apresenta-se de seguida o rácio de solvabilidade de
acordo com os requisitos do Aviso nº 19/GBM/2013
de 31 de Dezembro, onde determina que o valor do
rácio de solvabilidade não deve ser inferior a 8%. Com
referência a 30 de Junho de 2017 (valores em milhares
de Meticais) têm-se o seguinte:

45,134
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2017
De base principais (core tier 1)

1,461,543

De base (tier 1)

1,013,327

Complementares
Elementos a deduzir

59,045
2,600

referência e ao exercício anterior
Os
montantes
registados
directamente
na
demonstração de resultados resultam dos cálculos de
imparidade elaborados no ﬁnal de cada ano ﬁscal:

Fundos Próprios

1,069,772

Provisão para Imparidade especíﬁca

Activos do balanço (on balance sheet)

2,629,866

Crédito vencido

Elementos extra-patrimoniais (off balance sheet)

67,792

Saldo no início do ano

2017

2016

95,585

131,950

(74) (30,866)

Contas c/ imparidade abatidas (Write-offs)
Risco de crédito

2,697,658

Risco de mercado

166,480

Risco operacional

45,134

Dotação / Reversão de imparidade
Saldo no ﬁnal do exercício

(1,052)

(5,499)

94,459

95,585

102,955

42,824

Crédito vincendo
Total dos riscos

2,909,272

Imparidade colectiva
Saldo no início do ano
Contas c/ imparidade abatidas (Write-offs)

Rácio de solvabilidade

Dotação / Reversão de imparidade
Core Tier 1 Capital

50.24%

Tier 1 Capital

34.83%

Rácio Global

36.77%

Saldo no ﬁnal do exercício

-

-

3,163

60,244

106,118 103,068

Imparidade total

200,577

198,653

5. RISCO DE CRÉDITO
5.2. Informação quantitativa
5.1. Divulgações
5.1.1. Correcções de valor e dos montantes
recuperados
registados
directamente
na
demonstração de resultados, relativas ao período de

De seguida apresenta-se o detalhe dos requisitos de
fundos próprios relativamente aos elementos sujeitos
a risco de crédito com referência a 30 de Junho de
2017 (valores em milhares de Meticais).

5.2.1. Total da Exposição bruta ao risco de crédito
Posição Original
Empréstimos

Descobertos

Titulos

Total

Caixa e Equivalentes de Caixa

-

-

75,754

75,754

Administrações centrais e Bancos Centrais

-

-

822,491

822,491

Organizações internacionais

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

Entidades do sector público

-

-

-

-

Empresas públicas

-

-

-

-

17,737

-

98,397

116,134

446,573

447,270

-

893,843

127,313

12,199

-

139,511

904,014

80,480

-

984,494
435,000

Distribuição por tipo de Exposição

Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de retalho regulamentar
Exposições garantidas por bens imóveis

415,661

19,340

-

Activos pertencentes a categorias regulamentares de risco elevado

-

-

-

-

Outros activos

-

-

132,589

132,589

1,911,297

559,289

1,129,230

3,599,816

Empréstimos

Descobertos

Caixa e Equivalentes de Caixa

-

-

95,434

95,434

Administrações centrais e Bancos Centrais

-

-

643,042

643,042

Organizações internacionais

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

18

18

Entidades do sector público

-

-

-

-

Créditos vencidos

Activos do Balanço

5.2.2. Média da exposição bruta
Distribuição por tipo de Exposição

Titulos

Total

-

6,977

-

6,977

57,525

-

123,274

180,798

495,762

351,061

-

846,822

142,611

43,446

-

186,058

Exposições garantidas por bens imóveis

822,725

97,767

1,049

921,541

Créditos vencidos

290,174

25,853

2,410

318,436

Activos pertencentes a categorias regulamentares de risco elevado

-

-

-

-

Outros activos

-

-

153,542

153,542

1,808,797

525,104

1,018,769

3,352,669

Empresas públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de retalho regulamentar

Activos do Balanço
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5.2.3. Distribuição geográﬁca das exposições
Maputo

Nampula

Tete

Sofala

Manica

Maxixe

Total

2,862,141

251,971

112,594

44,557

258,177

70,376

3,599,816

22,021

9,919

26,161

3,441

7,935

6,277

75,754

822,491

-

-

-

-

-

822,491

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

-

-

Entidades do sector público

-

-

-

-

-

-

-

Empresas públicas

-

-

-

-

-

-

-

116,134

-

-

-

-

-

116,134

829,473

50,968

13,402

-

-

-

893,843

79,511

21,902

9,933

3,910

15,305

8,950

139,511

Exposições garantidas por bens imóveis

564,712

91,509

50,244

21,783

225,808

30,439

984,494

Créditos vencidos

295,707

77,640

12,566

15,412

9,114

24,561

435,000

Outros activos

132,092

33

289

11

14

149

132,589

51,991

-

195

-

10,606

5,000

67,792

Distribuição por tipo de Exposição
Operações no Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações centrais e Bancos Centrais

Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de retalho regulamentar

Operações Extrapatrimoniais
Garantias e Avales
Total

3,667,608

5.2.4. Distribuição das exposições por sector
Empréstimos

Extra Patrimoniais

Total

Agronegócio

642,253

13,700

Construção civil e obras públicas

102,495

36,303

655,953
138,798

Comércio

416,756

5,000

421,756

Transportes e comunicações

339,776

131

339,908

Financeiro

28,160

6,075

34,236

Industrias

111,909

-

111,909

829,237

6,582

835,818

2,470,586

67,792

2,538,378

Outros sectores
Base de cálculo dos requisitos mínimos de capitais

5.2.5. Segregação da carteira de activos com base nas maturidades contratuais residuais
Distribuição por Maturidades
Caixa e Equivalentes de Caixa

Até 1 mês

1-3 meses 3-12 meses

1-5 anos

5+ anos

Total

75,754

-

-

-

-

75,754

360,282

47,131

144,213

270,865

-

822,491

Organizações internacionais

-

-

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

-

Entidades do sector público

-

-

-

-

-

-

Empresas públicas

-

-

-

-

-

-

97,020

18,933

181

-

-

116,134

359,854

19,948

80,154

423,511

10,376

893,843

8,093

333

14,949

101,384

14,752

139,511

17,902

157

66,108

561,290

339,037

984,494

-

-

-

435,000

-

435,000

Administrações centrais e Bancos Centrais

Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de retalho regulamentar
Exposições garantidas por bens imóveis
Créditos vencidos
Activos pertencentes a categ. regulament. de risco elevado
Outros activos
Activos do Balanço

-

-

-

-

-

-

1,665

2,521

5,599

3,463

119,341

132,589

920,570

89,023

311,203

1,795,513

483,506

3,599,816

6. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO
6.1. Concentração de risco
O risco de concentração de crédito decorre
da existência de factores de risco comuns ou
correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal
modo que a deterioração daqueles factores implica
um efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito
de cada uma daquelas contrapartes”. (Circular Nº 03/
SCO/2013 do Banco de Moçambique).

Exposição total de cada classe de risco abrangida por colaterais, garantias e derivados de crédito
Distribuição por tipo de Exposição

Hipoteca de

Sem

Com outras

Penhor

Imóvel

Garantias

Garantias

de DP

Total

Caixa e Equivalentes de Caixa

-

75,754

-

-

75,754

Administrações centrais e Bancos Centrais

-

822,491

-

-

822,491

Organizações internacionais

-

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

Entidades do sector público

-

-

-

-

-

Empresas públicas

-

-

-

-

-

Instituições de Crédito

-

98,578

17,556

-

116,134

Empresas

731,000

645,795

248,048

-

1,624,843

Carteira de retalho regulamentar

235,494

109,461

26,077

3,973

375,005

Créditos vencidos

293,073

39,662

120,265

-

453,000

Activos pertencentes a categorias regulamentares de risco elevado

-

-

-

-

-

Outros activos

-

132,589

-

-

132,589

1,924,329

411,946

3,973

3,599,816

Activos do Balanço

1,259,567
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7. PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS
O Banco aplica o disposto no Aviso nº 15/GBM/2013,
Capítulo IV, do Banco de Moçambique, no que
diz respeito às participações no capital de outras
sociedades. Segundo o normativo, as instituições de
crédito não devem deter, directa ou indirectamente,
no capital de uma sociedade, participações cujo
montante exceda 15% dos seus fundos próprios.
Participação total (8)

Participação directa (6)
Participação

Capital

Participações (5)

Percentagem

Participação

Percentagem

(9)

Valor
nominal
(10)

Valor de
aquisição
(11)

Do
capital
(12)

Dos fundos
próprios
(13)

Valor
nominal
(18)

Valor
aquisição
(19)

Do
capital
(20)

Dos fundos
próprios
(21)

1. Participações
sujeitas a limite

23.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 - Participações
qualiﬁcadas

24.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1 - Em soc.
moçambicanas

25.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

306,457

1,532

1,532

0.50

0.14

1,532

1,532

0.50

0.14

SIMO

8. RISCO DE TAXA DE JURO DA CARTEIRA
BANCÁRIA
O acompanhamento regular do risco da taxa de juro,
constitui um instrumento relevante na supervisão
prudencial, com o objectivo de conhecer o impacto de
uma variação normalizada da taxa de juro na situação
líquida e na margem de juros. O Banco calcula o risco
da taxa de juro da carteira bancária de acordo com a
Circular n.2/2014

A única participação que o Banco detém é sobre a
Sociedade SIMO. Tendo em conta que o saldo de
participações é imaterial, não será efectuado um
desenvolvimento sobre o mesmo.

Descrição
Impacto
sobre os
Fundos

2017

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro

15,093
1,069,771

Fundos Próprios

1.41%

Impacto da situação líquida/Fundos Próprios

Impacto
sobre a
Margem
de Juros

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro
Margem de juros
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano em percentagem da MJ

2016
19,088
1,090,597
1.75%

23,125

25,569

224,360

299,387

10.31%

8.54%
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ONU Mulheres apoia RMAM CCM organiza conferência internacional

A

Rede de Mulheres Autarcas de Moçambique
(RMAM), parte da Associação Nacional de
Municípios de Moçambique
(ANAMM), conta desde Abril
deste ano com o apoio da ONU
Mulheres para capacitação de mulheres autarcas em matérias de desenho de projectos ligados a género
e busca de financiamento.
O secretário da ANAMM, Eduardo Nguenha, falando durante
o seminário sobre Desafios da
Integração de Género na Governação Municipal, que decorreu
entre
terça e quarta-feira
desta semana, disse que a RMAM
não quer apenas ter mulheres nos
governos municipais, mas sim ter
alguém que saiba integrar questões
de equilíbrio de género na governação e isso poderá ser possível com
as capacitações da ONU Mulheres.
“O desafio é incluir aspectos de
igualdade de género nas escolas, no
acesso ao emprego, nos serviços que
colocamos à disposição do cidadão,
até na forma como algumas infra-estruturas são desenhadas ao nível
das autarquias”, acrescentou.
Para Nguenha, o primeiro passo já
foi dado, pois ao nível da ANAMM
criou-se um espaço para a discussão
sobre a questão da inclusão da mulher na governação municipal.
Após o seminário, segundo Nguenha, os municípios terão a responsabilidade de integrar a igualdade
de género nos planos de actividades
e o compromisso da ANAMM será
sensibilizar seus membros a abraçar
esse desafio.
Em termos de governação municipal, actualmente o país conta com
cinco mulheres nos cargos de presidente de município e oito como

presidentes das assembleias municipais.
De acordo com a presidente da
RMAM, Maria Helena Langa,
também presidente do Município
de Manjacaze, província de Gaza,
sul de Moçambique, apesar de serem
baixos, esses números representam
um avanço, pois quando o país iniciou a municipalização tinha apenas
uma mulher a dirigir um município.
“O mais importante agora é promover a mulher no sentido de fazer perceber que ela também tem capacidade de ocupar cargos de tomada de
decisões na sociedade, e garantir que
a camada feminina também concorra para os próximos pleitos eleitorais
suportada pela comunidade.”
Langa diz que todos os municípios
possuem núcleo das mulheres autarcas para garantir que a mulher se
faça presente nas tomadas de decisões e que se sinta mais segura.
“A segurança pode ser vista na vertente criminal, garantido a protecção
da mulher contra a violência doméstica e o abuso sexual, no entanto, a
segurança não se circunscreve apenas ao crime, também pode ser levada em consideração a questão de
elas terem de se sentir mais seguras
e preparadas no conhecimento da
legislação, direitos e deveres dos munícipes, assim como na participação
dos planos de actividades municipais”, explicou.
A Rede de Mulheres Autarcas de
Moçambique foi fundada no Município de Dondo, província de Sofala,
centro do país, em 2007.
A agenda da Rede Africana de Mulheres Autarcas 2020-2063, da qual
a RMAM faz parte, desafia os países
africanos a criarem condições para
equilíbrio de 50% de homens e 50%
de mulheres na governação autárquica até 2063.

A

Câmara de Comércio de
Moçambique (CCM) está
organizar, em parceria com
o Conselho Sócio-Económico Árabe África, uma conferência
Internacional denominada “Investir
em África 2017”, a ter lugar na cidade do Cairo, capital do Egipto, entre
os dias 23 e 25 de Setembro.
De acordo com o coordenador da
conferência, Salim Hanifo, o evento
tem como foco as pequenas e médias
empresas que, muitas vezes, têm se
deparado com falta de investimento
nos seus negócios.
“Com a conferência pretendemos
apresentar oportunidades de negócio nos sectores de Agricultura, Indústria, Energia, Infra-estruturas,

Comércio, Projectos Sociais e outras
áreas importantes a nível dos Estados
Árabes, onde as pequenas e médias
empresas nacionais poderão interagir
no sentido de conseguir apoio.”
Hanifo considera que a conferência
“Investir em África 2017” vai permitir um ambiente de interacção real e
acesso a opiniões abertas que podem
resultar em novos relacionamentos e
importantes projectos conjuntos.
O evento vai contar com a participação de 54 países africanos, cerca
de 1000 expositores, 100 bancos
internacionais e outras instituições
financeiras interessadas em investir
em África, bem como agentes económicos que procuram parceiros de
negócio no continente.
Em termos de programa, a conferência terá dois momentos, o primeiro

referente à interacção entre os participantes e o segundo que será de
apresentação de projectos.
“Investir em África 2017” é a primeira conferência anual internacional a
ser realizada no Cairo e conta com
o apoio da Business Professional
World Emirates Club (BPW), uma
organização não governamental de
Emirados Árabes Unidos, e o papel
da Câmara de Comércio de Moçambique é de liderar acções de modo a
conseguir a participação de todos os
países da África Austral e os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs).
Segundo Hanifo, a nível do país, a
conferência estará aberta a todos os
empresários que estejam interessados
em participar e apela a todos a aderirem ao evento.

Ernest Götsch desenvolve agricultura sustentável

E

rnst Götsch, um suíço radicado no Brasil há mais de quatro
anos, irá visitar Moçambique
nos próximos dias 18 e 25 de
Setembro, para o 1º Curso de Agroflorestas e Agricultura Sintrópica. O
curso a ser realizado no país, e no
continente africano pela primeira vez,
a convite do Kosmoz, irá decorrer no
Ecoparque Kosmoz na Namaacha.
A iniciativa visa dar resposta aos
variados desafios enfrentados pelo
país e à região, na área da agricultura
sustentável, e podendo ser uma das
soluções para o desenvolvimento da
agricultura em Moçambique.
Ernst Götsch, desenvolveu novas
técnicas de plantio agrícola conju-

gadas com a recuperação de áreas
degradadas. Ele busca as suas inovações na chamada Sucessão Ecológica,
que se refere a um sistema ecológico
equilibrado, onde as várias espécies,
com crescimentos diferenciados no
tempo, vão-se sucedendo, preparando
umas o crescimento de outras, até se
atingir a biodiversidade mais complexa e definitiva.
Introduzindo neste sistema ecológico o cultivo das espécies agrícolas
desejadas e controlando o desenvolvimento florestal para que este potencie o desenvolvimento agrícola,
consegue-se uma sinergia perfeita a
que Ernst Gotsch baptizou de Agricultura Sintrópica.
A palavra “Sintropia”, que significa

o grau de ordem e de previsibilidade existente num sistema, desde que
aplicada à agrofloresta, representa
a capacidade de ordenar e conjugar
espécies agrícolas e florestais com intenção de obter uma interacção produtiva simbiótica.
Se implementado de maneira correcta, este método agrícola deixa de exigir até mesmo a aplicação de adubos
orgânicos externos e irrigação, já que
cria um microclima mais húmido e
um solo rico que se auto aduba e recupera o ecossistema como um todo
incluindo as nascentes de água. Esta
é uma agricultura altamente rentável
que simultaneamente pode regenerar
áreas outrora degradadas.
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Millennium bim junta-se a Girl Move Netgiro mais
rápido e atractivo

O

Millennium bim assinou, esta semana, um
protocolo de parceria
com a Fundação Girl
Move que visa apoiar o Programa Avançado de Liderança e
Empreendedorismo Social. O
objectivo é formar e capacitar
jovens licenciadas, através de
um programa inovador assente

em ferramentas e conteúdos de
vanguarda e excelência e experiências práticas de liderança e
empreendedorismo social.
Através do seu programa de
responsabilidade social “Mais
Moçambique Pra Mim”, o
Millennium bim vai apoiar financeiramente este projecto
através do patrocínio de bolsas

para as jovens, bem como com
a promoção de um programa de
mentoria, em que os colaboradores do banco serão mentores
das jovens, devendo ser promovidas palestras, conversas e encontros periódicos para apoio
académico e partilha das experiências de vida.

The Jazz & Golf Summit

Moçambique busca investimentos
para o sector do turismo

N

uma altura em que o turismo está no centro das
prioridades do governo,
como fonte alternativa
na diversificação da economia,
a cidade de Maputo vai acolher,
nos dias 12 e 13 de Outubro, a 1ª
Edição do The Jazz & Golf Summit, uma Cimeira Económico-empresarial de alto nível, inserida na programação do FIKANI
– Feira Internacional de Turismo
de Maputo, também a decorrer
na capital moçambicana, em Outubro próximo.
The Jazz & Golf Summit é uma
cimeira económica empresarial
que se pretende regular, com objectivo de trazer a Moçambique
empresários e investidores mundiais com fortes interesses na indústria turística moçambicana.
A Cimeira – a decorrer num ambiente de combinação clássica entre negócio e lazer – é organizada
pela Progressive Business Forum
– Mozambique – uma plataforma
económica de partilha de oportunidades de negócios e facilitação

de investimento, que conta com
uma rede distinta de empresários
com elevada capacidade financeira – em parceria com o Instituto
Nacional do Turismo – INATUR.
A iniciativa surge com a necessidade de fortalecer o mercado interno moçambicano, numa partilha de oportunidades de negócio,
que estimulem o investimento
nacional e estrangeiro, de modo
específico no sector do turismo.
The Jazz & Golf Summit trata-se
da primeira cimeira económica
do género a realizar-se em África, tendo como suporte o Jazz e
o Golf, a acontecer em Moçambique. A ocasião irá movimentar
diversos delegados oriundos da
África do Sul, Suazilândia, Botsuana, Angola, Portugal, China,
Estados Unidos de América, etc.,
dentre políticos, empresários,
banqueiros, operadores turísticos,
músicos do Jazz, praticantes do
Golfe, entre outros intervenientes
da arena económica, provenientes
do resto do Mundo.
O Golf constitui uma modalidade

estratégica na atracção de investimentos, muitas vezes usado como
espaço de encontros de negócio,
estando associado a um segmento
de renda alta (empresários, grandes investidores, diplomatas, etc.).
O Golfe tem um potencial económico robusto, movimentando,
no Mundo inteiro, mais de 60 biliões de dólares/ano.
Também não se pode perder de
vista o poder económico do Jazz,
que movimenta, em festivais e em
vendas, elevados valores, promovendo oportunidades de negócio
e postos de trabalho.
Como se pode depreender, estes
dois domínios são potencialmente económicos, com capacidades
de operar profundas transformações em qualquer economia,
daí a combinação entre o Jazz e
o Golf para atracção de investimentos, uma perspectiva bastante
inovadora. Aliás, The Jazz & Golf
Summit servirá, entre outros aspectos, de plataforma para abordar a contribuição do Jazz e do
Golf nas economias de Estados.

A

operadora
moçambicana de telefonia
móvel,
mcel-Moçambique
Celular, acaba de actualizar
a oferta Netgiro, permitindo
que os seus clientes pré-pago
possam navegar na internet
mais tempo a preços atractivos.
Com efeito, todos os pacotes
diários, semanais e mensais
permitem navegar por mais
tempo e a preços aliciantes.
Uma vez já utilizados os megabytes disponíveis em cada
pacote, o cliente está sujeito
à tarifa normal de dados, de
acordo com o seu tarifário,
sendo que o uso de dados in-

cluídos aplica-se apenas em
território nacional dentro da
rede mcel.
Para diversificar e aumentar
o leque de escolhas, a operadora introduziu três novos
pacotes mensais para utilizadores frequentes de internet, com volumes de 24GB,
36GB e 50GB.
Esta promoção enquadra-se na estratégia de actuação
da operadora, visando trazer
inovações ao mercado, indo
de encontro às expectativas
dos clientes, para além de
retribuir a sua confiança e
estimular a preferência pelos produtos e serviços da
operadora orgulhosamente
moçambicana.

Chimondzo agradece
assistência gratuita

O

posto de administrativo
de Chimondzo, no distrito de Bilene, província
de Gaza, foi o escolhido
desta vez para acolher a quarta-feira de saúde, levada a cabo pela
associação Rizwan Adiatia.
Trata-se de uma iniciativa que
visa aproximar os serviços de saúde às populações das zonas recônditas. As populações de Chimondzo têm de percorrer entre oito a
10 quilómetros para encontrarem
um posto de saúde, nos postos
administrativos de Chissano e
Incaia, respectivamente. E mesmo nesses pontos, por vezes são
enviados ao hospital provincial
Xai-Xai para entrarem em contacto com médicos especialistas
em dermatologia, otorrino, oftalmologia entre outros.
Fernando Mucavel, de 80 anos,
queixa-se de dores na vista. Diz
que nunca procurou um posto
médico por temer longas filas
para depois não ser atendido. Isto
alia-se ao facto de que apesar das
dores consegue fazer o que pre-

tende. No passado sábado, em
menos de 30 minutos foi diagnosticado pelo médico, recebeu
medicação gratuita e resta-lhe
apenas seguir com o tratamento
recomendado.
Tal como Mucavel, tantos outros
cidadãos se fizeram presente na
feira de saúde para saberem do
seu Estado de saúde.
A directora provincial de Saúde de Gaza, Mulássua Simango,
mostrou-se satisfeita com a iniciativa, apontado que está alinhada com o plano do seu sector de
aproximar os serviços de saúde
às comunidades mais recônditas.
Saudou o facto de os fármacos
serem distribuídos gratuitamente
e assegurou que casos que requerem seguimento terão o devido
tratamento.
O patrono da iniciativa, Rizwan
Adatia, mostrou-se satisfeito com
os níveis de participação e referiu
que falta realizar mais uma feira
de saúde em Gaza para depois escalar outros pontos do país, que
necessitam de assistência médica.
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