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SALA DE EXTRACÇÃO RUA TIMOR LESTE, Nº54

43ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA  - 1.000.000,00MT
SÁBADO, ANDA A RODA AS 12:00HORAS

EXTRACÇÃO ABERTA AO PÚBLICO

TOTOBOLA: JACKPOT: 341.148,18MT

JOKER: VALOR DO 1º PRÉMIO  - 250.000,00MT

Boa Sorte a Todos

TOTOLOTO: VALOR ACU.DO 1º PRÉMIO-272.663,34MT

Mesquita dá a mão à palmatória
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Os gastos com pessoal na 
função pública, sobretudo 
na forma de pagamento de 
salários e remunerações, 

cujo crescimento tem sido uma dor 

de cabeça para o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), poderão subir 

em cerca de 20% no próximo ano, 

situando-se no topo das despesas 

do executivo moçambicano durante 

o exercício económico 2018. Con-

tas feitas pelo SAVANA indicam 

que, a ser concretizada esta previ-

são, será o maior gasto de sempre, 

pelo menos, desde 2010, na rubrica 

de salários, remunerações e outros 

gastos com pessoal, numa altura em 

que, um pouco por todos os lados, 

recomenda-se contenção da folha 

salarial na função pública moçam-

bicana.

São previsões extraídas pelo SAVA-
NA  na Proposta do Orçamento do 

Estado, a expressão financeira do 

Plano Económico e Social (PES) 

que, para 2018, prevê um crescimen-

to do Produto Interno Bruto (PIB) 

em 5.3% e uma inflação média anual 

de cerca de 11.9%.

De acordo com o documento, que 

deverá ser aprovado em Dezembro 

próximo, na Assembleia da Repúbli-

ca, deverão ser gastos em 2018 mais 

de 92 mil milhões de Meticais em 

despesas com o pessoal, dos quais 

mais de 88 mil milhões em salários 

e remunerações e perto de 4 mil mi-

lhões em outras despesas.

Embora o montante represente um 

decréscimo de três pontos percen-

tuais em relação ao PIB, quando 

comparado com as despesas com 

pessoal deste ano [9.3% em 2018 e 

9.6% em 2017], a verdade é que esta 

despesa, de acordo com cálculos do 

SAVANA , representará uma varia-

ção percentual de cerca de 20%. 

Basta lembrar que, no exercício eco-

nómico de 2017, o executivo mo-

çambicano havia fixado em mais de 

77 mil milhões de Meticais as des-

pesas com pessoal, ou seja, menos 

qualquer coisa como 15 mil milhões 

de Meticais em relação à proposta 

para o próximo ano. 

Nem mais, as despesas com pessoal 

(mais 92 mil milhões de Meticais), 

que são apenas uma rubrica das des-

pesas de funcionamento, superam, 

elas só, a dotação prevista para o 

pacote das despesas de investimento, 

que estão fixadas em mais de 81 mil 

milhões de Meticais.

Mas haverá poucas 
admissões
É preciso realçar que a subida das 

despesas com pessoal não significará 

maiores contratações na função pú-

blica, em 2018. Na verdade, dos mais 

de 92 mil milhões de Meticais, ape-

nas 999 milhões de Meticais serão 

destinados a novas admissões que, ao 

todo, irão totalizar 6. 913 novos in-

gressos, dos quais 2.213 na educação, 

2.019 na saúde, 305 na agricultura e 

2.376 em outras áreas.

Na proposta do Orçamento para o 

próximo ano, o Governo diz que ha-

verá restrições em novas admissões 

e, para colmatar essa limitação, irá 

apostar na mobilidade dos funcioná-

rios do Estado.

É assim que a subida suscita dúvidas 

em relação à política pública para a 

redução das despesas com pessoal, 

dada a difícil situação económico-

-financeira que o país atravessa, 

influenciada, dentre vários factores, 

pelas chamadas dívidas ocultas, con-

traídas na administração Guebuza e 

que ultrapassam USD 2 mil milhões. 

É que, em termos económicos, reco-

menda-se um Orçamento do Estado 

que não tenha uma factura enorme 

em despesas com pessoal, muito me-

nos nas despesas de funcionamento, 

mas sim nos gastos de investimento, 

sobretudo, em áreas produtivas e so-

ciais, como forma de criar mais em-

pregos e bem-estar, sobretudo, para 

os mais carenciados.

Por outro lado, a ciência económi-

ca recomenda que a subida salarial 

deve ser igual à subida da inflação, 

para compensar o poder de compra, 

sendo razoável que os salários sejam 

superiores à inflação apenas quando 

houver aumento de produção labo-

ral, o que não é o caso de Moçam-

bique.

Há sectores que argumentam que 

esta pode ser a opção política encon-

trada pelo Governo de Filipe Nyusi 

para, perante a crise, não criar insta-

bilidade política na função pública, 

num ano de eleições autárquicas e de 

antecâmara para as gerais de 2019, 

tendo em conta que o Estado é o 

maior empregador no país.

Advertem, contudo, que essa opção 

pode ser, politicamente, correcta a 

curto e médio prazo, nomeadamente, 

para garantir que não haja desestabi-

lização do poder, mas é insustentável 

a longo prazo, justamente, por estar 

em contramão com a racionalização 

da função pública, num país a braços 

com a sua maior crise de sempre no 

século XXI.

Subida record
Mas a tendência crescente das des-

pesas com pessoal em Moçambique, 

tido como um dos países do mundo 

que gasta grande parte do seu Orça-

mento em salários e remunerações, 

não é recente e há anos em que tem 

feito tocar as campainhas dentro e 

de fora. 

O SAVANA foi ao arquivo para re-

visitar as Contas Gerais de Estado e 

os respectivos Relatórios e Pareceres 

emitidos pelo Tribunal Adminis-

trativo e constatou que, pelo menos 

desde 2010, o último ano coberto 

pelos documentos em nosso poder, 

as despesas com pessoal têm vindo 

a subir, extraordinariamente, no país.

Os números, esses, falam por si. Em 

2010, foram perto de 30 mil milhões 

de Meticais e, em 2011, perto de 37 

mil milhões de Meticais. Viriam a 

atingir perto de 42 mil milhões em 

2012 e perto de 51 mil milhões, em 

2013. No ano seguinte, fixaram-

-se em mais de 60 mil milhões de 

Meticais e, em 2015, em mais de 64 

mil milhões de Meticais. E este ano, 

situaram-se em mais de 77 mil mi-

lhões de Meticais, uma relativa que-

da em 2.3 pontos percentuais em re-

lação a 2016, em que se fixaram em 

mais de 78 mil milhões de Meticais.

E um dos que não se cansa de se 

bater pela redução da tabela salarial 

em Moçambique é o FMI, cujos 

posicionamentos têm sido determi-

nantes para as decisões dos restantes 

parceiros de cooperação.

Não é preciso muitos passos atrás 

para mostrar o desconforto daquela 

organização internacional. A equipa 

do corpo técnico do FMI, que visi-

tou Moçambique entre 10 e 19 de 

Julho último, para discutir com as 

autoridades moçambicanas medi-

das para dar seguimento ao relatório 

da auditoria da Kroll às empresas 

EMATUM, Proindicus e MAM, 

do sector público, avaliar os desen-

volvimentos económicos recentes e 

discutir as políticas monetária e fis-

cal no contexto do orçamento para 

2018, voltou a manifestar preocupa-

ção com as despesas com o pessoal.

“Apesar dos cortes orçamentais 

no investimento e na aquisição de 

bens e serviços, o aumento da des-

pesa com salários e remunerações 

continua a colocar pressões sobre o 

orçamento, contribuindo para a acu-

mulação de atrasados internos”, su-

blinhou, no final da missão, o chefe 

da equipa, Michel Lazare.

Nessa altura, a missão já enfatizava 

que o Orçamento de 2018 devia, de-

cisivamente, reduzir o défice fiscal. 

“Deve centrar-se na eliminação das 

isenções fiscais (incluindo de IVA), 

na contenção da expansão da massa 

salarial, e na priorização da imple-

mentação de investimentos públi-

cos essenciais apenas, evitando uma 

maior acumulação de atrasados”, 

disse Lazare, sublinhando que a pro-

tecção de programas sociais críticos 

e o reforço das redes sociais de se-

gurança devem amortecer o impacto 

destas medidas sobre os segmentos 

mais vulneráveis da população. 

Um mês depois, o representante 

residente do FMI, em Maputo, Ari 

Aisen, concedia uma entrevista ao 

SAVANA, na qual voltava a ex-

pressar grande preocupação com o 

nível das despesas correntes, prin-

cipalmente a folha salarial que vem 

crescendo muito ao longo dos últi-

mos anos. 

“A folha está muito acima da média 

da África subsaariana. Políticas têm 

de ser discutidas para frear a folha 

salarial do sector público porque só 

assim é possível evitar necessidades 

de financiamento muito elevado”, 

recomendou Ari Aisen, acrescentan-

do que os salários não podem crescer 

acima das receitas e da capacidade 

do Governo de financiá-los. 

É assim que a subida da despesa 

poderá ser um ponto crítico no re-

lacionamento entre o Governo mo-

çambicano e o FMI, numa altura em 

que o organismo acaba de reforçar, 

em Washington, que, sem esclareci-

mento do caso das dívidas ocultas, 

não haverá retoma ao programa de 

apoio a Moçambique.

Baixos investimentos
E, em 2018, a folha salarial voltará a 

superar, de longe, as receitas e a ca-

pacidade do Governo de financiá-la, 

num ano em que o défice orçamen-

tal está previsto em mais de 80 mil 

milhões de Meticais

Na sua proposta de Orçamento, 

o Governo propõe-se a arrecadar 

perto de 223 mil milhões de Meti-

cais em receitas após a dedução dos 

reembolsos do Imposto sobre o Va-

lor Acrescentado (IVA). 

Enquanto isso, as despesas do Es-

tado estão fixadas em perto de 303 

mil milhões de Meticais, sendo que 

a grande verba é a que será destina-

da ao funcionamento (mais de 184 

mil milhões) e apenas pouco mais de 

81 mil milhões para investimentos, 

contra mais de 37 mil milhões em 

operações financeiras.

Do pacote de investimentos (mais 

de 81 mil milhões), mais de 30 mil 

milhões serão sob forma de crédito 

externo e mais de 17 mil milhões em 

donativos, também externos.

Teoricamente, quando num Or-

çamento de Estado, as despesas de 

funcionamento superam as de in-

vestimento, significa pouco investi-

mento em áreas produtivas e sociais, 

como a construção de mais escolas, 

hospitais, fontes de água, estradas 

entre outras que mexem directa-

mente com a vida dos cidadãos.

E as notícias, nos investimentos para 

2018, não são muito animadoras. Na 

educação, por exemplo, o Governo 

propõe-se a abrir 234 novas Esco-

las Primárias e 27 Escolas do En-

sino Secundário Geral do 1º Ciclo 

(ESG1) e introduzir novos níveis 

de ensino. Assim, será introduzido 

Ensino Primário do 2º grau (EP2) 

em 549 escolas, actualmente, do En-

sino Primário do 1º grau (EP1) e o 

segundo ciclo em 31 escolas secun-

dárias.

Na área de abastecimento de 

água, estão previstas 13.500 

Orçamento do Estado 

- Governo novamente em contramão com o FMI

Despesas com pessoal podem 
disparar em 2018
Por Armando Nhantumbo
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amasa T  radevine vrarT 

desfrute de um bom vinho 
e boa companhia

Polana Serena Hotel
27 e 28 de Outubro
das 17h às 22h

novas ligações domiciliárias e cons-

trução de 1.129 fontes de água dis-

persas nas zonas rurais, beneficiando 

cerca de 377.700 pessoas; conclusão 

da reabilitação e expansão de 32 sis-

temas de abastecimento de água nas 

zonas rurais; assim como a reabilita-

ção de 25 sistemas de abastecimento 

de água nas cidades e vilas; conclu-

são de 16 sistemas e iniciar a reabili-

tação de nove sistemas.

Na área de Transportes e Comuni-

cações, projecta-se a disponibiliza-

ção de 200 novos autocarros para o 

reforço da frota de transporte públi-

co urbano e equipar oito embarca-

ções para busca e salvamento.

Na área da Energia, o executivo de 

Filipe Nyusi propõe-se a prosseguir 

com a electrificação de quatro se-

des distritais e três vilas fronteiriças 

através da Rede Eléctrica Nacional 

(REN) e 15 vilas com base em sis-

temas solares, incrementando o nú-

mero de novos consumidores para 

20 mil, o que pode elevar o total de 

consumidores da REN para cerca de 

200 mil em 2018 e aumentar a taxa 

da população com acesso à energia 

eléctrica para 30,9%.

Propõe-se igualmente a reabilitar, 

construir e asfaltar 735 Km de estra-

das nacionais e regionais, assegurar a 

manutenção de rotina de 8.500 km, 

manutenção periódica de 34 km de 

estradas nacionais e regionais e ma-

nutenção de 1.200 km de estradas 

distritais e municipais; continuar 

com a construção de 12, reabilitar 

duas e fazer a manutenção de nove 

pontes, só para citar as principais in-

tervenções previstas.

Dívidas
No segundo ano sem ajuda directa 

ao Orçamento, o Governo diz que 

vai recorrer a donativos e ao crédi-

to interno e externo para financiar o 

défice orçamental, estimado em mais 

de 80 mil milhões de Meticais.

Com efeito, o executivo prevê em 

donativos mais de 17 mil milhões de 

Meticais e mais de 43 mil milhões 

de meticais em créditos externos, to-

talizando perto de 61 mil milhões de 

Meticais, que é a previsão de recur-

sos externos para 2018, contra mais 

de 19 mil milhões de Meticais em 

crédito interno.

No capítulo sobre encargos da dí-

vida, a Proposta Orçamental refere 

que, no quadro do objectivo da con-

solidação fiscal visando a sustenta-

bilidade do orçamento, para 2018, 

no domínio da gestão do serviço da 

dívida, o Governo adoptou a rees-

truturação da dívida do Estado. 

“Os Encargos da Dívida deverão al-

cançar 3,3% do PIB, um decréscimo 

de 0,1pp, em relação ao previsto na 

Lei de 2017. Deste agregado, para 

o pagamento de juros internos, está 

previsto o montante de 19.774,2 mi-

lhões de MT. Este aumento é resul-

tante do agravamento das taxas de 

juro”, refere o documento, acrescen-

tando que, para fazer face aos juros 

externos, está previsto um montante 

de mais de 13 mil milhões de MT, 

o que significa um decréscimo de 

25,4% em termos nominais, decor-

rente da melhoria da taxa de câmbio 

face as principais moedas e da rees-

truturação de alguns créditos.

Por sua vez, a proposta da Lei Orça-

mental para o mesmo ano autoriza 

o executivo a contrair empréstimos 

internos, observando, dentre vários 

critérios, um período mínimo de 

amortização de três anos, com pos-

sibilidade de antecipação, quando 

se trate de Obrigações de Tesouro e 

nos termos definidos pelo Mercado 

Monetário Interbancário, quando se 

trate de Bilhetes de Tesouro. 

“É autorizado o Governo a contrair 

empréstimos externos, desde que a 

conjugação da taxa de juro, período 

de diferimento e de amortização e/

ou outras condições, resultem em 

financiamento concessional”, lê-se 

na proposta da Lei Orçamental, que 

exceptua os empréstimos externos 

destinados ao financiamento de pro-

jectos/programas com viabilidade 

económica e social e intervenções 

de emergência, tomando em consi-

deração a sustentabilidade da dívida 

do País. 

Por outro lado, o executivo será au-

torizado a emitir garantias e avales, 

em até 30.850 milhões de meticais, 

o equivalente a USD514 milhões ao 

câmbio médio de 60 meticais.

O 
Instituto de Cereais de 
Moçambique (ICM) 
anunciou, esta quarta-
-feira, em Maputo, que 

não existe nenhuma interdição 
na venda de feijão bóer à Índia, 
principal mercado para comer-
cialização daquela variedade de 
feijão. Aliás, segundo o ICM, a 
Índia é, igualmente, um dos po-
tenciais compradores de outras 
variedades de feijão produzidas 
em território nacional, com des-
taque para o feijão manteiga.

A informação é divulgada após 

uma delegação do ICM, chefia-

da pelo respectivo director-geral, 

João Macaringue, ter escalado 

de 9 a 16 de Outubro em cur-

so, aquele país asiático para se 

inteirar de questões referentes à 

viabilização do acordo rubricado 

entre os dois Estados no que à 

comercialização do feijão bóer 

diz respeito.

Nisto, falando em conferência de 

imprensa, esta quinta-feira, para 

anunciar os resultados do encon-

tro havido na Índia, Macaringue 

sublinhou que a missão que le-

vou a equipa à Índia foi positiva-

mente cumprida e os resultados 

indicam que o feijão bóer conti-

nua a fluir no mercado indiano.

“Não há restrições de venda do 

feijão bóer à Índia, a quota que a 

Índia acordou com Moçambique 

mantém-se válida (125 mil tone-

ladas) e da quota de 2016/2017 

há um remanescente de 78 mil 

toneladas, esse remanescente vai 

ser exportado dentro da nova 

modalidade de controlo para evi-

Anuncia o ICM após o encontro com a contra parte indiana

Não há interdição na venda 
de feijão bóer à Índia

tar que outros intervenientes usem a 

nossa quota”, destacou Macaringue, 

esclarecendo que a nova modalidade 

consiste em os operadores comerciais 

estarem registados ao ICM.

Sobre as queixas dos produtores, 

dando conta da falta de mercado 

para a comercialização da sua pro-

dução, no caso, do feijão bóer, Ma-

caringue informou que houve uma 

desinformação por parte de pessoas 

“mal-intencionadas” anunciando que 

a Índia já não estava a comprar aque-

la variedade de feijão em Moçambi-

que.

Porém, segundo explicou Macarin-

gue, a referida desinformação surgiu 

quando o governo da Índia decidiu 

não importar feijão bóer proveniente 

da Tanzânia, Malawi e Quénia.

Na sequência, alguns operadores que 

actuam no mercado nacional alastra-

ram essa informação para Moçambi-

que com a indicação de que já não 

havia comércio entre os dois países 

(Moçambique e Índia), o que criou 

desistência a nível dos operadores 

nacionais na compra de feijão bóer 

junto dos potenciais produtores des-

ta cultura.

Portanto, foi nesta altura que o go-

verno moçambicano decidiu des-

pachar uma equipa multissectorial 

para trabalhar na Índia no sentido de 

certificar se as medidas de restrição 

impostas a alguns países pela Índia 

abrangiam ou não a Moçambique.

“…Moçambique é o único país no 

mundo que tem excepção a esta regra 

porque tem um memorando com a 

Índia. Isto significa que essa medida 

de restrição do governo indiano das 

importações não abrange Moçam-

bique, mercê desse acordo particu-

lar”, apontou o director-geral do 

ICM.

Entretanto, como forma de evi-

tar que, futuramente, operadores 

mal-intencionados usem a quota 

de Moçambique na comerciali-

zação do feijão bóer com a Índia, 

o governo decidiu que todo ope-

rador que actua nesta área deve 

estar registado no ICM. Ade-

mais, continuou a fonte, o certi-

ficado de origem para a exporta-

ção passa a ser emitido, única e 

exclusivamente pelo ICM.

Num outro desenvolvimento, a 

fonte disse que outro ganho obti-

do com a contraparte indiana é o 

anúncio da doação, nos próximos 

dias, de um montante avaliado 

entre 5 a 10 milhões de dólares 

para permitir que a produção que 

ainda se encontra nas mãos dos 

camponeses seja adquirida. “Na 

próxima semana vamos às prin-

cipais zonas de produção para 

disseminar esta mensagem refe-

rente a não interdição da compra 

do feijão bóer nacional pelo mer-

cado indiano”.

Porém, presente na conferência 

de imprensa, o embaixador da 

Índia, R.Gaurav Shresth, garan-

tiu que findo este prazo, o seu 

país poderá rubricar um novo 

acordo com Moçambique visto 

que até aqui, não existe nenhuma 

razão de impedimento deste co-

mércio com Moçambique. 

Refira-se que o acordo de produ-

ção, comercialização e exporta-

ção do feijão bóer para Índia tem 

a validade de cinco anos, portan-

to, até 2020. 

(Benedito Luís) 
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Moçambique veio de 
mãos a abanar de Wa-
shington, em mais um 
episódio da confron-

tação com o FMI (Fundo Mo-

netário Internacional), em torno 

do folhetim das “dívidas ocultas” 

que já tem 17 meses. Porém, uma 

fonte sénior do governo desva-

loriza completamente a “nega” 

do Fundo, argumentando que as 

reuniões de Outono do FMI e do 

Banco Mundial não têm como 

fim discutir a questão específica 

que ensombra as relações entre o 

Executivo e aquela instituição de 

Bretton Woods.

Mas a “zanga” vem precisamen-

te das reuniões de Primavera do 

Fundo em 2016, quando a delega-

ção governamental liderada pelo 

ministro de Economia e Finanças, 

Adriano Maleiane, foi confronta-

da com os créditos não reportados 

a favor de duas empresas ligadas 

ao aparelho securitário moçambi-

cano, a Proindicus e a MAM e um 

crédito a favor do Ministério do 

Interior. Unilateralmente, o FMI 

suspendeu o seu programa com 

Moçambique e os países doado-

res, entre outros os agrupados no 

grupo G-14, suspenderam a ajuda 

directa ao Orçamento de Estado, 

num montante avaliado em 30% 

dos valores de execução para o 

ano passado.

Troca de argumentos
O SAVANA apurou junto de 

fontes do FMI que o “braço de 

ferro” com Moçambique gira em 

torno das informações em falta 

na auditoria elaborada pela em-

presa Kroll e na divulgação inte-

gral do relatório. Os pontos sen-

síveis referem-se ao montante de 

USD500 milhões emprestados 

à empresa Ematum, gastos em 

material militar, não reconheci-

do pelo Ministério da Defesa, 

a sobrefacturação em USD 713 

milhões do equipamento e servi-

ços  fornecidos pelo Privinvest e a 

Palomar argumentada pela Kroll. 

Uma fonte governamental con-

tra-argumenta que a questão dos 

USD500 milhões é “meramente 

contabilística”, uma vez que há 

equipamento militar envolvido 

nos fornecimentos à empresa atu-

neira e, logo que o processo seja 

concluído, esta questão será clari-

ficada, incluindo a recepção cer-

tificada pelo Ministério da De-

fesa. Argumentam que o próprio 

fornecedor aparece no relatório 

a declarar que forneceu o equi-

pamento. Em relação à segunda 

questão, o argumento é que, se o 

fornecedor recebeu directamente 

os créditos dos bancos, se decla-

A problemática das dívidas

FMI não dá guia de marcha

rou que forneceu todo o equi-

pamento às empresas, o assunto 

deve ser resolvido e clarificado 

com os fornecedores e não com 

o governo de Moçambique. Em 

relação à divulgação do relatório, 

argumentam que é um assunto 

da alçada da PGR (Procuradoria 

Geral da República) e só esta ins-

tituição, baseada da sua aparente 

independência, deve decidir o que 

fazer com o relatório, incluindo 

a responsabilização dos diversos 

actores no processo e cujos nomes 

foram deliberadamente ocultados. 

Em Washington, fontes familiari-

zadas com o processo consideram 

que uma versão do relatório, com 

nomes de indivíduos e empresas, 

está na posse selectiva de algumas 

embaixadas baseadas em Maputo.

Apesar do reduzido impacto que 

teve a carta dos advogados das 

três empresas à PGR, solicitando 

a inclusão de esclarecimentos no 

relatório da Kroll, por ser consi-

derado “politicamente motivado”, 

elementos do governo ouvidos 

pelo SAVANA notam que deve 

ser dada a mesma oportunida-

de como aconteceu em relação à 

Privinvest e à Palomar, objecti-

vamente, procurando empurrar a 

empresa de auditoria como parte 

interessada no processo.  

Buchili em Washington
O SAVANA apurou que os ar-

gumentos elencados foram mais 

uma vez apresentados à delegação 

moçambicana que foi às reuniões 

de Outono. A delegação governa-

mental era liderada pelo ministro 

de Economia e Finanças e a dele-

gação do banco central pelo go-

vernador Rogério Zandamela.

Antes da chegada da delegação 

governamental, esteve em Wa-

shington a PGR Beatriz Buchili, 

para solicitar apoio nas investi-

gações que a sua instituição de-

senvolve em relação aos créditos 

concedidos pelo Crédit Suisse e o 

VTB, e as dívidas contraídas pelas 

três empresas, conhecidas no meio 

securitário como “as três marias”. 

Segundo podemos apurar, Buchili 

esteve no FMI, no Departamento 

de Estado, no departamento de 

Justiça e no Congresso dos EUA 

(Estados Unidos da América). A 

PGR fez périplo idêntico na Eu-

ropa, nomeadamente pelos países 

onde se registaram as operações 

financeiras e a produção de equi-

pamentos.

A directora executiva do Fundo, 

a Sra. Cristine Lagarde, não se 

pronunciou sobre o assunto, mas 

o seu director para África, Abebe 

Selassie explicou “preto no bran-

co” que “não há conversações so-

bre o programa antes da satisfação 

das lacunas de informação identi-

ficadas pelos auditores”, acrescen-

tando que “neste momento, nas 

nossas projecções, não temos em 

conta que haverá um programa no 

próximo ano (2018)”.  A afirma-

ção de Selassie é a confirmação do 

que a unidade de investigação da 

revista britânica “The Economist” 

tinha avançado uma semana an-

tes.

Os funcionários do FMI aprovei-

taram a ocasião para enfatizar de 

novo a importância de um acordo 

com os credores internacionais 

para que a dívida de Moçambique 

“baixe para níveis sustentáveis” 

e a preocupação pelo recurso ao 

“endividamento doméstico para 

financiar o Orçamento”. Os elo-

gios foram para as várias reformas 

já feitas, nomeadamente, ao nível 

das medidas tomadas pelo banco 

central, o corte nos subsídios, no-

meadamente gasolina e trigo, no-

tando que compreendem o subsí-

dio aos transportes públicos, mas 

insistindo que é preciso cortar na 

folha dos salários no Aparelho de 

Estado, bem acima das médias da 

África Sub-Sahariana, quando 

comparada com o PIB (Produto 

Interno Bruto) do país.

Legislação na calha
O SAVANA soube que, infor-

malmente, a delegação moçam-

bicana deu a conhecer alguma 

legislação que tem em preparação 

e que vai na direcção das reformas 

sugeridas pelo FMI, e na melho-

ria do ambiente de negócios, o 

índice do Banco Mundial conhe-

cido pelo sigla em inglês, “Doing 

Business”.

Entre as medidas estão a revisão 

da lei bancária e a lei cambial, re-

vogando-se a exigência de os ex-

portadores depositarem 50% das 

suas receitas em meticais, a dele-

gação nos bancos comerciais dos 

processos de entradas de capitais 

no país, a explicitação do fundo de 

garantias para “acudir” aos bancos 

em situações problemáticas, a re-

gulamentação dos investimentos 

de moçambicanos no exterior e a 

recuperação para o banco central 

do regime especial criado pelo de-

creto de 2014 em relação aos in-

vestimentos na Bacia do Rovuma.

A delegação reconhece que não 

teve a porta aberta para o gabi-

nete de Madame Lagarde, como 

teve o presidente Nyusi em Se-

tembro de 2016, mas enfatiza que 

“há um bom ambiente de traba-

lho” com o Fundo. “Continuamos 

parte da organização, apenas está 

suspenso o programa”, explicam, 

embora reconhecendo que esta si-

tuação manda uma sinalética para 

os doadores, para os credores in-

ternacionais e para as agências de 

“rating” que consideram Moçam-

bique como “lixo”.

Enfatizando o clima positivo exis-

tente, uma fonte governamental 

disse que, para além da assistência 

técnica existente, em Novembro 

visitará Maputo uma delegação 

do FMI, “ao abrigo do artigo 4”, 

o que significa para acompanha-

mento regular das políticas mone-

tárias e fiscais em execução.

Sociedade civil
Para acompanhar as reuniões de 

Outono, também estiveram em 

Washington delegações nacio-

nais e internacionais da sociedade 

civil(OSC), especializadas em as-

suntos de monitoria do orçamen-

to e dívida. 

Na actual tradição das instituições 

de Bretton Woods, as organiza-

ções da sociedade civil têm um 

espaço próprio nos encontros de 

Primavera e Outono, tendo acesso 

a muitos dos seminários especiali-

zados durante estas reuniões.

As OSC de Moçambique, como 

nos foi explicado, procuraram sa-

ber do actual estágio da proble-

mática das dívidas, fazendo saber 

dos seus esforços para a declara-

ção da sua ilegalidade e a respon-

sabilização dos seus autores.

Os interlocutores das OSC fi-

caram a saber das iniciativas já 

desenvolvidas, nomeadamente, a 

petição feita junto do Conselho 

Constitucional para a declaração 

de inconstitucionalidade de al-

gumas acções, nomeadamente os 

aspectos contraditórios que têm 

envolvido o parlamento de Mo-

çambique. Numa primeira fase a 

Assembleia da República (AR) 

considerou que a contracção das 

dívidas foi ilegal e inconstitu-

cional, mas, mais recentemente, 

por força do voto maioritário do 

partido Frelimo, acabou por ins-

crever as dívidas na Conta Geral 

do Estado.

Para além da panóplia de orga-

nizações congéneres, as OSC de 

Moçambique tiveram encontros 

privados no Banco Mundial, no 

FMI, com representantes de vá-

rios sectores no Departamento 

de Estado e com gabinetes de 

dois senadores no Congresso dos 

EUA. 

- delegação do Fundo vem a Maputo em Novembro
- não há ainda programa para 2018

“Neste momento, nas nossas projecções, não temos em conta que haverá um programa no próximo ano”, 
Abebe Selassie, director do FMI para África

Por Fernando Lima, em Washington
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O líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, re-
velou que o protesto 
armado de jovens islâ-

micos, com inspiração radical, 
caracterizada por ataques a 
esquadras e comandos da Po-
lícia em Oasse e Mocímboa da 
Praia, na província de Cabo 
Delgado, faz parte de uma ar-
quitectura maquiavélica de um 
grupo minúsculo da Frelimo, 
antidemocrático e que preten-
de eternizar a teia de corrup-
ção, e nega que haja terroristas 
estrangeiros por detrás dos in-
cidentes. 

Numa entrevista telefónica ao 
SAVANA a partir da serra da 
Gorongosa, Afonso Dhlakama, 
líder do maior partido da opo-
sição, no seu estilo característico, 
controverso, garante que das in-
formações da sua “inteligência”, 
a Frelimo tem dedo nos ataques, 
sustentando pelo facto dos con-
frontos terem acontecido após a 
evolução das negociações entre o 
Governo e a Renamo, e de Fi-
lipe Nyusi ter saído com poder 
reforçado no congresso da Ma-
tola, três dias antes do início das 
insurgências. 
A narrativa de Dhlakama vai de 
encontro à tese do descontenta-
mento do “grupo de Nampula” 
no seio da direcção da Frelimo 
que se viu afastado do Comité 
Central e da Comissão Polí-
tica no último Congresso. Ele 
também não acredita em “mão 
externa” no conflito. Relatos de 
Mocímboa sugerem que uma 
parte dos apoios para a rebelião 
vieram de Nampula. 
Para o líder da Renamo, os jo-
vens islâmicos, que actuam en-
capuçados e com palavras de 
ordens nos ataques com catanas 
e metralhadoras, são locais e 
dominam a geografia das áreas 
onde actuam, a razão da precisão 
sobre os alvos. Mas os atacantes 
tiveram instrução de atiradores 
estrangeiros. A zona costeira do 
Norte de Moçambique é, tradi-
cionalmente, apoiante da Rena-
mo, nomeadamente em Mocím-
boa, onde há um núcleo impor-
tante de membros e simpatizan-
tes do partido da “perdiz”. 
O SAVANA transcreve a en-
trevista com Afonso Dhlakama 
concedida terça-feira, durante 
as celebrações, na Gorongosa, 
dos 38 anos da morte de André 
Matade Matsangaíssa, o funda-
dor da Renamo que morreu em 
combate na serra, aparentemen-
te traído por um famoso curan-
deiro local zona onde se encon-
tra hoje refugiado o actual líder 
da oposição.
SAVANA: Como é que está a 
acompanhar os ataques de Mo-
címboa da Praia?
Dhlakama: É verdade, tenho 

acompanhado. Já ouvi a história, 
dizem que existem estrangeiros 
muçulmanos, estrangeiros fun-
damentalistas, da Somália, que 
teriam entrado em Mocímboa 
da Praia em 2014, e que esses 
não reconhecem partidos, e eles 
se acham muçulmanos, mas a 
própria religião muçulmana é 
como se se tratasse já de parti-
do. Mobilizavam as pessoas para 
não aderirem aos partidos.
Isto pode ter acontecido, com 
duas ou três pessoas (membros 
desencorajados), mas também 
consta que, quando este grupo 
entrou, recrutava jovens muçul-
manos e instruía-os para en-
trarem em contradições com os 
chefes das mesquitas, e o gover-
no da Frelimo em Mocímboa da 
Praia sabia muito bem disto.
Até alguns destes homens (re-
crutadores) andavam aí a obrigar 
meninas de 15 e 12 anos, des-
culpa a expressão, para fazer coi-
sas. Sim, estragavam (violavam) 
as filhas das pessoas e, quando 
os pais fossem ter com a polí-
cia, para que esta fosse prender 
aqueles homens, uma vez que 
aqueles homens eram poderosos 
e traziam milhões de dólares e 
destrocavam em meticais, cor-
rompiam os administradores, os 
comandantes da Polícia, os país 
não eram defendidos, pelo con-
trário, o governo local, de Mo-
címboa da Praia, o comando (da 
Polícia) de Mocímboa da Praia, 

estava a favor destes estrangei-
ros. Mas esta é a história como 
as coisas começaram. 
Eu, como político e general com 
bastante experiência, conheço 
Moçambique e não quero acre-
ditar que sejam estrangeiros a 
fazer aquilo. As pessoas que es-
tão a disparar em Mocímboa da 
Praia são moçambicanos, que 
conhecem bem os caminhos, as 
características de Mocímboa da 
Praia, e mais, eu não quero fazer 
uma acusação barata, não sou da 
Frelimo e não sou contra a Freli-
mo, mas as coisas devem ser di-
tas com os seus nomes.
Se nós não apontarmos os nomes 
verdadeiros (dos insurgentes) es-
tamos a confundir, estamos a de-
sinformar o povo moçambicano.
A minha dúvida é, se de facto, 
são estrangeiros, e desde quan-
do? Se desde 2014 que eram 
vistos em Mocímboa da Praia, 
então porque não fizeram esta 
confusão em 2014, 2015, 2016, 
mesmo nos primeiros meses de 
2017? Esperavam que as nego-
ciações entre Dhlakama e Nyusi 
evoluíssem? Este grupo esperava 
que a Frelimo fizesse seu con-
gresso, para confirmar os pode-
res (reforçados) de Nyusi, para 
poder começar a atacar Mocím-
boa da Praia?
Na minha análise, com base na-
quilo que a nossa inteligência 
me informa como líder, isso é 
um problema interno da Freli-

mo. São alguns chefes no seio da 
Frelimo que não estão a gostar 
das negociações entre Dhlakama 
e Nyusi, porque estas negocia-
ções podem pôr termo ao confli-
to, podem permitir que haja paz 
e democracia efectiva, que haja 
eleições com transparência.
Mas estas negociações podem 
também criar alternância gover-
nativa, dado que a Frelimo po-
derá sair do poder, e aquele que 
entrar no poder pode mandar 
para a prisão os culpados, esses 
corruptos e criminosos. É por 
aí, mas fora disso, não sou Fre-
limo, não apontei a ninguém, é 
apenas a minha análise. Sei que 
o povo, analisando, há-de dizer 
que Dhlakama estava bem infor-
mado e, realmente, eu estou bem 
informado.
Pode haver por detrás esses mu-
çulmanos estrangeiros, mas ali-
mentados no seio da Frelimo, 
um grupinho da Frelimo tão pe-
quenino, que acha que o poder 
vai passar, que quer embaraçar 
Nyusi, quer desencorajar Nyusi, 
quer fazer com que Moçambi-
que continue com a guerra, para 
culpar a guerra dessa má gover-
nação, que está a acontecer em 
Moçambique.
Mas eu como líder, como polí-
tico, quero aproveitar para en-
corajar o Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, a continuar 
a negociar comigo, que é só por 
aí, que tem meu apoio incondi-
cional como líder e do partido 
que dirijo. Vamos esquecer o 
passado e estas pessoas que estão 

Dhlakama dá sua versão dos ataques em Mocímboa da Praia e acusa:

Por André Catueira

Afonso Dhlakama

Há dedo da Frelimo
a desestabilizar Mocímboa da 
Praia, pedi os contactos, nós co-
nhecemos, geográfica, política e 
militarmente, aquilo é a Frelimo 
contra a própria Frelimo.
No entanto, o SAVANA apu-
rou que muitos jovens em Mo-
címboa da Praia abandonaram 
o uso de túnicas (hijab) e cor-
taram barba, como é tradicio-
nal no norte de Moçambique, 
onde abunda o islamismo, para 
não serem confundidos com os 
insurgentes, desde que a Polícia 
iniciou uma rusga, que deteve 
pelo menos 52 pessoas até 10 de 
Outubro, cinco depois da eclo-
são dos ataques. A maioria dos 
detidos foi depois colocada em 
liberdade. As mulheres também 
abandonaram o nicab e andam 
de cabeça descoberta e baton nos 
lábios para afastarem suspeitas 
de serem familiares dos revolto-
sos islâmicos. 
Os ataques com catanas e me-
tralhadoras já provocaram pelo 
menos 26 mortos, dos quais seis 
agentes da Polícia, 19 atacantes 
um líder comunitário e um nú-
mero desconhecido de feridos, 
desde 5 de Outubro.
A 5 de Outubro um ataque si-
multâneo a esquadras da Polícia 
em Oasse e Mocímboa da Praia 
fez dois mortos nas forças poli-
ciais, além de 12 atacantes. 
Um novo ataque do grupo, a 12 
de Outubro, provocou outras 
quatro baixas na Polícia e sete 
atacantes foram abatidos e a 
destruição total de uma viatura 
de um chefe distrital de polícia.

Presumíveis atacantes detidos pela Polícia em Mocímboa da Praia
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A 
corrupção não se combate 
com discursos, mas com 
acções concretas e objec-
tivas, associado à vontade 

política, com instituições fortes e 
comprometidas com o respeito à 
lei. Este é o entendimento de al-
guns analistas políticos ouvidos 
pelo SAVANA em reação ao dis-
curso do Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, sobre a necessi-
dade de combate à corrupção, pro-
ferido na abertura de uma reunião 
nacional que juntou na mesma 
sala secretários permanentes, ins-
pectores-gerais, directores-gerais 
e nacionais, assessores e membros 
de conselhos consultivos de minis-
térios, na passada sexta-feira, em 
Maputo. 

“Outro aspecto que requer especial 

atenção é o facto de a corrupção ser 

praticada por membros do sector 

público, tanto como os do sector 

em que a realidade mostra que a 

caminhada entre a teoria e a prática 

nunca chega ao fim.

Segundo Pereira, a problemática 

da corrupção não é superada com 

apelos. É preciso haver vontade 

política e coragem suficiente para 

desactivar obstáculos enraizados há 

longos anos. Pelo que, não acredita 

que o PR consiga mover esses en-

traves.

Justifica a sua descrença com o ar-

gumento de que as elites políticas 

e económicas moçambicanas, mui-

tas delas com bastante influência 

no seio do partido Frelimo, resul-

tam da delapidação do património 

público e não será uma tarefa fácil 

afastar essas elites que estão quase 

habituadas a viver atreladas ao Es-

tado.

O académico refere que a acumula-

ção primitiva de capital no seio das 

elites foi feita através da captura de 

Estado.

“Os ricos que hoje temos em Mo-

çambique acumularam riqueza 

pilhando o Estado e delapidando 

as empresas estatais através de es-

quemas e desenvolvimento de redes 

clientelistas”, disse.

Pereira diz que passou a ser cultu-

ra, no seio dos servidores públicos, 

aproveitarem-se das suas posições 

ou cargos para sugar no máximo os 

recursos públicos. “Isso virou cultu-

ra, pelo que, dificilmente o PR con-

seguirá acabar com esses hábitos”.

João Pereira faz notar que a guerra 

contra a corrupção deve começar 

dentro do partido no poder, na me-

dida em que, as elites responsáveis 

por alta corrupção são partidários 

da Frelimo.

Continua a sua explanação referin-

do que a vontade de Nyusi deve ser 

acompanhada por outras institui-

ções, mormente: a administração 

da justiça e da própria administra-

ção pública.    

Apela reformas profundas na 

Procuradoria Geral da Repúbli-

ca (PGR) para além de se investir 

grandemente nos serviços de inves-

tigação criminal.  

Frisou que, se Filipe Nyusi está 

comprometido com a causa, deve 

usar seu poder constitucional, e, re-

formular a PGR,  porque, a forma 

como este órgão está constituído 

não tem forças suficientes para ata-

car a alta corrupção.

José Macuane, também académico, 

argumenta que para se combater 

a corrupção é necessário que se 

identifique as origens e as causas 

do mal. “É fácil se combater um 

mal que se conhece as origens e as 

causas. O discurso do PR não fala 

disso”, frisa. 

Sublinha que uma das grandes me-

didas para o combate à corrupção 

é a responsabilização dos autores e 

essa cultura falta no Estado.

“Um Estado onde fazer coisas à 

margem da lei é normal, onde a cul-

tura de responsabilização não exis-

te, onde a justiça funciona quando 

é para disciplinar os fracos e não 

age quando é a vez dos fortes, não 

acredito que combata a corrupção”.

Macuane afirma que é também 

difícil avaliar a praticabilidade do 

discurso do PR na medida em que, 

apenas fala de combate à corrupção, 

mas não define a estratégia que será 

usada.

“O discurso de combate à corrup-

ção proferido pelo presidente Nyusi 

não constituiu nenhuma novidade. 

A inovação será talvez a sua mate-

rialização. O presidente Chissano 

tinha a corrupção como bandeira, o 

presidente Guebuza também, mas 

a situação piorou, porque tudo ter-

minava em discursos”, frisou.

José Macuane nota que a forma 

como o sistema de administra-

ção da justiça foi montado não é 

capaz de dar vazão a estes apelos, 

na medida em que foi formatada 

de modo a não agir a situações de 

grande corrupção.                

Refere que o combate à corrupção 

passa pela fortificação das institui-

ções de administração da justiça.

Macuane não se mostrou confiante 

no discurso de Nyusi e sublinhou 

que o mesmo pode ser uma estraté-

gia de desviar as atenções dos mo-

çambicanos, daquilo que é a grande 

corrupção resultante das dívidas 

ocultas.

Frisa que uma das formas de mate-

rialização do discurso presidencial 

seria a movimentação da justiça 

com vista ao rápido esclarecimento 

da grande corrupção resultante das 

dívidas ocultas. 

FMI   
Quanto ao posicionamento do 

Fundo Monetário Internacional 

(FMI) de manter o programa de 

financiamento ao país suspenso en-

quanto não se esclarece a questão 

das dívidas ocultas, José Macuane 

diz que a decisão abala a imagem 

do país.

Entende que o posicionamento do 

FMI arrasta consigo outros doa-

dores que apoiam directamente o 

orçamento de Estado e, sem apoio 

internacional, para sobreviver, o go-

verno será obrigado a tomar medi-

das severas, dentre as quais o corte 

de investimento no sector da saúde, 

educação, bem como no aumento 

de impostos, facto que que irá de-

gradar a vida dos desfavorecidos. 

Para Macuane, numa situação de 

crise, os pobres é que são mais sa-

crificados.   

No entanto, Macuane entende que 

a persistência do FMI e de outros 

doadores em não avançar com os 

seus programas de apoio obriga o 

governo a aprender a viver sem a 

mão estendida, o que é positivo. 

Por seu turno, João Pereira afirma 

que o posicionamento do FMI terá 

consequências dramáticas para a 

esmagadora maioria da população, 

visto que continuará a viver debaixo 

de enormes privações.

Pereira diz que foram as elites que 

prejudicaram o país, mas não serão 

estas que vão sofrer porque, as suas 

mordomias estão salvaguardadas.

Sublinha que, o que na realida-

de acontece, é que as medidas de 

austeridade só servem para o pa-

cato cidadão, é este que vai viver 

sem medicamentos, sem emprego, 

educação, água potável e transporte 

público.

Por seu turno, acrescenta Pereira, as 

elites continuarão a viver debaixo 

das suas regalias, educando e tra-

tando da saúde no estrangeiro.

Lembrou que o sentimento de per-

tença que caracteriza os partidos 

libertadores faz com que estes não 

hesitem em sacrificar seus povos 

com privações para manter orgu-

lho. 

No entanto, Pereira diz que o po-

sicionamento do FMI pode trazer 

alguns benefícios na medida em 

que vem provar a resistência e a 

capacidade do governo sobreviver 

com um orçamento que não tem 

apoio internacional.

Caso Mocímboa da Praia  
Para João Pereira, os acontecimen-
tos da Mocímboa da Praia vieram 
desconstruir o argumento de que 
as dívidas, contraídas à margem da 
lei,  tinham por objectivo resolver 
os problemas de segurança.
Na realidade, as dívidas foram con-
traídas para alimentar apetites das 
elites securitárias, que até então 
eram excluídos das “restantes far-
ras”.
O académico entende que, se de 
facto se tivesse investido na segu-
rança, Moçambique não continua-
ria com fronteiras escancaradas, 
serviços de segurança de Estado 
precários entre outras fragilidades.
Sublinha que os Serviços de In-
formação e Segurança de Estado 
(SISE) abandonaram o seu papel 
de velar pela segurança do Estado e 
concentraram-se em negócios pou-
co claros.
Para Pereira, é inaceitável para um 
país que, supostamente, investiu 
mais de dois biliões de dólares no 
apetrechamento do sistema de se-
gurança, permitiu que organizações 
com fins desconhecidos, montem 
células dentro do país, desenvol-
vem actividades e o Estado não se 
apercebe.
Pereira não tem dúvidas que, nos 
últimos dez anos, a Frelimo e os 
seus governos perderam capacidade 
preventiva e sempre andam atrás de 
prejuízos. “Perderam a capacidade 
de análise e de previsão de factos 
porque expurgou todos os pensa-
dores e passou a desvalorizar ideias 
e sugestões de outros parceiros”, 
afirma.  
Por seu turno, José Macuane apon-
ta os ataques da Mocímboa da 
Praia como uma afronta ao Estado 
e que veio por a nu as fragilidades 
do país em termos de segurança.  

privado, envolvendo-se em com-

portamentos ilegais e não éticos. 

Tenhamos o orgulho de transfor-

mar Moçambique numa terra livre 

da corrupção, assim como o tor-

námos livre do colonialismo ou de 

minas ante-pessoais. Moçambique, 

convosco, deve figurar na lista das 

terras com boas práticas de gover-

nação”, rematou Nyusi.

No entanto, José Jaime Macuane e 

João Pereira, analistas políticos, en-

tendem que a luta contra corrupção 

passa pela desactivação de grandes 

redes clientelistas ligadas à Frelimo 

e que acumulam riqueza à custa de 

Estado, o que se mostra difícil e 

sensível, já que pode pôr em causa 

a estabilidade do próprio partido 

governamental.

Sublinham que, mais do que apelos, 

o PR deve mostrar actos concretos, 

visto que os discursos são ouvidos 

desde o tempo do presidente Joa-

quim Chissano, mas que a reali-

dade prática mostra que a situação 

tende a piorar.        

João Pereira, que também é direc-

tor da Fundação MASC, diz que o 

discurso de Nyusi deve ser encara-

do com alguma cautela, na medida 

Académicos analisam discurso de Filipe Nyusi

“Corrupção combate-se com actos 
e não com discursos”
Por Raul Senda  

Será desta que a luta contra corrupção sairá do discurso para acções concretas? 

João Pereira

Jaime Macuane
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A empresa queniana GL Africa Energy 
(GLAE) está confiante no alcance de 
um memorando de entendimento com o 
Governo moçambicano para a constru-

ção de uma central eléctrica a gás em Nacala, dis-
se uma fonte da firma ao portal de notícias sobre 
Moçambique Zitamar.

A GLAE pretende construir uma central com 

capacidade para gerar 250 MW e é uma das três 

empresas seleccionadas pelo Governo de Moçam-

bique para usar a quota de gás natural da Bacia do 

Rovuma destinada ao consumo doméstico.

Para o aproveitamento interno do gás da Bacia 

do Rovuma foram também escolhidas a firma de 

fertilizantes norueguesa Yara e a holandesa Shell, 

na vertente de transformação de gás natural em 

líquido.

Tanto a Yara como a Shell já assinaram os respecti-

vos memorandos de entendimento com as autori-

dades moçambicanas, faltando a queniana GLAE.

Ao abrigo dos termos de referência do concurso, o 

memorando de entendimento devia ter sido assi-

nado num prazo de seis meses.

Nafisa Noormohamed, director para os assuntos 

corporativos da GLAE, disse à Zitamar que a em-

presa está em discussões com o Governo.

“Estamos satisfeitos com a forma como as discus-

sões para este projecto interessante e complexo 

têm decorrido e estamos confiantes de que vamos 

concluir o processo em breve”, declarou Noormo-

hamed.

Falando à margem de uma conferência internacio-

nal sobre gás realizada recentemente em Durban, 

África do Sul, o vice-ministro da Energia e Re-

cursos Minerais, Augusto Fernando, disse que as 

discussões com a GLAE têm-se centrado à volta 

da dimensão do empreendimento e da forma como 

o gás será transportado até à central eléctrica.

A central estará localizada a 670 quilómetros do 

distrito de Palma, para onde será drenado o gás da 

bacia do Rovuma.

Augusto Fernando assinalou que a responsabilida-

de de construir o gasoduto de Palma até Nacala 

será do Governo, pelo que se impõe a identificação 

de fontes de financiamento do referido empreen-

dimento.

Central eléctrica a gás de Nampula

A 
autoridade bolsista dos 
EUA acusou nesta quarta-
-feira a mineira Rio Tinto 
e dois antigos executivos 

de fraude por inflacionarem o valor 
de activos de carvão adquiridos por 
USD3,7 mil milhões.
Estes activos acabaram vendidos 
por USD50 milhões, adiantou-
-se na queixa, que foi apresentada 
num tribunal federal em Manhat-
tan, Nova Iorque, e respeita a uma 
situação ocorrida em Moçambique.
Recorde-se que, em 2011, a Rio 
Tinto adquiriu 100% das acções 
da Riversdale Mining Limited por 
USD4.168 milhões e mais tarde 
vendeu por USD50 milhões.

O comprador dos activos da Rio 

Tinto em Moçambique foi a In-

diana ICVL, que terá sido instruí-

da pelo governo indiano a comprar 

activos de carvão no exterior para 

atender às necessidades de empresas 

estatais como a Steel Authority of 

India Limited, Coal India Limited, 

Rashtriya Ispat Nigam Limited 

(IPO-RASH.NS) National Mi-

neral Development Corporation 

Limited e National Thermal Power 

Corporation Limited.

Na altura, um analista ouvido pela 

Reuters fez notar que Moçambique 

tem sido “uma experiência horrível 

para Rio Tinto”, sugerindo tam-

bém que quando adquiriu a mina 

de Benga à Riversdale, a Rio Rinto 

deve ter comprado gato por lebre, 

ou seja, a qualidade e a quantidade 

do carvão não era aquela que havia 

sido declarada.

A venda incluiu os activos de carvão 

da Rio Tinto na região Tete de Mo-

çambique, nomeadamente a mina 

Benga (65%), a concessão mineira 

do Zambeze e as licenças de ex-

ploração do Tete Leste, bem como 

licenças de exploração de carvão 

associadas e a Benga Energia, SA. 

Estes activos constituem colectiva-

mente a Rio Tinto Coal Mozambi-

que (RTCM).

Padrões e políticas da empresa

Em comunicado, a SEC (sigla em 

inglês da autoridade bolsista norte-

-americana) alegou que a mine-

radora Rio Tinto, o ex-presidente 

executivo, Thomas Albanese, e o 

ex-director financeiro, Guy Elliott, 

desrespeitaram os padrões e as po-

líticas da empresa para avaliarem e 

escriturarem devidamente os seus 

activos. 

À medida que o projecto começou a 

sofrer contrariedades, umas a seguir 

às outras, resultante no rápido declí-

nio do valor dos activos, procuraram 

esconder ou adiar a divulgação da 

natureza e dimensão das contrarie-

dades aos administradores, comité 

de auditoria, auditores independen-

tes e investidores, avança a SEC. 

Na altura, uma fonte ligada à Rio 

Tinto disse ao SAVANA que a 

mineradora informou ao mercado 

sobre o Relatório Anual de 2013 

(Março de 2014) de que um en-

cargo de imparidade pós-impostos 

de USD470 milhões em relação à 

RTCM tinha sido identificado. Esta 

imparidade veio no seguimento de 

uma revisão do plano de desenvol-

vimento, da taxa de desconto e do 

prémio de risco-país associado da 

RTCM e fez com que o valor total 

das imparidades relativas à RTCM 

ascendesse a USD3.3 mil milhões.

Em 2013, a Rio Tinto demitiu o seu 

executivo-chefe e outros executivos 

directamente envolvidos- na aqui-

sição dos activos da   Riversdale e 

baixou para cerca de   USD3,5 mil 

milhões do preço de compra,  falha 

da solução da escoamento por via 

fluvial. Trata-se de do director-exe-

cutivo, Tom Albanese, e de Doug 

Ritchie, que liderou a aquisição dos 

activos de carvão em Moçambique 

como chefe da divisão de energia da 

Rio Tinto.

A co-directora da Divisão Legal da 

SEC, Stephanie Avakian, explicou 

que “os principais executivos da Rio 

Tinto quebraram as suas obrigações 

de informação e deveres empresa-

riais ao esconderem dos seus admi-

nistradores, auditores e investidores 

o facto crucial de uma transacção 

multibilionária ter sido um desaire”. 

Outro co-director da mesma Divi-

são, Steven Peikin, acusou aqueles 

ex-dirigentes de procurarem salvar 

as respectivas carreiras “à custa dos 

investidores, escondendo a verdade”. 

Com base nas alegações da queixa, 

a Rio Tinto plc, a Rio Tinto Limi-

ted, Albanese e Elliott são acusados 

de violar disposições da lei federal 

sobre procedimentos antifraude, 

registo, contabilização e sistemas de 

controlo interno. 

No texto da queixa especifica-se 

que, em 2011, a Rio Tinto adquiriu 

activos em Moçambique pouco de-

pois de ter revelado pesadas perdas 

associadas a uma outra aquisição em 

grande escala, a da Alcan. 

No comunicado da SEC detalhou-

-se que ambas as aquisições ocorre-

ram durante a liderança de Albane-

se. 

A segunda aquisição, em Moçam-

bique, correu mal, porque se baseou 

no pressuposto que a Rio Tinto po-

deria, sem grandes custos, extrair, 

transportar e vender grandes quan-

tidades de carvão de elevada quali-

dade, graças à utilização de barcaças. 

Os problemas apareceram quase 

logo no início do projecto, contou a 

SEC, quando a Rio Tinto, Albanese 

e Elliott ficaram a saber que havia 

menos carvão e de qualidade infe-

rior ao esperado e que Moçambique 

havia rejeitado a proposta para o 

transporte. 

O resultado conjugado da queda da 

quantidade e qualidade do carvão 

com a falta de infra-estrutura para o 

transportar erodiu o valor da aquisi-

ção, desenvolveu-se no comunicado 

da SEC. 

Na altura da venda, o SAVANA 

apurou também que uma das ra-

zões por detrás da decisão da mine-

radora tinha a ver com aquela que 

era uma das queixas recorrentes da 

Vale: as dificuldades no escoamento 

do seu carvão. A título ilustrativo, 

a linha de Sena revelou-se ineficaz 

e o terminal do Porto da Beira não 

respondia cabalmente à demanda. 

A solução  para este problema foi 

a construção da nova linha entre 

Moatize e Nacala-a-Velha.

Antes dessa solução, as minerado-

ras esperaram, em vão, do Governo 

de Moçambique uma autorização 

para  escoar o carvão por embarca-

ções através do Rio Zambeze.

A autoridade bolsista apontou ain-

da que, depois do mau negócio com 

a Alcan, Albanese e Elliott sabiam 

que a divulgação de um segundo in-

sucesso colocaria em questão a sua 

capacidade de identificar e desen-

volver activos para uma exploração 

a longo prazo, com custos baixos e 

altamente rentável. 

Em vez disso, dissimularam os de-

senvolvimentos adversos, o que per-

mitiu que a Rio Tinto divulgasse 

declarações financeiras enganado-

ras, dias antes de emissões bolsistas 

para captar capital. 

Dos 5,5 mil milhões de dólares que 

a empresa obteve de investidores 

dos EUA, cerca de três mil milhões 

foram obtidos depois de Maio de 

2012, já depois de os executivos da 

Rio Tinto Coal Mozambique terem 

informado Albanese e Elliott que 

esta subsidiária deveria ter um valor 

negativo de 680 milhões de dólares. 

Na queixa da SEC, sempre de 

acordo com o comunicado desta, 

apontou-se que Albanese repetiu e 

enfatizou as perspectivas positivas, 

apesar das bases falsas, para o pro-

jecto, em declarações públicas.

Esta alegada fraude prosseguiu até 

Janeiro de 2013, quando um exe-

cutivo do Grupo Tecnologia e Ino-

vação, incorporado na Rio Tinto, 

descobriu que os activos de carvão 

estavam registados por um valor so-

brestimados nas declarações finan-

ceiras da empresa. 

Depois de uma auditoria interna, 

desencadeada alegadamente pelo 

relato daquele executivo ao presi-

dente da Rio Tinto, foi anunciado 

que Albanese tinha resignado e a 

empresa reduziu o valor dos seus ac-

tivos em carvão em mais de três mil 

milhões de dólares, que representou 

uma redução superior em 80%. 

A SEC terminou a lembrar que, 

depois de uma segunda redução, a 

Rio Tinto vendeu a subsidiária de 

Moçambique por USD50 milhões, 

ou seja, milhares de milhões abaixo 

do preço de aquisição. 

Lusa e SAVANA

Fraude na operação Moçambique
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Resistiu, resistiu e resis-
tiu até que, esta semana, 
rendeu-se à pressão vinda 
de todos os cantos para a 

anulação, embora só para inglês 

ver, dos problemáticos contratos 

que, enquanto ministro, assinou 

com suas próprias empresas para 

concessão de facilidades, redução 

de tarifas portuárias e prestação de 

serviços de cabotagem.

Tudo começou quando, no ano 

passado, Carlos Mesquita, en-

quanto ministro dos Transportes 

e Comunicações, assinou quatro 

memorandos, dois deles com as 

suas próprias empresas, a Cor-

nelder Moçambique e Cornelder 

Quelimane, na altura geridas pelo 

seu irmão, Adelino Mesquita, o 

administrador delegado que viria a 

morrer em finais de Março último, 

quando a aeronave em que seguia, 

juntamente com outros cinco exe-

cutivos da Cornelder, que também 

encontraram a morte no local, em-

bateu contra o monte Vumba, em 

Manica, durante uma missão de 

serviço, de Beira, na província de 

Sofala, para Harare, no Zimbabwe.

Aliás, antes de tornar-se ministro 

dos Transportes e Comunicações, 

Carlos Mesquita, um dos donos da 

Cornelder, exercia o cargo de presi-

dente do Conselho de Administra-

ção (PCA) da empresa.

Os memorandos que assinou com 

seu próprio irmão oficializaram 

a concessão de facilidades às suas 

empresas, nomeadamente de redu-

ção de tarifas portuárias e prestação 

de serviços de cabotagem, que va-

riam entre 40% a 60%.

O caso, tido como o mais emble-

mático de conflitos de interesses 

no reinado de Filipe Nyusi, gerou 

uma onda de condenações de vários 

segmentos da sociedade. O Centro 

de Integridade Pública (CIP), uma 

organização não governamental 

que advoga a boa governação e 

transparência na função pública, 

por exemplo, foi ao ponto de exigir 

que o chefe do Estado exonerasse 

Carlos Mesquita.

Lembrando que Mesquita está 

também envolvido num outro 

escândalo de ajuste directo feito 

pelo Instituto Nacional Gestão de 

Calamidades (INGC) a uma em-

presa sua do ramo dos transportes, 

num negócio avaliado em 20 mi-

lhões de Meticais, violando a Lei, 

o CIP   sublinhou que Mesquita 

está a dirigir “um ministério ligado 

a uma área em que é empresário, 

embora se diga que não esteja na 

gestão directa”.

Por sua vez, a Comissão Central 

de Ética Pública (CCEP) chegou 

a considerar o caso como uma 

flagrante violação da Lei de Pro-

bidade Pública, tendo o remetido 

ao Gabinete Central de Combate 

à Corrupção (GCCC), a unidade 

anti-corrupção da Procuradoria-

-geral da República (PGR).

Quem também disse, no calor das 

condenações, que a Lei de Probi-

dade Pública estava sendo violada 

de forma grosseira, foi o bastonário 

da Ordem dos Advogados de Mo-

çambique (OAM), Flávio Mene-

te, numa clara alusão ao ministro 

Mesquita.

Mas quando confrontando com os 

casos, o governante sempre respon-

deu que não tinha cometido algum 

erro.

“Eu conheço a lei e respeito a lei”, 

insistia. Sucede que, depois de uma 

relativa “trégua”, o assunto voltou 

à ribalta, esta semana e, desta vez, 

com a PGR a requerer a anulação 

dos memorandos assinados com a 

Cornelder, alegando, a mesma cau-

sa: conflito de interesse.

É assim que o ministro, em meio 

da encruzilhada, rendeu-se à pres-

são vinda de todos os cantos.

Falando esta quarta-feira, em Ma-

puto, à margem da cerimónia de 

abertura do Dia da Associação In-

ternacional de Transporte Aéreo 

(IATA, na sigla em inglês), Carlos 

Mesquita disse que respeitava e vai 

acatar a decisão da PGR.

“Na base da documentação que 

providenciámos, a PGR e o 

GCCC chegaram à conclusão de 

que existe conflito de interesse, 

pois a assinatura dos memoran-

dos foi com alguém com quem 

tenho de laços de familiaridade. É 

uma decisão que eu respeito e vou 

acatar”, rendeu-se o governante. 

Assim, dos quatro memorandos, 

somente os referentes aos portos 

da Beira e Quelimane é que irão 

ser anulados, devendo, dentro de 

dias, ser assinados, com o mesmo 

teor, por um outro membro do 

Governo. Ou seja, apenas vai mu-

dar o “assinante”, mas o negócio 

continuará nas mãos do ministro. 

A PGR concluiu ainda não haver 

matéria criminal na assinatura dos 

dois memorandos para revitaliza-

ção da cabotagem marítima no País. 

Embora a anulação não implique 

a retirada do negócio às empresas 

do ministro, a mesma tem sabor à 

derrota para Carlos Mesquita, que 

sempre recusou ter violado a Lei. 

A questão agora é saber como tudo 

irá terminar, incluindo o milionário 

negócio com o INGC e até mesmo 

a continuidade ou não do minis-

tro no cargo, estando a decisão nas 

mãos do presidente Filipe Nyusi.

O 
voo TP 283, da transpor-
tadora aérea portugue-
sa TAP que, na passada 
quarta-feira, fez a rota 

Lisboa-Maputo ficará na memória 
dos cerca e duas centenas de passa-
geiros abordo e não só. A TAP fez 
uma incursão no tempo e brindou 
os passageiros com uma experiên-
cia do passado, naquilo que se pode 
chamar juntar o útil ao agradável. 

A companhia adquiriu, no princípio 

deste ano, um novo Airbus A330-

300, à Singapore Airlines, que foi 

pintado com cores iconográficas da 

TAP da década 70.  Os voos reali-

zados por este aparelho reavivam 

os primeiros anos da criação da 

companhia. Para além da pintura 

externa do avião, houve retoques in-

ternamente. A tripulação apresenta-

-se com uma indumentária típica 

daquele período, o catering também 

se inspirou nos tempos, isso para 

não deixar de lado o entretenimen-

to durante o percurso. Mas aqui o 

passageiro tinha opção de escolha, 

querendo, podia desfrutar da músi-

ca e filmes da actualidade ou recuar 

no tempo. 

Designado voo retro, a escala Lis-

boa-Maputo, da passada quarta-

-feira, foi o sexto desde o arranque 

da iniciativa a 14 de Julho na rota 

Lisboa-Toronto.

Desde 1946, Maputo é um dos 

destinos tradicionais da companhia 

portuguesa, que segundo André 

Soares, porta-voz da TAP, o seu 

maior desejo é que haja voos diários. 

Recordou Soares, que nesse tempo 

eram necessários 13 dias e 15 es-

calas, em diversos países africanos, 

para se chegar à então Lourenço 

Marques, devido à qualidade dos 

aparelhos daquela época. Trata-se 

de uma barreira que foi sendo ul-

trapassada ao longo dos anos com o 

evoluir da indústria aeronáutica.

A disposição do balcão chek-in, 

no qual era visível uma placa com 

as rotas da companhia pintadas à 

moda antiga, já denunciava alguma 

novidade, mas na ocasião poucos se 

preocuparam com isso. Os passagei-

ros eram brindados com etiquetas 

de bagagem e bolsas para cartões de 

embarque à moda retro e recebiam 

também um diploma de viajante no 

tempo.

Outra nota de destaque é que os 

passageiros da executiva e da eco-

nómica foram transportados na 

mesma mini bus até ao avião que já 

aquecia os motores na pista.     

A experiência foi saudada pelo se-

leccionador nacional (Mambas), 

Abel Xavier, que juntamente com 

os jogadores que actuam no Mo-

çambola (campeonato interno mo-

çambicano) estavam de regresso ao 

país, depois de uma vitória sobre o 

Cabo Verde, num jogo amigável que 

decorreu nas terras lusas. 

Para Xavier, foi uma agradável 

surpresa que alimentou alegria do 

combinado nacional em face do re-

sultado alcançado. Quem também 

descreveu o voo como fascinante foi 

a ministra moçambicana de Saúde, 

Nazira Abdula, que enalteceu os la-

ços históricos dos dois países.

O voo foi também especial para o 

seu piloto, o comandante José Vi-

lhena, pois, para além de recordar 

os velhos tempo,s marcava o seu re-

gresso à terra onde foi enterrado o 

seu cordão umbilical.

Vilhena é natural de Moçambique. 

É piloto há 46 anos, dos quais 39 na 

TAP. Estes números fazem dele o 

piloto mais velho da companhia em 

exercício, sendo o único da actuali-

dade que voou com aviões da TAP 

que ostentaram aqueles corres.

“É um prazer para mim fazer para 

este voo. Hoje digo que a aviação é 

uma das indústrias que mais evoluiu 

nos últimos 100 anos. Basta olhar 

para tecnologia existente neste avião 

que nos faz trabalhar com mais co-

modidade. Hoje há menos comple-

xidade do que no passado”, disse.

Há 47 anos na companhia, Maria de 

Lurdes Gonçalves é uma superviso-

ra de cabine, depois de ter trabalha-

do vários anos como assistente de 

bordo. Pela experiência de trabalho 

diz que não existem dois voos iguais, 

cada um tem a sua história. Entu-

siasmada, Maria Gonçalves refere 

que é uma experiência interessante, 

pois permite-nos que na primeira 

pessoa possamos contar aos mais 

novos como trabalhávamos no pas-

sado. Contou que, nos primeiros 

anos da companhia, não havia cari-

nhas para o transporte de refeições 

e tinham de levá-las em mão. “Era 

muito trabalhoso, mas com amor, 

carinho e dedicação superávamos as 

adversidades”, observou.

Com 72 anos, celebrados em Mar-

ço, a TAP espera realizar voos retro 

para outros destinos, como forma de 

perpetuar a sua história bem como 

promover a imagem da companhia 

que em Agosto último, bateu record 

ao transportar num só mês 1,42 

milhões de pessoas. A Companhia 

iniciou as suas operações com três 

aviões e hoje conta com 77 que ope-

ram em 86 rotas de 35 países. 

Carlos Mesquita perde primeira batalha

TAP leva passado histórico a Maputo

Carlos Mesquita

Tripulação da TAP com indumentária do inspirada nos anos 70 
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A WAATAANA-Associação dos Natu-
rais e Amigos de Angoche, em adita-
mento à Convocatória da Assembleia 
Geral Ordinária, inicialmente marcada 
para 21 de Outubro de 2017 e, publi-
cada no jornal SAVANA, edição de 22 
de Setembro de 2017, vimos por meio 
deste, comunicar que por motivos de 

o dia 28 DE OUTUBRO DE 2017, (SÁ-
BADO), no local, hora e com a agenda 
anteriormente publicado.
Pelos eventuais trastornos causados, 
as nossas sinceras desculpas.
Maputo, 18 de Outubro de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia
(Eng. Alexandre Ali Charifo)

(Assembleia Geral)

COMUNICADO Nª001/AG/X/017
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O 
acesso à terra, em Moçam-
bique, tem sido um dos te-
mas frequentes no debate 
público, sobretudo, devido 

aos conflitos que tem gerado entre os 

cidadãos, por um lado, e, por outro, 

entre as comunidades e as grandes em-

presas, principalmente nas zonas de 

mineração.

Neste processo, os camponeses têm 

sido os maiores prejudicados, na medi-

da em que, para além de se deslocarem 

de um ponto para o outro, têm perdido 

áreas de cultivo, assim como de pasta-

gem para dar lugar à exploração dos 

recursos minerais.

Foi com base nestes factos que a União 

Nacional de Camponeses (UNAC) 

discutiu, esta semana, na sua VIª Con-

ferência Internacional Camponesa so-

bre a Terra e Sementes, entre outros 

temas, a problemática de usurpação de 

terras e o avanço do agronegócio sobre 

os territórios das comunidades rurais 

em detrimento da agricultura campo-

nesa.

O evento, que teve lugar em Maputo, 

durante dois dias, juntou, na mesma 

sala, perto de duas centenas de pessoas, 

entre camponeses, académicos nacio-

nais e internacionais, deputados e di-

plomatas, que instaram os camponeses 

a lutarem em conjunto para a defesa 

das suas terras. Refira-se que o gover-

no não se fez presente ao local, embora 

o Presidente da República tenha sido 

convidado a proceder à abertura do en-

contro.

“Temos de ter um DUAT co-
munitário”, João Mosca
O primeiro a convidar os camponeses 

a se unirem em prol da sua luta foi o 

Director-Executivo do Observatório 

do Meio Rural (OMR), João Mosca, 

ao falar da necessidade de a UNAC 

trabalhar em parceria com outras orga-

nizações da sociedade civil, de modo a 

fazer pressão junto do governo para a 

mudança das políticas actuais que “não 

beneficiam os camponeses”.

Para tal, como uma das medidas, Mos-

ca defende atribuição de DUAT’s co-

munitários, como forma de as comuni-

dades participarem na gestão de terra. 

Argumenta que este modelo de gestão 

de terra facilita o controlo da mesma, 

em casos de expropriação, como o da 

Portucel, na Zambézia, em que algu-

mas famílias transmitiram os seus títu-

los à empresa, apesar da resistência de 

outros habitantes.

Aliás, no entender daquele economis-

ta agrário, os camponeses devem lutar 

pelo controlo do seu território, pois, a 

sua luta não se resume apenas no aces-

so à terra para a prática da agricultura, 

mas também para a construção, criação 

de animais, pesca e exploração da le-

nha.

Apresentando a sua visão alternativa 

em relação ao desenvolvimento agrá-

rio, o contexto da procura pela terra no 

país, o académico instou os campone-

ses a lutarem não apenas pela manu-

tenção das actuais porções de terra, 

mas também pelo seu aumento, pois só 

assim irão sair da pobreza.

“O camponês não sairá da pobreza, 

enquanto não aumentar as suas áreas 

de cultivo. Limitar-se-ia apenas a pro-

duzir para o seu auto-sustento”, disse, 

sublinhando a necessidade de se desen-

volver o meio rural em paralelo com o 

camponês.

Por último, o Director-Executivo do 

OMR afirma que os conflitos de ter-

ra existentes no país não são travados 

apenas entre a população, o governo e 

as grandes empresas, mas também ao 

nível da comunidade, através dos líde-

res comunitários que se envolvem nos 

esquemas de corrupção e das famílias 

com extensas áreas agrícolas ou com 

ligações políticas com o partido no 

poder.

“Temos de preservar o nosso 
bem”, Ismail Ossemane
A outra exortação de união na luta pela 

preservação da terra, a principal fonte 

de rendimento de mais de 70% da po-

pulação moçambicana, veio do Presi-

dente Honorário daquela organização, 

Ismail Ossemane, que falou da neces-

sidade de se defender o “bem público”.

O antigo Presidente da UNAC recuou 

no tempo para reconstituir a história 

que marca os 20 anos da Lei nº 19/97, 

de 1 de Outubro (Lei de Terras), ten-

do contado que a expropriação de terra 

não é de hoje, mas que teve o seu início 

em 1986, com a liberalização do mer-

cado, quando o sector privado correu 

para a ocupação da mesma, provocan-

do conflitos com os camponeses.

A fonte lembra que, durante os debates 

para a revisão da Constituição da Re-

pública, em 1990, aquele grupo social 

ta, o governo daquele país latino-ame-

ricano aposta na agricultura como um 

sector prioritário para a diversificação 

da economia que se encontra centrada 

na comercialização do petróleo.

AR prepara Lei de 
Agricultura e Segurança 
Alimentar e Nutricional
Para além da posse de terra, o encontro 

que juntou as associações de campone-

ses de todo o país discutiu também a 

situação da agricultura, num momento 

em que o discurso oficial aponta para 

esta actividade económica como o vec-

tor da economia nacional.

Para o Relator da Comissão da Agri-

cultura, Economia e Ambiente, na 

Assembleia da República, Armando 

Artur, a agricultura tem sido relegada 

para o segundo plano, atrás da indús-

tria extractiva, contrariando o princípio 

constitucional.

Uma das razões apontadas pelo parla-

mentar está no facto de, ao longo dos 

42 anos, o país não ter tido um instru-

mento de orientação agrária, o que fez 

com que, em caso de calamidades natu-

rais, se crie bolsas de fome.

Por essa razão, a fonte avança que a 

Assembleia da República prepara uma 

Lei de Agricultura e Segurança Ali-

mentar e Nutricional, de forma a criar 

condições para a produção agrícola.

“Temos de devolver a agricultura para 

o lugar que lhe é conferido pela lei. 

Temos de substituir as importações 

pela produção nacional”, disse, acres-

centando que, para tal, é preciso que se 

melhore o conhecimento técnico dos 

camponeses, assim como se facilite o 

acesso ao crédito.

Entretanto, neste momento, o ante-

-projecto está engavetado devido à fal-

ta de recursos financeiros.

Por sua vez, a presidente da UNAC, 

Ana Paula Tauacale, diz ser urgente 

uma reforma agrária baseada numa 

facilitação e dinamização dos meios de 

produção e produtividade no país.

Discursando na abertura do evento, 

Tauacale revelou que o seu executivo, 

em parceria com outras organizações 

da sociedade civil, submeteu, ao Con-

selho de Ministros, uma proposta de 

contribuição para melhor implemen-

tação de políticas públicas, programas 

e estratégias definidas pelo governo na 

promoção da agricultura.

Acrescentou que a UNAC está a fi-

nalizar um Plano Nacional de Apoio 

à Agricultura Camponesa, uma ferra-

menta da política agrária de proposta 

pelos camponeses como forma de con-

tribuir para um processo de desempe-

nho de políticas públicas.

Sublinhe-se que o encontro decorreu 

num momento em que a organização 

comemora 30 anos da sua criação, as-

sim como os 20 anos da Lei de Terras.

VIª Conferência Internacional Camponesa sobre Terra e Sementes

Por Abílio Maolela

lutou para que a terra fosse proprie-

dade do Estado, tal como no período 

socialista, e que a sua distribuição devia 

ser condicionada à atribuição de um 

DUAT e mediante o parecer da comu-

nidade.

Entretanto, revela que, quando o docu-

mento entrou no Conselho de Minis-

tros, muito cedo se evidenciou o capi-

talismo, pois “o papel da comunidade 

na ocupação de terra foi cortado”.

“Esta Lei só foi possível graças à nossa 

pressão. A Renamo defendia que a ter-

ra não devia ser propriedade do Estado 

e que as comunidades deviam ter papel 

fundamental na atribuição da terra, en-

quanto a Frelimo defendia que a terra 

fosse propriedade do Estado e que a 

comunidade não devia ser preponde-

rante na atribuição do DUAT”, explica, 

congratulando-se com documento.

Entretanto, Ossemane mostra-se preo-

cupado com a actual gestão de terra 

que, na sua óptica, prejudica os cam-

poneses. Porém, sublinha a necessidade 

de não só se lutar pela sua posse, mas 

também pela melhoria das políticas 

agrárias, pois, “em nada vale ter uma 

terra que não vais produzir”.

“É preciso definir políticas de desen-

volvimento, através da produção agrí-

cola. Não devemos lutar apenas para 

ter a terra, mas também para produzir-

mos”, sentenciou para os aplausos da 

plateia.

“Temos de rever a Lei de 
Terras”, Abel Sainda
Enquanto o antigo presidente da 

UNAC congratula-se com a actual 

Lei de Terras, o Coordenador da Or-

ganização Rural de Ajuda Mútua 

(ORAM), Abel Sainda, defende a sua 

revisão, alegando que a mesma margi-

naliza o papel das comunidades no di-

reito de ocupação.

Sainda entende ser necessário rever-se 

a competência atribuída ao Conselho 

de Ministros de atribuir DUAT’s aci-

ma de 10 mil hectares, pois, na maior 

parte das vezes, as decisões são toma-

das sem consultas públicas, conforme 

estabelece a lei.

Constitucionalmente, a terra é pro-

priedade do Estado e a sua venda é 

proibida, entretanto, a realidade tem 

sido outra, com cidadãos a desembolsar 

milhões de meticais à procura de terra 

para habitação.

Para Sainda, este facto deve-se à moro-

sidade dos procedimentos processuais 

para atribuição do DUAT que, em al-

guns casos, chegam a levar anos para a 

sua finalização.

Aliás, durante os debates, a Associação 

São Francisco de Assis, no distrito de 

Mopeia, na província da Zambézia, 

reclamou de expropriação de terra por 

parte do Administrador distrital pelo 

facto de não ter produzido nada duran-

te o ano passado, devido à seca.

Por sua vez, a Assistente de Investiga-

ção do Centro Terra Viva (CTV), Sa-

manta Remane, propõe a invalidação 

de algumas consultas públicas cujos 

resultados não reflectem a vontade dos 

camponeses. 

“Lutemos pelo direito das 
minorias”, Embaixador da 
Venezuela 
Quem também interveio no encontro 

dos camponeses foi o Embaixador da 

Venezuela, Nosor Luis Fajardo, que 

também sublinhou a necessidade de 

defender o direito das minorias.

Partilhando a experiência da Venezue-

la nesta luta, Fajardo disse que o exe-

cutivo de Nicolas Maduro luta contra 

o modelo latifundista, caracterizado 

pela exploração de extensões de terra 

por uma única empresa ou família, de 

modo a disponibilizar a terra à maioria 

da população.

Acrescentou ainda que, com a actual 

crise económica que o seu país enfren-

Camponeses instados a resistir 
à expropriação de terra

Camponeses reúnem, em Maputo, para discutir a problemática de usurpação de terras

A 
brutalidade e a destrui-
ção de propriedade das 
comunidades fazem 
parte da operação que 

dá à Montepuez Ruby Mining 

(MRM), que inclui a Mwiriti, do 

general Raimundo Pachinuapa, 

chorudos negócios de pedras pre-

ciosas em Montepuez, província 

de Cabo Delgado, norte de Mo-

çambique.

A receita que gera leilões milioná-

rios da MRM é dada num trabalho 

de investigação levado a cabo pela 

African Investigative Publishing 

Collective (AIPC), em parceria 

com Africa Uncensored e ZAM.

AIPC é uma associação de jorna-

listas veteranos dedicados ao jor-

nalismo investigativo. 

Por seu turno, a ZAM é uma ONG 

que apoia e promove mudanças no 

jornalismo, enquanto a Africa Un-

censored é um grupo de comunica-

ção social queniano que se dedica 

ao jornalismo investigativo.

Com o título a “Rota da pilhagem 

para o Panamá: Como é que as oli-

garquias africanas roubam dos seus 

países”, o trabalho investiga negó-

cios de influentes famílias afri-

canas, para mostrar a origem dos 

recursos que depois são escondidos 

em paraísos fiscais.

O interesse pelos paraísos fiscais 

desencadeou uma investigação que 

deu origem ao escândalo conheci-

do como “Papéis do Panama”, em 

2016.

Os autores da investigação argu-

mentam que depois do desmante-

lamento dos segredos que estavam 

guardados nos “Panama Papers”, 

o presente trabalho dá informa-

ção sobre como é que é obtido o 

dinheiro escondido em paraísos 

fiscais.

No capítulo sobre Moçambique, a 

peça é encimada com o título “As 

licenças mineiras são para os ge-

nerais”, numa alusão à patente de 

Raimundo Pachinuapa.

Na peça, Pachinuapa é descrito 

como figura histórica e poderosa 

na Frelimo, partido no poder em 

Moçambique, assinalando-se que a 

mulher, Marina, uma antiga “DF”, 

Destacamento Feminino da Freli-

mo, faz parte do Comité Central 

do partido no poder.

“Os danos, e em alguns casos des-

truição, de casas e machambas, 

não foram compensados por um 

aumento de serviços para a po-

pulação, como electricidade, água, 

escolas e lojas, como foi prometido 

pela MRM e pela elite próxima do 

Governo, que faz parte da socieda-

de, que iniciou as suas actividades 

em 2014”, refere o estudo.

Documentos da MRM, prossegue 

a investigação, mostram que a so-

ciedade é constituída por uma fir-

ma do Reino Unido e pela Mwiriti.

Na zona região em que opera, há ou-

tros poderosos da Frelimo, incluindo 

generais. 

A Mwiriti, do general Pachinuapa, de-

tém 25% da MRM e os restantes 75% 

são detidos pela multinacional Ge-

mfields. 

Um amor com os camaradas
Raimundo Pachinuapa controla ain-

da um quarto de outras concessões de 

rubis em Megaruma e Eastern Ruby e 

outras 20 licenças minerais em Mon-

tepuez. 

O seu filho, Raime, é director para os 

Assuntos Corporativos da MRM. Os 

investigadores dizem que tentaram ou-

vir o general, mas ele não respondeu às 

perguntas colocadas.

“O mais próximo que conseguimos 

chegar perto dele foi numa tarde em 

2016, quando um advogado, conheci-

do por se movimentar bem da Frelimo, 

sentou-se subitamente perto de um dos 

membros da nossa equipa de investiga-

ção e disse o quão generoso é o general 

para os seus amigos”, diz o texto.

Estes amigos, prossegue a investigação, 

não são, muito provavelmente, resi-

dentes comuns de Montepuez, uma 

vez que ninguém parece ter sido par-

ticularmente generoso com eles, desde 

que a MRM começou a actividade na 

região.

A companhia diz que criou 700 pos-

tos de trabalho. Muito menos, dizem 

os locais, que também se queixam de 

não terem sido ressarcidos pelos danos 

provocados à mineração artesanal que 

vinham praticando.

Antes da parceria entre a Mwiriti e a 

companha britânica, os mineiros locais 

vendiam rubis à Mwiriti, mas duas se-

manas após a chegada da Gemfields, a 

associação dos mineiros artesanais de-

sapareceu. 

Começaram também os primeiros re-

latos de violência perpetrados pelos 

“nacatanas”, a milícia da MRM.

Faltam royalties
Formalmente, a mina de rubis de 

Montepuez deve beneficiar a região. 

De acordo Fernando Djange, da Di-

recção Provincial das Finanças de 

Cabo Delgado, a MRM acordou com 

o Governo moçambicano que tem de 

pagar 10% do valor das vendas de cada 

leilão de rubis em royalties.

Dessa parcela, 2,75% devem ser pagos 

ao distrito de Montepuez no final de 

cada ano fiscal. 

Em nove leilões que realizou até ao 

momento, de acordo com dados da 

Gemfields, a empresa conseguiu 288 

milhões de dólares e pagou 29 milhões 

de dólares em royalties.

Nesse sentido, 2,75 % equivaleriam 

a sete milhões de dólares a favor de 

Montepuez.

Mas uma análise aos registos orça-

mentais do governo de Cabo Delgado 

mostra apenas um pagamento no valor 

de100 mil, em 2016. 

Em relação aos outros anos, não se 

identifica nenhum pagamento da 

MRM.

“Vamos consultar a Direcção das Fi-

nanças da província”, afirmou Djange. 

“Os registos estão definitivamente lá”, 

acrescentou.

Nem Fernando Djange nem alguém 

da Direcção Provincial das Finanças 

forneceu provas de que a MRM terá 

canalizado dinheiro supostamente em 

falta. 

Questionada sobre o assunto, a admi-

nistradora de Montepuez, Etelvina Fe-

vereiro, afirmou que o distrito recebeu 

dinheiro proveniente das vendas da 

MRM há dois anos. 

“O dinheiro do leilão de 2017 será re-

cebido em 2019”, disse a administrado-

ra. Mas há leilões em falta, totalizando 

76 milhões de dólares em receitas. A 

parcela de 2,75% vai equivaler a cerca 

de dois milhões de dólares, dizem os 

investigadores.

Questionada pela equipa de investi-

gação, Etelvina Fevereiro disse que 

o governo distrital recebe o valor dos 

royalties dois anos após o leilão.

“Vamos receber o dinheiro do leilão de 

2017, em 2019”, sublinhou.

Mas, segundo os investigadores, hou-

ve dois leilões em 2014, no valor de 76 

milhões. Nesse sentido, 2,75% daquele 

valor equivalem a cerca de dois milhões 

de dólares, 20 vezes mais do que o valor 

pago em 2016. 

Etelvina Fevereiro disse que não tem 

conhecimento sobre esse assunto, su-

gerindo que se contacte a Direcção 

Provincial das Finanças.

Numa resposta por email, a Gemfields 

reafirmou que pagou todos os royalties, 

assinalando que “toda a canalização de 

verbas e distribuição é da responsabi-

lidade do Governo de Moçambique”.

Além dos Pachinuapas, a administra-

ção da MRM conta com um outro 

peso-pesado. Samora Machel Jr, filho 

do primeiro Presidente moçambicano, 

Samora Machel.

O paraíso de Montepuez
Outras licenças mineiras são deti-

das por figuras do partido no poder 

em Montepuez.  Entre elas, pontifi-

cam Felício Zacarias, ex-ministro das 

Obras Públicas e Habitação.

Mas apenas alguns conseguem parcei-

ros internacionais com músculo finan-

ceiro. Felício Zacarias, através da sua 

sociedade Regius, está em parceria com 

a britânica Redstone.

Na sua página da Internet, a Redstone 

diz que detém a concessão 3868L.

Felício Zacarias está também as-

sociado à australiana Mustang 

resources, que anunciou estar tam-

bém envolvida na exploração de 

pedras preciosas na zona. 

O advogado moçambicano Luk-

man Assade, através da SLR, está 

também associado à Mustang. 

As licenças da Mustang e Reds-

tone pertencem aos seus parceiros 

moçambicanos, apesar de afirma-

rem que operam as licenças Regius 

e SLR, respectivamente.

“Mas eles operam apenas as licen-

ças de prospecção”, disse o director 

provincial dos Recursos Minerais e 

Energia em Cabo Delgado, Rami-

ro Nguiraz.

“Não estão autorizados a começar 

a produção de rubis, muito menos 

exportá-los”, assegura. 

Porém, diz a investigação, no caso 

da Mustang, parece que começou a 

produção e processamento, mesmo 

sem ter DUAT.

Numa matéria publicada na Mi-

ning Weekly, a “Mustang Re-

sources anuncia que, em finais de 

Janeiro, expediu a primeira parcela 

comercial de pedras preciosas do 

seu projecto em Mozambique para 

os EUA”.

“A parcela contém 6 221 quilates 

de rubis, dos quais 75 com pedras 

especiais, incluindo 24 quilates de 

rubis raros, nenhum dos quais pre-

cisa de tratamento”, detalha.

A investigação observa que um 

bom rubi pode ser vendido a 100 

mil dólares por quilate. 

Abordado a este respeito, o direc-

tor provincial dos Recursos Mi-

nerais e Energia de Cabo Delga-

do diz que enviou uma equipa de 

inspecção à concessão da Mustang 

em Montepuez 

“Pensamos que há algumas coisas 

que eles fazem contra a lei”, disse.

O director-executivo da Mustang, 

Christiaan Jordaan, diz que a li-

cença de prospecção da empresa 

permite a exportação e venda de 

rubis, como forma de obtenção de 

recursos para a actividade de pros-

pecção.

Acrescentou que todas as exporta-

ções da Mustang foram aprovadas 

pelo Ministério dos Recursos Mi-

nerais e Energia e pela Autoridade 

Tributária 

“Sobre as exportações de rubis de 

Moçambique, incluindo a parce-

la em causa, no início deste ano, 

seguimos todos os canais oficiais 

com os Recursos Minerais, para 

assegurar todas as licenças de ex-

portação necessárias, e pagámos 

os royalties de acordo com o que 

foi calculado pelos serviços com-

petentes”, afirmou Christiaan Jor-

daan.

Jordaan não respondeu aos pedidos 

de provas das referidas licenças.

Pedras preciosas em Moçambique

Brutalidade e abusos enriquecem 
elites - investigação 

Camponeses reúnem, em Maputo, para discutir a problemática de usurpação de terras

Raimundo Pachinuapa
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Contextualização 
A integração das preocupações das mulheres nos planos e or-
çamentos nos distritos da Namaacha e Marracuene, consti-
tui uma das actividades que a Sociedade Aberta tem estado 
a desenvolver. Esta actividade tem como base legal a Consti-
tuição da República, a Lei nº 8/2003 de 19 de Maio e Decreto 
11/2005, que criam mecanismos que visam reforçar a partici-

democracia e o desenvolvimento local.

O artigo 122, nos 1 e 2 da Constituição da República dispõe 
que o Estado Promove - apoia e valoriza o desenvolvimento 
da mulher e incentiva o seu papel crescente na sociedade, em 
todas as esferas da actividade política, económica, social e 
cultural do país. Também reconhece e valoriza a participação 
da mulher na luta de libertação nacional, pela defesa da so-
berania e democracia.
Por sua vez, o no3 do artigo 3 da Lei 08/2003, advoga que no 
quadro do funcionamento dos Órgãos Locais do Estado para 
além de outras questões, observam os princípios do respeito 
pelos direitos subjectivos e pelos interesses legítimos dos ad-
ministrados, garantem a participação activa dos cidadãos, e 
incentivam a iniciativa local na solução dos problemas das 
comunidades.
Adicionalmente, o no 1 do artigo 100 do Decreto 11/2005, diz 
que em relação à participação, os Órgãos Locais do Estado 
devem assegurar a participação dos cidadãos, das comuni-
dades locais, das associações e de outras formas de organi-
zação, que tenham por objectivo a defesa dos seus interesses, 
na formação das decisões que lhes disserem respeito. 
Todavia, apesar do exposto acima o cidadão depara-se com os 
seguintes problemas: i) fraca participação dos cidadãos nos 
processos de governação local devido ao fraco conhecimento 
dos seus direitos e deveres cívicos e políticos concedidos pelo 
quadro de governação no país; ii) fraca prestação de contas 
por parte dos Governos Locais; iii) não disseminação de in-
formação sobre a prestação de contas; iv) fraca participação 

-
culta o acompanhamento da realização das políticas públicas; 
v) elaboração de políticas públicas sem a observância das ne-

-
cia da Sociedade Civil e cidadãos nas políticas públicas e nas 
acções dos Governos Locais.
Para a resolução destes problemas, a Sociedade Aberta em co-
ordenação com as Plataformas Distritais promovem o acesso 
à informação, sobretudo sobre os direitos e deveres - chave 
para assegurar uma maior participação das comunidades em 
particular das mulheres e jovens nos processos de governação 

-
senvolvem instrumentos de engajamento do cidadão na gov-
ernação local e a integração das suas preocupações nos pla-
nos e orçamentos locais. 
O engajamento do cidadão e das comunidades é feito por meio 
da Agenda Comunitária, Caixas Paralelas de Reclamações e 
Sugestões e Cartão de Pontuação Comunitária, através de 
consultas comunitárias no Distrito, Postos Administrativos e 
Localidades. O principal objectivo deste processo é captar as 
necessidades prioritárias para a sua integração nos planos e 
orçamentos locais, bem como a percepção das comunidades 

Qual é o grau de integração das preocupações das mulheres nos planos 
e orçamentos nos distritos de Namaacha e Marracuene? 

Síntese do debate entre os Governos Distritais e as Plataformas da Sociedade Civil

em relação aos serviços providos pela Administração Pública. 

fraca integração das demandas das mulheres nos planos e or-
çamentos locais e a fraca participação nos processos de plani-

-

sobre os ganhos a obter do processo, e o facto de as mulheres 
se dedicarem mais aos trabalhos domésticos. 
Neste contexto, com vista a apoiar a participação activa das 
mulheres nos processos de tomada de decisão e garantir a 
integração das suas preocupações prioritárias nos planos e 
orçamentos locais, a Sociedade Aberta e as Plataformas de 
Namaacha e Marracuene realizaram um debate com os Gov-
ernos dos dois distritos, com o propósito de analisar as causas 
da fraca inclusão das demandas das mulheres nos planos lo-
cais.
Principais preocupações apresentadas pelas mulheres nas 
auscultações comunitárias 
Durante as auscultações comunitárias de 2016 e 2017 as mul-
heres levantaram as seguintes preocupações: i) construção de 

casa de mulher grávida em alguns Centros de Saúde; iii) fraca 
participação de mulheres e jovens nos espaços públicos; iv) 

-
dade de atribuir DUAT aos camponeses, principalmente as 

e construção de Unidades Sanitárias com maternidades; viii) 
cobranças ilícitas nas Unidades Sanitárias por alguns técnicos 
de saúde; ix) construção de salas anexas nas escolas primárias 
para reduzir a distância percorrida pelos alunos; e x) expan-
são da rede eléctrica.
Da análise feita aos balanços do Plano Económico Social e Or-
çamento do Distrito de Namaacha e Marracuene de 2016 e 

-
sentadas pelas mulheres, nomeadamente: i) abertura e reabil-
itação de furos de água; ii) promoção dos direitos da mulher, 

da cobertura dos serviços de saúde materna para aumentar 
os partos institucionais; iv) construção e reabilitação de Cen-

-
quiteiras para mulheres grávidas nas consultas pré-natal; e 
vii) realização de brigadas móveis de promoção de cuidados 
de saúde primária.
Contudo, fazendo uma análise comparativa entre as preocu-
pações levantadas pelas mulheres e as integradas nos planos 

-
das das mulheres e das comunidades nos planos e orçamento 
anuais, uma situação que põe em causa o processo de consul-
tas feito pela Sociedade Aberta e Plataformas de Namaacha e 
Marracuene, na medida em que há um exercício rotineiro de 
levantamento dos problemas nas comunidades, mas os mes-
mos continuam sem solução por parte do Governo.
Em relação as causas da fraca integração das necessidades 
das mulheres nos planos colocou-se o seguinte: 

-
cisão sobre as acções a integrar nos planos e orçamento do 
distrito, estas são indicadas pelos seus superiores. 

de tomada de decisão e nos Conselhos Consultivos é fraco. 
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Igualmente, são poucas as mulheres e os jovens que partici-
pam nas actividades desenvolvidas pelos membros dos Con-
selhos Consultivos, havendo mais idosos a cooperar com os 
referidos Conselhos Locais.

-
trital não são sensíveis às questões colocadas por outras mul-

parte destes actores. Qual é o seguimento dado pelos téc-

uma vez que as demandas apresentadas pelas mulheres são 
as mesmas em todos os anos.

Sensibilidade dos Governos em relação aos assuntos das mul-
heres 
Perante as preocupações dos participantes, o Governo de Mar-
racuene teceu os seguintes comentários:

e orçamentos do distrito, como a abertura de furos de água 
sensíveis ao género, construção de Unidades Sanitárias com 

A Sociedade Civil deve realizar acções de advocacia com o 
Governo provincial e quando o distrito tiver a orientação in-
tegrará as preocupações no PESOD.

-
tação das actividades. Aliado a isto, os planos elaborados são 
sectoriais. 

do Governo para apresentar as preocupações levantadas pe-
las mulheres. Nestas sessões participam membros do Gov-
erno do distrito, o que ajudará a solucionar os problemas das 
mulheres. 

locais é feita tendo em conta a prioridade dos assuntos locais, 
como a manutenção das vias de acesso, abertura de furos de 
água e olhando para os recursos disponíveis. 

-
rantem a integração e promoção do bem-estar da mulher. O 
Governo está ciente dos problemas que afectam as mulheres 

-

de terra, longas distâncias percorridas para aceder alguns 
serviços básicos. Para minimizar estes problemas, o Governo 
está a aumentar a construção de furos de água, construção 
de Unidades Sanitárias, expansão da rede escolar e adopção 
de medidas que visam a retenção da mulher no processo de 
ensino e aprendizagem. 

-

2017 não foram realizadas por exiguidade de orçamento, e 
para realizar outras acções o Governo deve buscar parcerias.

mulheres candidataram-se, mas não na percentagem estabel-
ecida pela lei.

Por sua vez, o Governo de Namaacha expos o seguinte: 

de homens e mulheres. A título de exemplo, quando se con-
strói uma casa de banho para mulheres é fundamental que 
se observe que as necessidades das mulheres são diferentes 
das dos homens. 

social que trata dos assuntos da mulher e, nos últimos anos o 

Governo está envolvido em acções que elevam o estatuto 
das mulheres, como é o caso da realização de palestras 
sobre a mulher, encontros com o gabinete parlamentar 
para os assuntos da mulher e criação do Conselho Distri-
tal para o avanço da mulher.

-
nidade é que vive distante destas instituições. Um Centro 
de Saúde tem capacidade para acolher no mínimo 7500 
cidadãos e uma Localidade que não tem este número de 
habitantes não se pode colocar uma Unidade Sanitária, 
mas em Namaacha existem Centros de Saúde em locais 

comunidade não está a aproveitar os recursos disponíveis. 
-

heres sejam assaltadas e violadas sexualmente.

acções relacionadas com as necessidades das mulheres 
que foram integradas no PESOD, por causa da exigui-
dade do orçamento.  

Recomendações
As recomendações produzidas entre os Governos Distritais 
e as Plataformas da Sociedade Civil foram direccionadas 
para o Governo, Sociedade Civil e o Cidadão, conforme 
abaixo exposto. 

Governo

planos e orçamentos locais, bem como a apresentação de 
uma perspectiva futura para as necessidades prioritárias.

para que não comprometa a credibilidade e sustenta-
bilidade das ferramentas implementadas pela Sociedade 
Civil.   

para a participação da juventude e das mulheres nos 
órgãos de tomada de decisão.

como canais de auscultação e recolha de propostas de 
soluções das mulheres e jovens.

Sociedade Civil
-
-

tividades e orçamento alocados para o alcance dos objec-
tivos estabelecidos nos referidos programas. 

-
dade Civil com vista a torna-los mais sensíveis as questões 
de género. 

Cidadão
Envolvimento no processo de governação, através da par-
ticipação nas auscultações das necessidades prioritárias, o 
que contribuirá para a integração destas preocupações nos 
planos locais. 

Parceiros
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Cartoon
EDITORIAL

Os dois eventos podem não estar relacionados, mas têm 

um elemento em comum. O assassinato do presidente do 

Conselho Municipal da cidade de Nampula e os ataques 

contra esquadras da polícia na Mocímboa da Praia, pro-

víncia de Cabo Delgado, tiveram lugar em dois dias sucessivos, mas 

ambos escassas horas depois do encerramento do décimo primeiro 

congresso da Frelimo, o partido no poder.

Pode surgir a tentação de, instintivamente, acreditar que ambos te-

nham sido em reposta aos resultados do congresso, uma tentativa 

de mostrar que o novo centro do poder surgido da reunião máxima 

do partido que está no comando do Estado terá ainda outras forças 

com quem se bater. 

É sintomática a ausência de uma explicação plausível do governo 

sobre os acontecimentos da Mocímboa da Praia, para além de da-

dos precários sobre o número de mortos ou feridos. Duas semanas 

depois dos confrontos, pouco ou nada se sabe sobre a identidade 

dos atacantes. Estranhamente, também nenhum grupo ainda veio a 

público reivindicar a autoria dos mesmos. 

A vitória de Filipe Nyusi no congresso, por uma margem de 99,72 

por cento, pode conduzir à crença de que prevaleceu entre todos os 

participantes um ambiente de unanimidade. Mas a tradição mostra 

que sobre este tipo de matérias, os membros da Frelimo raramente 

expõem publicamente as suas contradições, podendo muitas vezes, 

os que se sentem derrotados, optar por dar uma ideia de submissão, 

precisamente para não acionarem o alarme e serem, imediatamente, 

detectados e esmagados. Não é possível tamanha unanimidade no 

meio de mais de 2 mil pessoas, nem mesmo na Coreia do Norte. 

Este é, acima de tudo, um partido que tem as suas origens num 

movimento de guerrilha, com uma tradição de lidar com os seus 

dissidentes da forma mais brutal.

O discurso oficial no final do congresso foi de que ninguém saiu 

vencedor ou derrotado, que o único vencedor foi a Frelimo. Mas 

não há dúvida que há sectores dentro do partido que saíram daque-

la reunião tentando lamber as suas feridas.

Nunca passou despercebido, por exemplo, que nos meses que an-

tecederam ao congresso havia planos para que Nyusi não fosse o 

único candidato a presidente do partido. E mais, que não fosse can-

didato da Frelimo às eleições presidenciais de 2019. 

Esses planos começaram a desmoronar-se com a decisão maquia-

vélica da Comissão Política, nas vésperas do congresso, de endossar 

Nyusi como seu único candidato, apropriando-se de um processo 

que em princípio é da competência do Comité Central, a única 

instituição que responde perante o congresso. 

Acto contínuo, foi o congresso a pronunciar-se sobre a candidatura 

de Nyusi para 2019, mais uma vez esvaziando as competências do 

Comité Central, geralmente em vésperas de eleições.

É pouco credível, por isso, que este congresso não tenha sido passí-

vel de provocar mágoas em certos sectores dentro do partido. 

É notório o posicionamento radical de Nyusi sobre a luta contra 

a corrupção. Foi tónica do seu discurso de abertura do congresso, 

vindo a retomá-lo, já nas suas vestes de Chefe do Estado, apenas 

uns dias depois do fim do congresso.

Este radicalismo não pode estar dissociado do actual processo sobre 

as dívidas ocultas, sobre as quais num dos seus pronunciamentos 

anteriores, Nyusi declarara inequivocamente que havia indícios de 

terem sido praticados ilícitos criminais. Os visados não devem estar 

muito distantes do centro do poder, e é justificável um certo ner-

vosismo sobre o que poderá vir a acontecer nos próximos tempos, 

ainda por cima num contexto em que a retoma económica do país, 

como foi anunciado esta semana pelo FMI, está intrinsecamente 

dependente de um esclarecimento pleno sobre os contornos deste 

melindroso processo.

Radicalismo anti-corrupção 
e violência pós-congresso

Este texto tem muitos parêntesis. 

É porque há muito a explicar 

em cada afirmação e também 

porque decidi escrever de forma 

livre; transpor ao texto aquilo que es-

tou a pensar neste momento. Culpa do 

Facebook que pergunta em que estou a 

pensar.
Muitas pessoas estão a questionar onde 
andava o aparelho de segurança en-
quanto os “meninos” de Mocímboa da 
Praia estavam a ser encubados e por-
quê não se levou a sério os alertas que 
vinham de várias fontes (não vou aqui 
considerar a explicação conspiracionis-
ta, mais picante e que me parece opor-
tunista). 
A resposta a isso não é simples, mas 
vou tentar dar uma explicação parcial, 
simples, mas não simplista. Os mais pu-
ritanos considerem isso uma hipótese a 
testar.
Aí vai: o aparelho securitário ficou re-
fém das prioridades estreitas e “short-
-sighted” de segurança definidas neste 
país, que de um foco nas verdadeiras 
ameaças de segurança do país e do Esta-
do passou a priorizar as ameaças políti-
cas aos governantes do dia. Entenda-se 
isso aos opositores e críticos e ao mero 
exercício de direitos cidadãos (manifes-
tação como um deles) que possam colo-
car a nu as mazelas da má governação 
(má governação existe em todo o mun-
do, menos em Moçambique, segundo 
alguns). Como argumento preliminar, 
apontaria o recrudescer da repressão 
nos últimos tempos como sugerindo 
que as coisas foram neste sentido.
Por isso, não concordo que se acuse go-
vernantes isolados de ineficiência na sua 
reacção, como fez o meu amigo Egídio 
Vaz, ou se coloque as culpas na aparente 
surdez de quem de direito para debelar 
o mal quando ainda em fase embrioná-
ria.

No meu entender, é preciso irmos a 

fundo na reflexão das razões dos vários 

focos de conflito que vão surgindo, para 

cuja solução de eleição os que governam 

têm optado principalmente pela repres-

são e a negociação, em alguns casos (até 

porque não penso que se deva negociar 

sempre em todo o tipo de conflito), ape-

nas quando se esgotou a via do uso da 

força. 

Entre parêntesis
Por José Jaime Macuane*

Mas, como já me referi e não me en-

vergonho de repetir, a solução da vio-

lência tem eficácia limitada. Um Estado 

se enfraquece quando a sua capacidade 

de defesa e segurança se volta para “os 

de dentro” (ao menos na forma como se 

mostra presente) em protecção de inte-

resses de sobrevivência de partidos e/ou 

grupos dentro destes, em detrimento 

das ameaças estruturais ao Estado e à 

sociedade e externas (sim, porque o ra-

dicalismo islâmico tem contornos ex-

ternos). Um sistema político em que o 

exercício de direitos políticos e civis é 

garantido como privilégio para alguns, 

devidamente alinhados a um certo tipo 

de pensamento e discurso, está a criar 

uma constituência muito limitada e 

insuficiente (dos tais “privilegiados”), 

comprometida com a sua defesa e legi-

timação. E não há que se espantar muito 

que quando esse Estado está sob ataque 

a predisposição para a sua defesa seja 

limitada. Creio que estamos lembrados 

dos apelos quase desesperados do Go-

verno e do partido Frelimo para a con-

denação dos ataques da Renamo, que 

tiveram pouca repercussão. Mais ainda, 

contribui para o enfraquecimento des-

se Estado a banalização de elementos 

que o alicerçam, como, por exemplo, o 

patriotismo. Já repararam como os pa-

triotas são os mesmos que têm acesso à 

protecção desse Estado acima descrito. 

Além, claro (alguns deles), dos privilé-

gios económicos que disso decorrem. 

Em suma, temos uma ideia de patriotis-

mo que divide em vez de unir. Premeia 

os que olham para uma parte em vez do 

todo de uma pátria. Paradoxal! E ainda 

temos a heroicidade, definida de forma 

estreita e historicamente estática. É 

normal que momentos históricos e fun-

dacionais, como a luta pela independên-

cia nacional, produzam figuras heroicas. 

Penso que não há muito a disputar 

quanto a isso, fora as imprecisões his-

tóricas e inflação de factos que podem 

existir em certos casos. Mas torna-se 

estranho que uma cognominada “pátria 

de heróis” tenha relutância em reconhe-

cer que a heroicidade do povo dessa tal 

pátria possa brotar em diversas circuns-

tâncias históricas e grupos da sociedade, 

para além do momento e circunstân-

cias fundacionais. Ou seja, na “pátria 

de heróis” a heroicidade não é perene. 

Portanto, feitas as contas, estamos com 

um país e um Estado feito à medida de 

alguns. E é este país que está sob ataque, 

nos seus fundamentos. E isso se torna 

perigoso para a sua sobrevivência, por-

que a sua base de legitimidade foi sendo 

construída em fundamentos frágeis e 

com limitada constituência. 

Não faz sentido pois assacar responsa-

bilidades dispersas a certos actores ou 

pessoas por este estado de coisas. Esse é 

um problema proveniente dos erros co-

lossais de construção deste sistema, que 

vão muito para além do que aqui expus. 

Mas queria, desavergonhadamente, 

lançar um alerta às elites deste país: o 

sistema que ajudam a construir está a 

dar sinais de estar a ruir, as soluções do 

passado tornam-se cada vez mais ina-

dequadas e contribuem para reforçar 

os elementos que provocam a crise. E 

pode ser que haja cada vez menos pes-

soas dispostas a defender este sistema, 

mesmo sob o risco de perderem a pro-

tecção residual (sim, não se quer aqui 

dizer que haja total ausência do Estado 

para os menos privilegiados, o “resto”) 

de que ainda gozam do mesmo. Uma 

dessas soluções é a forma como se abor-

da a segurança, que os nossos especia-

listas certamente sabem que é um con-

ceito muito mais amplo do que apenas 

“descer o pau” nas pessoas. Deixarei essa 

parte para a fila de solícitos candidatos 

a estrategas do regime, que têm como 

livro de cabeceira o Maquiavel (e espero 

que não o levem muito a sério em todas 

as suas recomendações), para elaborar 

mais sobre isso. 

E vou terminar com um “non sequitur” 

(mas que se revela pertinente): o maior 

combate à corrupção que devemos fa-

zer neste país é contra a corrupção dos 

princípios que fundamentam o projecto 

de construção do nosso país, que acredi-

to terem sido mais claros no momento 

fundacional e que agora são difíceis de 

descortinar.

*Texto retirado da página do autor no facebook
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1. A Revolução de Outubro 

vista do lado dos movimen-

tos de libertação
Basta uma simples compa-

ração de datas para concluir que a 
influência da Revolução de Outu-
bro não se fez sentir de imediato 
sobre a dominação colonial. 
Os países colonizadores viram a 
Revolução Russa mais como uma 
ameaça interna aos seus regimes, 
um alento aos movimentos po-
pulares de contestação que gras-
savam no seu seio. A oposição à 
dominação colonial já existia, mas 
ainda ardia em lume brando com 
irrupções localizadas no qual se 
conjugavam vários factores: a me-
mória das lutas de resistência à 
dominação colonial, a que se vem 
juntar o clamor do movimento 
pan-africano dos negros america-
nos por um regresso à África. Por 
coincidência, é também em 1917 
que tem lugar a insurreição Baruè 
na zona central de Moçambique.   
A Revolução soviética terá tido 
assim um período essencialmente 
europeu, ou eurasiático,  que inclui 
um período de consolidação inter-
na caracterizado pelos múltiplos 
debates sobre a revolução perma-
nente e as posições de Trostky, o 
tratamento a dar às zonas periféri-
cas do império dos czares, nomea-
damente as zonas asiáticas.
Mas a influência das suas ideias 
reverbera por todo o mundo, cria 
uma enorme esperança nos movi-
mentos populares em quase todos 
os continentes, no reforço dos mo-
vimentos progressistas e Partidos 
Comunistas na criação de uma 
rede de alianças políticas dentro de 
um paradigma de libertação nacio-
nal e social. 
Influência que se vai desdobrar 
em acontecimentos políticos que, 
aparentemente, não têm uma co-
nexão orgânica com a revolução 
soviética. Assim, da Conferência 
de Bandung de 1955 que reúne 29 
países, alguns dos quais recém in-
dependentes, representando 54% 
da população da Terra e que inclui 
a China, sob o lema comum de 
erradicar o colonialismo e os seus 
efeitos que ainda se faziam sentir.   
Numa cadeia de actividades que se 
vão sucedendo onde a questão da 
libertação dos povos vai ganhando 
um espaço crescente tornando-
-a uma obrigação da comunidade 
internacional é de relevar, pelos 
efeitos duradouros sobretudo para 
África, a iniciativa soviética de 
afirmação internacional do direito 
à independência dos povos colo-
nizados que através da proposta 
à Assembleia Geral das Nações 
Unidas da Declaração sobre e Ou-
torga da Independência aos povos 
coloniais (sic) Resolução 1514 
(XV) aprovada em 15 de Dezem-
bro de 1960. A dominação colo-
nial antes defendida como parte 
da missão civilizadora do Ociden-
te é definitivamente proscrita e a 
independência passa a fazer parte 
dos valores comuns da sociedade 
universal.
Todo o sistema das Nações Unidas 
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passa a guiar-se pelo princípio do 
direito à independência. Os povos 
colonizados ganham voz no plano 
internacional, é criado o Comité 
dos 24 para a Descolonização que, 
anualmente, ouvia os representan-
tes dos movimentos de libertação 
nacional. 
Esta é uma grande data na histó-
ria da comunidade internacional, 
marca o fim da história unívoca 
a favor dos países colonizadores, 
a primeira manifestação de que o 
mundo passara a contar com uma 
componente não imperial.
Este novo equilíbrio favorece a 
projecção dos movimentos de li-
bertação. O Presidente Mondlane 
volta às Nações Unidas, desta vez 
como Peticionário em nome do 
seu povo. O apoio aos movimentos 
de libertação torna-se legítimo, in-
clusive o apoio militar. 
Em 1963, a criação da OUA, Or-
ganização da Unidade Africana, 
que declara que o seu objectivo 
principal era a libertação total do 
continente, e cria uma nova di-
nâmica com a criação do Comité 
de Libertação como instrumento 
operativo, provavelmente, o mais 
eficaz de todos os comités dos ór-
gãos internacionais.

O que se passa, entretanto, à escala 
planetária? No fim da guerra an-
tinazi há um momento simbólico 
que é a junção das tropas ociden-
tais e soviéticas no rio Elba que se 
vê povoado de abraços. Mas foi só 
um momento, voltam as confron-
tações do pré guerra. Instala-se 
uma competição para a liderança 
do mundo entre os países ociden-
tais e o bloco socialista, NATO  
contra Pacto de Varsóvia, desta vez 
com a ameaça da bomba atómica. 

2. Das palavras aos actos, 
um caminho nem sempre 
fácil 
A União Soviética afirma o apoio 
aos movimentos de libertação 
através de dois caminhos essen-
ciais: apoio militar em armas e 
fardamento e apoio político atra-
vés de organizações de solidarie-
dade dos quais o mais importante 
é o Comité de Solidariedade Afro 
Asiático sediado no Cairo. Foi 
numa conferência desta organiza-
ção realizada em Cartum nos fins 
de Janeiro e em que a delegação 
da Frelimo era dirigida por Mon-
dlane que foi decidido realizar a 
Conferência de solidariedade num 
país da NATO, donde a escolha de 
Roma e a visita ao Papa em 1970, 
que não importa aqui detalhar. 
Nos anos sessenta do século passa-
do, eclode o conflito entre a União 
Soviética e a China que é em re-
gra apresentado como um conflito 
ideológico. O que não deixa de ser 
verdade até um certo ponto, os co-
munistas chineses criticando a po-
lítica de coexistência pacífica com 
o Ocidente defendida por Krus-
tchev, os soviéticos argumentan-
do que o risco de uma guerra que 
depois dos bombardeamentos em 
Hiroxima e Nagasaki se transfor-
maria no holocausto da humani-

dade. Mas este conflito, para além 
de questões territoriais, escondia a 
luta pela liderança do campo so-
cialista. Este conflito não nos di-
zia respeito, mas acaba por colocar 
os movimentos de libertação na 
posição delicada de ter de optar 
por um ou outro lado de forma a 
manter o apoio militar. Ora a nós 
convinha ter relações com ambos 
subcampos do socialismo.
Neste processo, a Frelimo teve a 
felicidade de poder contar com a 
ajuda de todos, embora sob formas 
e em épocas diversas. A Tanzânia 
no seu esforço de manter uma 
posição neutra tinha dois aliados 
principais, a China que como for-
ma de apoiar a libertação da Áfri-
ca se empenhara na construção da 
linha férrea TAZARA que ligava 
o porto de Dar-es-salam à Zâm-
bia e, no campo ocidental, a Suécia 
seduzida pelo modelo socializante 
das ujamaas, aldeias comunitárias, 
uma forma de poder popular.
Assim, as armas chinesas em apoio 
à luta de libertação eram endere-
çadas ao Governo da Tanzânia 
que as entregava ao Comité de 
Libertação que daí passava para 
os movimentos de libertação e dos 
quais a FRELIMO recebia uma 
boa parte.
Posso afirmar que, aparte esporá-
dicos apoios dos países socialis-
tas da Europa até cerca de 1972, 
o equipamento para uma guerra 
de guerrilha vinha da China, mas 
estendia-se até aos canhões sem 
recuo e morteiros. O que nos 
permitiu levar a luta até um nível 
avançado e estendê-la até ao cen-
tro do país. Mas faltava a passagem 
a uma forma superior de luta que 
permitisse ser eficaz contra um 
exército que dispunha de aviões de 
bombardeamento e helicópteros e 
helicanhões. 
Nessas condições, os chineses re-
comendaram que nos dirigíssemos 
à União Soviética. Já descrevi no 
meu livro em que termos os chi-
neses falaram com Samora. “Nós 
não estamos em condições de vos 
ajudar com armas mais avança-
das, mas falem com os camaradas 
soviéticos. Nós temos problemas 
com eles, mas eles são camaradas!”
Na primeira visita que fiz à URSS 
em 1973 acompanhando Samora e 
Chissano já fomos assistir ao trei-
no no uso dos mísseis Strella em 
Simféropolis, um campo de treino 
na Crimeia.
Devemos dizer que os próprios di-
rigentes soviéticos tinham alguma 
dúvida sobre se os nossos países 
eram socialistas e Boris Ponoma-
rev, membro do Bureau Político 
responsável pelas relações com os 
países africanos, desenvolveu o 
conceito de países de orientação 
socialista e não países socialistas. 
O que não foi bem aceite do nos-
so lado, pois privados do apoio do 
Ocidente, salvo a Itália e a Suécia, 
aspirávamos a um regime asso-
ciado ao CAME. Esse momento 
trouxe-me à memória um outro: 
o Governador Miguel Arraes que 
havia sido preso na altura do golpe 

de estado militar de 1964 no Bra-
sil, por recusar a ele aderir, contou-
-me que um pouco antes havia 
recebido o Embaixador Checo 
que o advertiu que se avançassem 
demasiado politicamente não pen-
sassem que poderiam contar com 
o apoio dos países socialistas. Uma 
Cuba bastava. 

3. Marxismo moçambicano 
ou marxismo osmótico?
Para muitos observadores exter-
nos, incluindo académicos, a opção 
marxista leninista de Moçambique 
foi uma consequência inevitável 
da dependência militar e alguns 
mesmo simpaticamente assim a 
justificam, forma de desculpar um 
pecadilho de juventude.
Comecemos por reconhecer que 
ninguém está imune às influências 
que decorrem da ecologia política. 
Assim da Revolução de Outubro, 
assim da queda do muro de Ber-
lim. 
Mas uma resposta a esta questão 
recorrendo à história interna da 
Frelimo vai contra os preconceitos 
e modelos aplicados um pouco por 
toda a parte. 
O processo de luta popular que 
teve lugar em Moçambique teve 
algumas características próprias: 
foi precedido de um processo de 
identificação e motivação sobre 
o colonialismo junto das popula-
ções, trabalho que vem a constituir 
uma marca permanente. Contra-
riamente ao que a linguagem e as 
aparências podiam indicar, a Freli-
mo foi um movimento mais polí-
tico que militar e, como exemplo, 
qualquer dos nossos generais foi 
antes de tudo um mobilizador de 
pessoas e não apenas dos militares 
sob o seu comando. Não preciso 
de melhor prova que o facto que 
os primeiros dirigentes a nível pro-
vincial, nomeados após a indepen-
dência, foram comandantes da luta 

armada nessas províncias e que, no 
essencial,  pese a falta de uma pre-
paração administrativa específica, 
se desempenharam com brio nessa 
tarefa. Tinham como base, além 
da prática, um curso de formação 
política para quadros superiores 
ministrado em Nachingwea. 
Para além dos conhecimentos e 
habilidades administrativas, há um 
factor que as precede que é a capa-
cidade de fazer política, entendida 
como conhecer a sociedade, co-
nhecer a sua estrutura, as origens 
dos movimentos de pensamento e 
a capacidade de fazer da interac-
ção com as pessoas ou grupos uma 
fonte de partilha de conhecimento 
e de produção conjunta de novo 
conhecimento. Não no sentido 
meramente eleitoral que hoje se 
atribui à política.
Reconheça-se que a própria Freli-
mo, ao adoptar o marxismo-leni-
nismo como sua ideologia, contri-
buiu para esta forma de pensar. 

Mas será mesmo assim?  
Comecemos pelo leninismo en-
tendido para efeitos desta discus-
são como sendo, essencialmen-
te, um modelo de organização. 
A questão que me ponho é se a 
adopção de práticas disciplinado-
ras, o respeito pela hierarquia são, 
necessariamente, a osmose política 
do leninismo ou podem ser mais 
o resultado de uma cultura organi-
zacional já praticada no país?
A segunda questão, a do marxis-
mo, é mais complexa. Porque a 
contribuição do marxismo para 
a sociologia política constitui um 
dos grandes momentos do pensa-
mento político. Mas deduz-se daí 
que todos os processos políticos 
tenham de ser filiados original-
mente ao marxismo? 
Vou recordar em seguida alguns 
momentos como pequenos 
marcos ou testemunhos esta 

Por José Oscar Monteiro*

Podem ser considerados 

três tipos de linchamen-

tos em Moçambique:

1. O linchamento essen-

cialmente periurbano, por acu-

sação de roubo ou de estupro, 

ocorrendo regra geral de noite, 

a cargo de uma multidão que 

mata por agressão, à pedrada ou 

por queima com gasolina. A ví-

tima é quase sempre um jovem 

do sexo masculino desemprega-

do.

2. O linchamento por acusação 

de feitiçaria ocorrendo regra ge-

ral em meio rural, seja de noite 

seja de dia, a cargo de pequenos 

grupos formados por familiares, 

vizinhos ou contratados espe-

cialmente para o acto. A vítima 

é quase sempre uma mulher de 

certa idade, em idade não pro-

criativa.

3. O linchamento moral decor-

rente do segundo tipo: a vítima 

não é fisicamente morta, mas 

fica marcada como feiticeira 

através da mutilação de certas 

partes do seu corpo (orelhas, 

mãos, nariz). É a morte social. 

Três tipos de linchamentos
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

É 
fácil discursar sobre a corrupção, 

o que faz com que não se abrace 

o discurso contra a corrupção. A 

primeira situação não cria ini-

migos e todos aplaudem. A segunda é 

mais desafiadora. A nova versão discur-

siva sobre a corrupção (sistémica), ao não 

ser acompanhada pela materialização de 

discursos anteriores (sobre a mesma te-

mática), transmite a ideia de que se está 

à procura de alguém destemido(a), al-

guém com as veias no lugar para poder 

enfrentar a identidade mais profunda da 

corrupção. Assim, “discursar bonito” so-

bre a corrupção vale pela própria inten-

ção do acto e pela curiosidade que pode 

despertar aos que esperam um discurso 

contra a corrupção. Estes digerem-no e, 

por isso, vibram aproveitando o lado da 

diversão, mesmo percebendo a seriedade 

A armadilha da corrupção 
do discurso. Aliás, tudo o que é sério esconde 

sempre o seu lado divertido (e até cómico). 

É trabalho da plateia refastelar-se com esse 

lado. 

Nessa sequência, o semblante de quem dis-

cursa não precisa transmitir seriedade mas, 

se isso acontecer, já poderá garantir alguma 

autenticidade sobre o conteúdo do discurso, 

alguma inspiração tendente a criar confian-

ça na materialização do mesmo. Talvez seja 

este um dos mais fortes motivos para que a 

praça exija que se passe das palavras à acção. 

Ainda que o discurso sobre a corrupção não 

tenha chegado ao palco como um musical, já 

se ouvem as palmas. Percebe-se que há pala-

vras que precisam de mais pólvora para que 

se tornem confiáveis e criem temor e pâni-

co entre os corruptos. Todos sabemos que é 

difícil fazer vergar um corrupto, senão não o 

seria. Já dizia o poeta que as árvores altas se 

curvam ao vento mas não se deixam dominar. 

Se as árvores forem os corruptos e o vento 

o povo, representado pela justiça e pelo dis-

curso sobre a corrupção, isso pode estar a ser 

verdadeiro. Quanto mais elaborado e actua-

lizado for o discurso sobre a corrupção mais 

aplaudido será pelos supostos visados.

A corrupção revela-se pelo seu carácter pri-

mário, ganancioso, egoísta, pela estupidifica-

ção do “outro”. Deste modo, quem discursa 

sobre a corrupção apresenta, necessariamen-

te, um semblante diferente de quem o faz 

contra o mesmo fenómeno. Algo faz com que 

os corruptos aplaudam os habituais discursos 

sobre a corrupção: pretendem fazer passar a 

ideia de que se a corrupção não existisse ela 

teria de ser inventada. Retiram, assim, do ci-

dadão, a respectiva compensação por essa in-

venção escravizante.

Diferentemente do “discurso sobre a corrup-

ção” evita-se o “discurso contra a corrup-

ção”. Este último só poderá ser feito se-

guro de que as garantias de poder não se 

alicerçam no clube de corrupção. Desse 

modo, o semblante de quem discursa po-

derá transmitir coerência com o seu pró-

prio historial, por ser um semblante de 

quem nada deve e nada teme, e luta para 

que nenhum cidadão se considere como 

estando acima da lei. Um discurso contra 

a corrupção produz uma forte dose de 

vassourada a desfavor dos corruptos (dos 

tubarões ao peixe miúdo). É materiali-

zante. É (re) estruturante. É o discurso 

aguardado pelo eleitorado que acredita 

que os governantes estão para servir. A 

história recente do país está repleta de 

discursos “sobre a corrupção”. Passemos 

ao “discurso contra a corrupção”!

Quando a Alexandra dos Anjos 

completou quatro anos, a junta 

médica convocou os pais para 

lhes comunicar o seu parecer fi-

nal, que era este: a filha deles mal conse-

guiria ultrapassar a faixa dos sete anos de 

idade. O mal de que ela sofria progredia 

de modo lento, mas inexorável, e amea-

çava destruir a curtíssimo prazo os seus 

órgãos vitais, sem remédio.

Resignados perante a notícia, os pais ace-

leraram junto da paróquia o baptismo da 

sua filha, confirmando o nome que lhe ti-

nham atribuído, de Alexandra dos Anjos. 

Em paralelo, multiplicavam-se em esfor-

ços para dar à filha o máximo de conforto 

possível, o que para eles se traduzia em 

cumulá-la de pequenas prendas mate-

riais, desde vestuário e calçado a brincos 

e pulseiras.

Mas, mais do que isso, aprimoravam-se 

em dispensar-lhe uma dieta alimentar 

que, embora lhes exigisse muito esforço 

financeiro, não deixavam ir abaixo. Era o 

único prémio que poderiam dar àquela 

criatura que tinha nascido, como diziam 

entre si, “com defeito de fabrico”. Veio 

dessa época um pequeno pecado que ela 

cultivou e foi cimentando ao longo da 

vida, que era o de ser extremamente gu-

losa: ela adorava guloseimas, desde boli-

nhos de nata até fatias de bolo de choco-

late, queijinhos com morangos, sorvetes 

e coisas assim.

Havia, contudo, alguém da família que 

não estava de acordo com aquela tribula-

ção, e esta era a avó paterna. Embora en-

frentando a resistência dos pais, a velha 

Dorotéia chamou a si a neta e, cingin-

do-lhe a cintura com um talismã cons-

tituído por uma corrente de missangas 

multicolores possuindo um mecanismo 

de reajuste do diâmetro ao qual se en-

contrava atada uma das patas dianteiras 

de um láparo, disse – “Eu quero fazer-vos 

crer que sou capaz de vencer a ciência dos 

vossos médicos. Esta miúda viverá mais 

que o tempo necessário.” Efectivamente, 

e para espanto de todos, Alexandra dos 

Anjos dobrou o cabo dos sete anos, dos 

oito e dos nove.

Apesar de a encherem de guloseimas, de 

sumos e de leites, Alexandra dos Anjos 

nunca foi pessoa de muito peso. Cresceu 

franzina e de tendências frágeis. No en-

tanto, isso entrava em contradição aber-

ta com o que a sua mente revelava: era 

de uma estrutura mental extremamente 

forte e resistente, e de uma perseverança 

quase comparável à de um galgo em ple-

na perseguição a uma lebre numa caçada.

Depois de completar os 18 anos de ida-

de, Alexandra pediu que a matriculas-

sem numa escola de ioga e de meditação 

transcendental. Era essa a faceta que lhe 

faltava, embora no princípio talvez não 

soubesse disso. Poucos meses depois de 

frequentar aquelas aulas, de facto, ela 

começou a surpreender os pais e irmãos 

com pequenas coisas como fazer levitar 

colheres de chá, pires, copos, garfos e pe-

quenas peças de tecidos.

Pouco faladora e pouco entusiasmada 

com amizades, fossem de que sexo fos-

sem, ela passava a maior parte do tempo 

nas suas aulas ou em casa, em exercícios, 

fechada no seu quarto. E foi assim que, 

numa bela manhã, a mãe foi encontrá-

-la deitada de costas, mas a levitar uns 

15 ou 20 centímetros acima do chão, de 

olhos fechados. Entre espantada e alar-

mada, ela foi dizer ao marido. Este, no 

entanto, aconselhou calma, mas – pelo 

sim, pelo não – foi contar à sua mãe, que 

lhe disse: – “Tranquilizem-se! O talismã 

com que eu cingi a cintura da minha neta 

tem mais virtudes do que aquelas que vo-

cês podem imaginar. E, como já viram, 

eu ganhei a aposta: a vossa filha continua 

viva e continuará por muito mais tempo.”

Alexandra fez jus à predição da sua avó: 

dobrou o cabo dos 20, casou-se aos 25, 

dobrou o cabo dos 30 e fez filhos. Quan-

do o marido completou 60 anos, ele é que 

foi para junto daquele que nos criou. Ela 

continuava franzina, gulosa, enigmática, 

pouco faladora, mas muito activa nos 

seus poderes paranormais.

Quando completou 90 anos, os netos, 

bisnetos e trinetos decidiram brindá-la 

com uma oferta especial: nove bolos de 

dez pisos cada, cada piso com uma vela. 
Encimando cada uma destas pequenas 
obras de guloseima ou de pastelaria, ha-
via coroas de cerejas.
Naquela noite, na pequena sala da Ale-
xandra dos Anjos, quando se apagaram 
as luzes e se acenderam as 90 velas, aque-
le espaço parecia a orla do mar de areia 
branca, iluminada por dezenas de círios. 
Estas dezenas de círios não quis Ale-
xandra apagá-las sozinha: pediu aos seus 
descendentes, sem distinção, para que 
se juntassem à sua volta e, num esforço 
único, insuflassem os pulmões de ar, so-
prassem de uma só vez e apagassem as 
velas. Foi feito. Sucesso total! As 90 velas 
apagaram-se com o sopro da avó Alexan-
dra dos Anjos e dos seus descendentes.
Como sabiam que a avó, bisavó ou trisavó 
não era muito fã do secular “Parabéns a 
você”, cantaram a coisa de que ela mais 
gostava na vida, que era a Malaika, na 
versão sul-africana. A sala encheu-se de 
sons divinos daquelas dezenas de crian-
ças, encimada pela voz um pouco rouca, 
já um pouco cansada, da sua avó. Felici-
dade pura!
A avó comeu mais do que alguma vez 
comera antes, todas aquelas guloseimas 
feitas de bolos de laranja, de tangerina, 
de chocolate, de morango, de tudo o que 
a imaginação infantil podia ter inventado 
para os seus 90 anos. Dispersaram-se e 
ela foi dormir.
No dia seguinte, em cima da sua cama, 
encontraram um pequeno cinto de mis-
sangas verdes e amarelas, vermelhas e 
pretas, que tinham por cima uma peque-
na pata de láparo embalsamada. A avó 
Alexandra dos Anjos tinha, numa única 
vez na sua vida, tirado aquele talismã, e 
com isso encurtado a distância que a se-
parava dos anjos – o nome com que os 
pais a tinham baptizado quando os mé-

dicos lhe tinham previsto a morte antes 

dos sete anos. Ela tinha vencido o poder 

da ciência. Aquela vitória era dela, era da 

avó e era deles todos.

O talismã

nossa digressão algo sumária pelo pensamento político da Fre-
limo.
O primeiro consta de uma entrevista do Presidente Mondlane 
poucos dias antes da sua morte, afirmando a necessidade do 
estudo da política e da utilidade do marxismo-leninismo para 
a qual ele decide criar o Departamento Político.
O segundo é uma história já conhecida a de Jean Ziegler per-
guntando a Samora onde havia lido Marx e Samora respon-
dendo “eu li Marx no chão da minha terra”, o que quer dizer 
assim eu também li de perto a sociedade e cheguei a conclu-
sões da mesma índole.
Aquino de Bragança ecoou esta maneira de pensar quando 
propôs que nos libertássemos da etiqueta marxismo-leninismo 
e a substituíssemos por samorismo. Entendi o que ele queria, 
mas receei outros problemas, como o culto da personalidade. 
O terceiro vou buscá-lo ao outro lado: Ao discursar em Accra, 
em Janeiro de 1976, justificando a invasão de Angola com a 
intervenção cubano-soviética, Kissinger reforça a sua posição 
fazendo uma comparação com Moçambique onde não haviam 
intervindo porque o marxismo em Moçambique “resulted 
from an essentially endogenous development”.
E o último, quiçá o mais importante, é o conjunto dos Estu-
dos e Orientações que testemunham essa progressão de pen-
samento e cujos títulos são em si reveladores: “A Revolução 
Democrática Popular”, “Produzir é Aprender, Aprender para 
Produzir e Lutar Melhor”, “Façamos da Escola uma base Para 
o Povo Tomar o Poder,” “No Trabalho Sanitário Materialize-
mos o Princípio que a Revolução liberta o Povo”, “A Liber-
tação da Mulher é uma Necessidade da Revolução, uma Ga-
rantia da sua Continuidade, uma Condição do seu Triunfo”, 
“Estabelecer o Poder Popular para Servir as Massas”. 

4. À guisa de conclusão
Nesta época em que se rescreve a história, quis testemunhar da 
importância que teve a Revolução de Outubro para os países 
colonizados. Pela sua repercussão no mundo político, pela in-
tervenção de novas classes na história, mas por vezes também 
por razões de potência e que nem sempre foi desinteressado. 
Não será benéfico com a nova Rússia recuperar algum do ma-
nancial de informação e conhecimento que aí se encontra? Ou 
mesmo encontrar novas formas de cooperação?    
Mas se é bom reflectir sobre o passado também é necessário 
relacioná-lo com o porvir. Será que é correcto pôr uma pedra 
sobre a esperança que a Revolução de Outubro criou? E da 
nossa própria experiência? 
Ninguém hoje pensa como há cem ou cinquenta ou mesmo 
vinte anos, é certo. Mas nada resta? Essa é uma questão que 
coloco aos presentes.
Há lições a tirar da Revolução de Outubro. Mas a principal 
lição é que a História não tem fim. 

*Comunicação apresentada, no passado dia 11 de Outubro, na 
Fundação Fernando Leite Couto, no quadro do centenário da 

Revolução Russa. 
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Em parangonas, os títulos 
de alguns jornais, quer des-
portivos como generalistas, 
faziam, na última semana, 

referência sobre a Federação Mo-

çambicana de Futebol. Muitos as-

suntos estavam na ordem do dia: os 

espectáculos anedóticos na Divisão 

de Honra, onde os clubes da cidade 

de Maputo estão desavindos com a 

estrutura máxima que gere o nosso 

futebol; a atitude do Matchedje, 

de militarizar o futebol para evitar 

a realização de uma partida, o que 

não faz lembrar o diabo; o afasta-

mento da Liga Desportiva do Mo-

napo; as declarações de Abel Xa-

vier, para quem alguns segmentos 

o acusam de querer lavar roupa suja 

em praça pública, o que, na opinião 

destes, é contraproducente, até à 

exigência, por parte dos jogadores 

dos Mambas, na recente deslo-

cação a Portugal, de aumento de 

prémio de jogo, para um mínimo 

de 400 dólares.

Convenhamos que foi uma semana 

difícil para Alberto Simango Júnior 

e seu staff, ele que só depois de in-

sistência da nossa parte é que acla-

rou os problemas que foram sendo 

largamente badalados. Em forma 

de sinopse afirma, sem rodopios, 

que a equipa que dirige na FMF 

e ele próprio estão focados no tra-

balho e não em polémicas porque 

“queremos uma selecção forte”.

Acompanhe, caro leitor, os excer-

tos da conversa.

Presidente, há barulho na Federa-

ção Moçambicana de Futebol...

-Bem, antes queria associar-me 

aos amantes do futebol e dizer que, 

contrariamente ao que foi sendo 

badalado na imprensa e também os 

pronunciamentos difundidos pelos 

nossos colegas, não há grandes pro-

blemas aqui na federação. É como 

em tudo, nós estamos aqui num 

projecto  de crescimento, queremos  

que a nossa selecção cresça e tenha 

maior número de jogos possíveis 

nas pernas, para construirmos uma 

equipa forte, este é o nosso objec-

tivo. Mas enquanto perseguirmos 

esse objectivo, é claro que não va-

mos deixar de ter dificuldades pelo 

caminho como o que aconteceu.

O que de facto aconteceu?

-Nós tínhamos uma planificação, 

em que devíamos ir para Guine- 

Equatorial de uma outra forma, do 

ponto de vista logístico e, quando 

cai em terra essa possibilidade de 

irmos à Guine-Equatorial com os 

custos todos pagos, concretamente, 

as passagens aéreas, a acomoda-

ção  e todas as restantes condições, 

nós ficamos desprovidos de meios 

para podermos o fazer, porque, em 

simultâneo, a ida também con-

templava uma escala em Portugal, 

para efectuarmos o jogo com Cabo 

Verde, e isto não nos custaria qua-

se nada em termos de desembolsos 

daquilo que seriam os custos di-

rectos da federação. E, não tendo 

acontecido, tivemos de accionar o 

plano B, que foi pedir apoios aos 

Polémica em torno dos Mambas

A versão de Simango Jr.
Por Paulo Mubalo

nossos parceiros para viabilizarmos 

a deslocação a Portugal e o fizemos. 

Estamos satisfeitos por termos fei-

to o jogo e ganharmos. Em Portu-

gal treinamos em condições muito 

diferentes e tivemos a maior parte 

dos nossos jogadores a actuarem na 

Europa ou em Portugal.

Que implicações directas trouxe 

esta situação?

 -Evidentemente, como disse, do 

ponto de vista de orçamento, isto 

teve alguma implicação, ficamos 

com um prémio em atraso para os 

atletas e isto provocou um desagra-

do no seio do grupo, o que é normal 

e compreensível, mas nós explica-

mos o que estava a acontecer e que 

depois iríamos regularizar.

Como pode depreender, não é um 

problema enorme ou sem solução 

pela nossa parte, simplesmente, de 

forma pontual tivemos de definir 

prioridades, ou íamos ao jogo ou 

pagávamos o prémio, então opta-

mos por ir ao jogo e criamos con-

dições mínimas para que o desafio 

acontecesse, mas, como disse, pos-

teriormente, iremos regularizar a 

situação deste pendente. Repito: 

não estamos aqui perante um pro-

blema enorme como se pretende 

dizer, nem muito menos estamos de 

costas voltadas uns com os outros. 

Nós, a equipa técnica, assim como 

os próprios jogadores estamos em 

sintonia, estamos a trabalhar para 

ultrapassar todos os obstáculos, 

porque este tipo de situação reflec-

te o país real.

Fundamente...

 -Bem, enquanto o país estiver a 

atravessar uma crise desta enver-

gadura, nós não somos um sector 

especial, somos um sector que tam-

bém está a sentir e está reflectido 

nas dificuldades por que o país pas-

sa. Se nós temos hospitais com falta 

de medicamentos, se temos salários 

de funcionários que ficam atra-

sados, quem somos nós para não 

sermos afectados por essas dificul-

dades que o país está a enfrentar? 

Portanto, estamos tranquilos, per-

cebemos o momento em que esta-

mos, estamos vivos, estamos a tra-

balhar e vamos continuar a realizar 

jogos amigáveis. Esta, como disse, é 

uma situação que vai ser ultrapassa-

da brevemente.

Presidente, para além do prémio 
de jogo em atraso, os jogadores rei-
vindicam um aumento, conforme 
deu a conhecer o jornal Desafio e 
certa imprensa estrangeira. 
-Bem, o que lhe posso dizer é que 

não há aumento do prémio de jogo, 

quanto aos valores em atraso já ex-

pliquei.

Insisto, os jogadores querem au-
mento de prêmio que varie de 400 
a 600 dólares, caso o jogo seja rea-
lizado dentro ou fora do país, res-
pectivamente.
 -Houve uma deturpação, é uma 

situação que está ultrapassada, e 

para lembrar a todos, quando che-

gamos aqui há dois anos, o pocket 

money, que é o que se está a dizer, 

era 150 dólares por cada jogador. 

Nós fizemos incremento para 300 

dólares, é isto que estamos a fazer, 

segundo o regulamento de premia-

ções, que foi aprovado por todas 

as partes. Portanto, aquela notícia 

que correu fora está ultrapassada, é 

uma coisa que nós já discutimos e, 

claramente, por estar ultrapassada 

não faz sentido ainda fazer-se esta 

discussão, nem havia razão de vir à 

praça pública, porque o regulamen-

to de premiações foi aprovado pelas 

partes envolvidas, de acordo com 

aquilo que são as possibilidades que 

a federação tem.

Então, vão manter os 300 dólares 
mesmo contra a vontade dos joga-
dores?

- Os 300 dólares nunca deixaram 

de fazer parte, a informação que 

correu sobre os 600 dólares está 

ultrapassada, com base no entendi-

mento havido entre as partes.

Está a dizer que os jogadores per-
ceberam que, à luz do regulamento 
de premiações da FMF, o prémio é 
de 300 dólares e ponto final?
-Todo o mundo sabe e é por isso 

que eu não queria responder esta 

parte. Todo o mundo sabe porque 

é um regulamento aprovado. Dis-

cutimos e chegamos à conclusão 

de que o nosso tecto vai até os 300 

dólares e é bom que se lembre que 

eram 150 dólares, o prémio há dois 

anos e houve uma subida de 100 

por cento. Portanto, não podemos 

ir mais do que isso, tendo em conta 

as nossas condições, daí que esta-

mos tranquilos em relação a isto.

Consta-nos que uma das questões 
que preocupou o seleccionador na-
cional, Abel Xavier, foi a realização 
do último treino dos Mambas, an-
tes destes partirem para Portugal, 
no campo do Maxaquene, um re-
cinto claramente sem as mínimas 
condições. O que terá ditado esta 
realidade?
-Foi porque os jogadores entraram 

tarde no hotel, onde hospedaram-

-se e houve problemas logístico- 

organizacionais. Sucede que o ho-

tel ficava mais próximo do campo 

do Maxaquene, onde a equipa ia se 

preparar para a partida para Por-

tugal . Repito, o hotel ficava muito 

próximo do campo da Maxaquene 

relativamente ao Estádio Nacional 

do Zimpeto. 

A iniciativa foi do seleccionador 

nacional ou da FMF?

-O seleccionador achou que, 

olhando para o tempo que os joga-

dores iam entrar para os quartos e 

todas as formalidades subsequen-

tes, certamente iriam perder mais 

tempo. Assim, acabaram treinando 

no campo mais próximo. Ele acei-

tou isso, aliás, foi ele quem sugeriu 

o campo do Maxaquene.

Então, cai por terra a afirmação de 

que o seleccionador  teria sido coa-

gido pela FMF a levar os Mambas 

a treinarem no campo do Maxa-

quene...

-Bem, é o que disse, não houve pro-

blemas nenhuns, isto é que tem de 

ficar claro. Nós não temos nenhum 

problema, nem com o selecciona-

dor, nem com os jogadores, estamos 

focados num objectivo: queremos 

ter uma selecção forte, agora, os es-

tilhaços de um hipotético problema 

é provável que possam acontecer,  

mas não nos podemos desviar da-

quilo que é o nosso foco. Estamos 

concentrados em construir uma 

selecção forte e, para tal, temos de 

partir do pressuposto de que não 

podemos fazê-lo individualmente, 

somos um grupo, federação, equipa 

técnica e jogadores. Estamos todos 

concentrados, estamos todos foca-

dos nesse objectivo que mencionei.

Já há fumo branco entre a FMF e 

Abel Xavier?

-Se calhar seria melhor perguntar a 

ele, porque para mim e para Fede-

ração Moçambicana de Futebol é 

um assunto ultrapassado.

Consta, ainda, que o presidente Alberto Simango Júnior 
deu costas aos jogadores em Portugal. Quer desmentir, 
confirmar ou detalhar?
-Essa é uma pura falácia, eu estive a assistir permanente-

mente os treinos e nunca estive tão ligado à selecção como o fiz, 

porque quando estou aqui no país, nem sempre tenho tido muito 

mais tempo para estar com a selecção, mas desta vez estive lá 

com eles. E se por algum momento não estive com eles é porque 

tinha muito mais coisas a tratar, relacionadas com o jogo, que 

não interessa aqui divulga-las, mas era importante que o jogo 

acontecesse. Houve muito trabalho que tive de fazer para que o 

jogo acontecesse. Quando o jogo é organizado pela Federação 

Moçambicana de Futebol num continente diferente, num país 

diferente, não é assim tão fácil. 

-Depois, nós é que acolhemos Cabo Verde, o que muita gente 

pode não saber, porque eles vieram de mãos vazias e quem ti-

nha que pagar a logística de estadia e a acomodação deles foi 

Moçambique.  Então, apesar destes custos todos, nós tínhamos 

de fazer com que o jogo acontecesse e essa era a nossa preocu-

pação. Criamos condições logísticas para que Cabo Verde via-

jasse a Portugal, para que estagiasse, para que hospedasse, para 

que fosse treinar, enfim, tudo isto foi suportado pela Federação 

Moçambicana de Futebol. Isto é que é a grande verdade, não 

estamos aqui para alimentar polémicas, infelizmente, as coisas 

correram como correram, foram divulgadas à maneira como fo-

ram divulgadas, mas queremos reiterar o nosso compromisso de 

tudo fazer para que a selecção nacional se construa e trabalhe em 

mínimas condições possíveis, de acordo com as condições que o 

país pode oferecer.

Alberto Simango Júnior, presidente da FMF

“Não dei costas aos 
jogadores em Portugal”
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“Raízes dos Nossos Filhos” 
foi o filme de estreia da 4ª 
Edição do Instidoc, no dia 
17 de Outubro, uma produ-

ção feita com o apoio do Centro 

Terra Viva e do Instituto Nacio-

nal de Cinema. 

O Ciclo do Documentário Insti-

tucional decorre até 21 de Outu-

bro, no Centro Cultural Franco-

-Moçambicano, em Maputo. 

Com origem em 30 países, os do-

cumentários seleccionados para o 

programa de 2017 do festival de 

cinema incidem sobre as temáticas 

de Ambiente e Sustentabilidade, 

Cultura, Democracia, Direitos 

Humanos, Desenvolvimento So-

cial, Educação, Género, Política 

e Saúde, estando a sua exibição 

organizada em duas sessões diá-

rias com início às 17:00 e às 19:00 

horas.

Cinema sensibiliza sobre protecção ambiental
abriu-se para exibição de filmes 

internacionais, mas “o nosso prin-

cipal objectivo é promover o mer-

cado nacional.

Os filmes internacionais escolhi-

dos  abordam temas de interesse 

para Moçambique. O nosso en-

foque é na Cultura, ambiente e 

sustentabilidade, educação, género 

e saúde, direitos humanos”, disse 

Maria Botelho.

Celebrando o tema da Cultura, o 

último dia do evento (21 de Ou-

tubro), serão apresentados os Do-

cumentários “Karingana, Licença 

Para Contar”, de Mónica Montei-

ro, e “Wiwanana”, de Iacopo Pa-

tierno. Tendo a sua acção centrada 

num espectáculo da cantora brasi-

leira Maria Bethânia, em Maputo, 

com a participação dos escritores 

Mia Couto e José Eduardo. “Te-

remos também “Wiwanana” que 

propõe uma reflexão sobre a lite-

Filmes retrata diversos assuntos da sociedade nacional e internacional

ratura e a língua portuguesa no 

continente africano, especialmente 

em Moçambique.

“Wiwanana”, por outro lado, 

mostra como um grupo de cinco 

moçambicanos criou uma peça de 

teatro que serve de instrumento de 

diálogo e educação na promoção 

da saúde comunitária”, acrescen-

tou Marta Botelho.

Para além de Moçambique, parti-

cipam desta Edição a Guiné-Bis-

sau, Brasil, República Democráti-

ca de Congo entre outros países.

À semelhança das edições an-

teriores do ciclo, a curadoria do 

INSTIDOC privilegiou a escolha 

de filmes produzidos em Moçam-

bique, com um total de 14 obras 

seleccionadas entre mais de uma 

centena de candidaturas recebidas. 

O programa é completado com 

12 documentários internacionais, 

com temas universais e acutilantes 

de grande interesse público.

Com enfoque nas temáticas de 

Género, Educação, Desenvolvi-

mento Social, Política e Demo-

cracia, o segundo dia do ciclo tem 

como destaque a longa-metragem 

“Freedom for the Wolf ”, do rea-

lizador Rupert Russell, o docu-

mentário regista diferentes acon-

tecimentos mundiais que parecem 

contrariar o processo de evolução 

natural da democracia nos países, 

mostrando diferentes reacções de 

indivíduos e sociedades face a es-

tas ameaças.

O tema do filme de estreia alerta a 

sociedade sobre as causas e as con-

sequências da devastação de flo-

restas de mangais em Moçambi-

que. A exibição foi acompanhada 

de uma sessão com documentários 

que reflectem questões prementes 

da área de ambiente e sustentabi-

lidade.

A conservação e o uso sustentável 

dos recursos pesqueiros e mari-

nhos, em todo o país, ajuda-nos na 

manutenção e protecção da biodi-

versidade de vários ecossistemas 

marinhos de que o nosso canal 

de Moçambique dispõe, favore-

cendo para isso a reprodução de 

santuários de pesca, com enfoque 

na protecção das tartarugas, aves 

marinhas, tubarões, corais e outras 

espécies.

Neste contexto, o filme estreia 

numa altura em que o Governo 

e seus parceiros estão empenha-

dos na luta contra a destruição do 

mangal e seus componentes.

Marta Botelho, Coordenadora de 

Produção do Istidoc, disse que 

vinte e seis documentários e várias 

estreias em cinema serão lançados 

esta semana nesta que representa 

a quarta edição em parceria com o 

Centro Cultural Franco Moçam-

bicano.

Criado em 2014, o Instidoc come-

çou o seu percurso de divulgação 

da Sétima Arte com apenas fil-

mes moçambicanos e, só em 2015, 

Dedicado a temas actuais da área 

de Direitos Humanos, como a 

crise de refugiados no Mar Me-

diterrâneo e o conflito territorial 

do Sara Ocidental, o penúltimo 

dia do ciclo de cinema dará ain-

da atenção a questões de género e 

sexualidade. 

Para este dia, está ainda reserva-

da uma sessão de cinema dedi-

cada a crianças com “As Ilhas do 

Chocolate”, uma série com quatro 

curtas-metragens de animação, 

destinadas a promover uma cons-

ciência de conservação ambiental 

entre os mais jovens. À exibição 

seguir-se-á uma oficina com acti-

vidades de reciclagem dinamizada 

pela TESE – Associação para o 

Desenvolvimento, a organização 

autora da série. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Neste momento, existem alas que não podem comentar sobre 

certos aspectos candentes do país. Se tiverem de comentar, 

apenas têm de fazê-lo positivamente. 

Não foi o que aconteceu na primeira imagem. Estamos ha-

bituados que, em eventos de grande envergadura, figuras preponde-

rantes deste país façam comentários sobre assuntos em voga no país. 

Na primeira imagem, aparecem ladeados dois antigos estadistas na-

cionais. Referimo-nos a Joaquim Chissano e Armando Guebuza. 

Em grandes eventos sempre estão lado a lado, e quando isso acon-

tece há muita concorrência por parte da imprensa de modo a colher 

os seus comentários. Os seguranças de Guebuza não facilitam, mas 

nem com isso os escribas se deixam intimidar. Ao que tudo indica, 

os seguranças de Chissano beberam muito da sua diplomacia e tudo 

é pacífico. 

Os que têm de exibir a sua maneira de estar sem esconder o fazem. 

Mostrar o seu sentimento, amizade, fraternidade é uma virtude que 

muitos talvez não têm. Caminhar com um companheiro de lado sem 

comunicar é um aborrecimento. 

Para mostrar isso, outros membros fazem-no abertamente. Eviden-

ciar que estão juntos em todos os momentos. Foi o que fizeram estes 

membros da Frelimo. Vejam que a demonstração de irmandade é 

bem visível entre Mariano Matsinha e Sérgio Viera. 

Mesmos certas informações, posições de certos camaradas dificil-

mente eram demonstrados. Tudo ficava meio oculto. Parece que 

neste momento os membros têm a possibilidade de comentar com 

um certo à-vontade certos assuntos. Dizemos isso por causa do co-

mentário que o general da Frelimo na reserva, Hama Thai, tece ao 

escritor Mia Couto. A naturalidade como fala o general despoleta 

um sorriso no escritor. Deve ser pelos novos tempos que abrem es-

paço para criticar algo.

O género feminino não tem esse preconceito de comentar sobre o 

que lhe preocupa. Justificamos isso com esta quarta imagem onde 

aparece a embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria Amélia 

Paiva, a embaixatriz da Rússia e a embaixadora de Moçambique em 

Portugal, Fernanda Lichale. Gostam de falar de todos os assuntos.

Actualmente as tecnologias de informação são uma ferramenta de 

uso constante. Fazem até passar alguns profissionais de amantes 

condicionais destas ferramentas. Dizemos isso por causa da última 

imagem onde o jovem fotógrafo, Juma Capela, deixou a sua máquina 

fotográfica e usa o aparelho celular para registar o momento com a 

actriz Cândida Bila. Agora os fotógrafos gostam também de apare-

cer nas fotos. Será que estão a perder o gosto de fazer fotos com uma 

máquina? Quem pode comentar esta nova onda?

Quem pode comentar?



À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1241

Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Naita Ussene

Enquanto o governo e a Rena-
mo buscam entendimento na 
mesa negocial, para eleição ou 
não dos governadores provin-

ciais, os debates já começam a aque-

cer noutros fóruns. Esta quarta-feira, 

o Centro de Estudos de Democracia 

e Desenvolvimento (CEDE) lançou, 

à escala nacional, uma série de de-

bates para colher contribuições para 

influenciar uma eventual revisão da 

Constituição da República e da Le-

gislação eleitoral. 

Uma das propostas que sobressaiu 

vinda dos diferentes grupos de tra-

balhos ali constituídos, integrando 

representantes dos partidos políticos 

República, é que o governador pro-

vincial deve ser o cabeça da lista mais 

da Frelimo e da Renamo foram mais 

“moderados” na linha de uma “lin-

guagem menos agressiva”, adoptada 

pelas lideranças dos dois partidos, os 

extraparlamentares acabaram sendo 

os donos da voz, sem com isso deixar 

de lado o Movimento Democrático de 

O debate sobre a eleição dos gover-

nadores provinciais não passou des-

percebido e uma das propostas prove-

nientes dos seis grupos de trabalho é 

que o governador provincial deve ser 

-

põem uma eleição indirecta, na qual o 

cabeça de lista do partido mais votado 

Provincial seja considerado o gover-

isto vai facilitar o processo de votação, 

poupando tempo, dinheiro e não vai 

Governador provincial deve ser eleito 

embaraçar os eleitores com múltiplos 

boletins de voto bem como o trabalho 

Renamo, deu a conhecer publicamen-

te, na qual pretende que os governa-

dores provinciais sejam eleitos por um 

Garantida a eleição dos governadores 

provinciais, os representantes dos par-

tidos políticos defenderam que estes 

devem nomear os seus membros (di-

rectores provinciais) e não deixar essa 

missão para os ministros das respec-

tivas pastas, tal como sucede actual-

do Presidente da República também 

com os participantes, de modo a ga-

rantir a plena separação de poderes e 

contribuir para o fortalecimento do 

nomear o Presidente do Tribunal Su-

premo, Presidente do Conselho Cons-

-

vo, o Procurador geral da República e 

Defendem que os titulares destes car-

gos devem ser eleitos ao nível das res-

pectivas classes, sendo que o PR terá a 

única e exclusiva missão de empossá-

Outro ponto que os extraparlamenta-

res pretendem que seja clarificado no 

processo de revisão da constituição é o 

tempo de antena atribuído aos parti-

dos políticos nos serviços públicos de 

-

po, a distribuição do tempo de antena 

não pode ser feito em função da repre-

-

ver uma lei ordinária que define as 

sanções por aplicar em caso de não 

cumprimento deste dispositivo cons-

opinião que se deve criar um modelo 

de reclamações na mesa de voto, como 

antes disto, propõem que credenciação 

dos delegados seja feita pelos partidos 

políticos e não pelo Secretariado de 

Como forma de reduzir o potencial de 

fraude, de acordo com os partidos, é 

preciso que haja um concurso públi-

co para a selecção dos digitadores dos 

dados contidos nos editais, isto por-

que no seu entender este é outro local 

onde são fabricados os resultados caso 

Reforçar poderes do Estado
Para o director executivo do Centro de 

-

país são consideradas um momento 

de festa, mas imediatamente segue um 

período de contestação dos resultados, 

facto que torna a paz frágil e o desen-

o cidadão não confia nas instituições, 

sendo que para inverter a situação, Si-

toe diz que é preciso fortalecer o papel 

-

forçar o seu vínculo entre o cidadão 

e seus representantes no parlamento 

Sitoe, é possível mexer no articulado 

da legislação para que os poderes fis-

executados à medida da satisfação dos 

buscar em regime de licença sem vencimento no Zimbabwe, 
para fazer as coisas bem, como aparentemente pretende, tem 
de dar uma boa vassourada no seu gabinete de imprensa, que 

abismais para menos nos salários dos bosses, deveriam ter 

fotografia com a tal nova dinâmica que quer o chefe e a im-

está resolvido o curto-circuito entre o topo e a base, aquilo 
que os samoristas falavam, mais vazamentos vão continuar a 
acontecer, para contentamento dos descontentes nas públi-
cas, que juram a pés juntos que não foram eles que levaram o 
património ao cadafalso e, claro, querem o intruso grelhado 

-

apóstolos da desgraça já não acreditam na pregação e dizem 
que o discurso não passa dum truque para distrair os moçam-

abelha vai contrariar os vaticínios dos antipatriotas?

-
tendem que o timoneiro da nação tem a tarefa bastante fa-
cilitada, já que os grandes sugadores do património público 

vem das bandas de Washington, donde são solicitadas as ca-
beças dos mentores das dívidas ocultas, como condição para 
retoma dos vários programas de cooperação agora no con-

roda viva a aterrorizar os moçambicanos que trabalham para 

-
tas, como um dia o xerife chamou à nossa classe empresarial, 
teve de atirar a toalha ao chão, no polémico caso dos portos 

que haverá apenas troca de assinantes, porque o negócio, esse,  

presidente chuveirinho acaba de mexer novamente no seu 
executivo, afastando comunistas, tocando em feridas duma 
nação profundamente dividida e que não vê a hora para se 

para uma transição facas e punhais no conclave de Dezem-

petróleo, o novo príncipe do regime, tal como cá, floresce nas 

nas associações de antigos combatentes para reprodução de 

a respeitar a modéstia com que vive a maior parte dos seus 
concidadãos? 

Em voz baixa

a zona onde andam os jovens revoltosos a tentar imitar “al-
-shabaab”, dizem que parte das armas para o tirocínio vieram 
da capital do norte, a tal que anda cheia dos tais barbudos 

Por Argunaldo Nhampossa

- Partidos políticos reunidos em Maputo

Cidade de Pemba 59 anos
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ABrandel, associada à Uni-
lever e o pelouro da Saúde 
e Accção Social, organiza-
ram, nesta quarta-feira, na 

escola Primária da Polana Caniço, 

na cidade de Maputo, uma ses-

são de educação saudável através 

da lavagem das mãos. O evento 

enquadra-se na celebração do dia 

mundial de lavagem das mãos, que 

se assinalou no dia 15 do mês em 

curso, uma data que surge como 

forma de consciencializar a popu-

lação sobre os cuidados básicos a 

ter com a saúde.

A decorrer sob o lema: “salve vi-

das: higienize as suas mãos”, a ini-

ciativa tem por objectivo ajudar a 

consciencializar, ensinar e educar 

os mais pequenos a ter os cuidados 

básicos de higiene, a importância 

e benefícios para a saúde através 

da lavagem das mãos de maneira 

correcta com água e sabão, para di-

minuir o número de doentes e até 

mortes causadas por doenças infec-

ciosas.

Crianças sensibilizadas sobre 
cuidados com a Higiene

A diarreia com desidratação é con-

siderada uma das cinco causas da 

morte em crianças abaixo dos cinco 

anos no mundo e em Moçambique. 

De acordo com a Unicef, cerca de 

5000 crianças morrem de doenças 

diarreicas e a metade destas mor-

tes pode ser evitada se as crianças 

desenvolverem o hábito de lavar as 

mãos com água e sabão ou cinza, 

antes da refeição ou depois de usar 

o sanitário.

De acordo com a Directora da Saú-

de da Cidade de Maputo, Alice de 

Abreu, de Janeiro a Setembro de 

2017, a cidade de Maputo regis-

tou 29.478 casos de diarreia contra 

31.129 casos do ano anterior que 

perfaz uma redução de 5%.

Segundo Abreu, a redução deveu-

-se ao trabalho multissectorial, com 

a realização de várias palestras de 

educação para saúde nas escolas, 

unidades sanitárias, comunidades 

e mercados, incluindo campanhas 

de demonstração da lavagem das 

mãos.

Por sua vez, Nuro Nahara, director 

A 
InterCement, grupo 
que detém a Cimentos 
de Moçambique, pro-
moveu no passado dia 

27 de Setembro, em Maputo, 
um curso de formação em ges-
tão de empresa familiar, para 
entidades que fornecem bens e 
serviços à companhia.

A capacitação abordou temas 

como planeamento, finanças, 

vendas bem como aspectos de 

segurança no trabalho.

InterCement promove curso em 
gestão de empresa familiar

Os conteúdos ministrados na acção 

formativa estão em linha com as 

matérias que têm sido leccionadas 

em iniciativas do género noutras 

unidades de negócios da InterCe-

ment, nomeadamente Argentina e 

Portugal.

A formação é resultado de uma par-

ceria com a Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM), uma interacção 

que permitiu que estudantes do 

curso de Engenharia Civil parti-

cipassem e ampliassem o conheci-

mento sobre cimento e concreto.

“O evento foi muito posi-

tivo, pois grande parte dos 

nossos clientes são empre-

sas familiares e, ao final da 

capacitação, demonstraram 

interesse em aprofundar os 

temas apresentados”, disse, 

no final da formação, Ailton 

Novele, gerente Comercial e 

Marketing da InterCement 

Moçambique.

A iniciativa, prosseguiu, irá 

continuar nos próximos anos. 

de Marketing da Unilever, destacou 

a importância do evento e referiu: 

“a iniciativa insere-se no âmbito 

do responsabilidade social da Uni-

lever que pretende promover uma 

mudança de comportamento de 

lavagem das mãos, daí que, para 

garantir que as criança atinjam os 

cinco anos de vida, precisamos de 

intensificar a consciência de inter-

venções simples de higiene, como 

lavar as mãos com sabão”, disse.
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A 
Câmara de Comércio de 
Moçambique acaba de 
criar  um pelouro dedi-
cado à construção civil, 

com vista ao estabelecimento de 
contactos e à divulgação de opor-
tunidades de negócio entre os seus 
membros. 

Com vista ao alcance destes objec-

tivos, a agremiação organizou se-

mana passada, na cidade de Mapu-

to, um seminário de divulgação das 

oportunidades existentes no sector. 

O mesmo contou com a participa-

ção de cerca de 150 empresas das 

cidades de Maputo e Matola, que 

também tiveram a oportunidade de 

expor os seus produtos e serviços. 

Conforme explicou Carlos Qua-

dros, presidente do Pelouro da 

Construção Civil da Câmara do 

Comércio de Moçambique, a cria-

ção desta entidade visa responder à 

fraca divulgação de oportunidades 

que se verifica neste sector, apesar 

de o mesmo estar a registar um 

Câmara de Comércio cria pelouro de construção civil
crescimento considerável. 

Assim, segundo Carlos Quadros, 

“pretende-se que os membros se 

conheçam, interajam e, por via des-

ta plataforma, tirem proveito das 

oportunidades que o País oferece, 

porque elas existem”. 

Na mesma ocasião, o presidente do 

Pelouro da Construção Civil cha-

mou à atenção para a necessidade 

de as empresas se organizarem para 

poderem responder à altura dos 

desafios que o mercado e o sector 

impõem.

“É necessário que as empresas se 

capacitem, se organizem e raciona-

lizem os recursos de que dispõem 

para poderem entrar em projectos 

de grande dimensão. Este sector é 

muito amplo e o que o nosso pelou-

ro pretende é dinamizá-lo”, consi-

derou Carlos Quadros. 

Para além da divulgação das opor-

tunidades de negócios existentes no 

País, o encontro foi também marca-

do pela apresentação da Política de 

Conteúdo Local da Empresa Na-

Moçambique necessi-
ta de uma governação 
corporativa efectiva e 
responsável, assente na 

transparência, prestação de contas, 

responsabilidade, justiça social, 

competência e integridade para o 

sucesso dos negócios feitos pelas 

empresas públicas e privadas. 

Este pronunciamento foi feito nesta 

quarta-feira,  em Maputo, por David 

Seie, director executivo do Institu-

to de Directores de Moçambique 

(IODmz), durante o workshop su-

bordinado ao tema “Onde Estamos 

com Governação Corporativa em 

Moçambique?”, um evento organi-

zado pelo IODmz em parceria com 

a Corporação Financeira Interna-

cional (IFC).

Falando para uma plateia composta 

por gestores seniores de entidades 

públicas e privadas, David Seie de-

fendeu a necessidade de se ter exce-

lentes profissionais nas organizações 

para que os negócios sejam frutífe-

ros. 

“É com bons conselhos de adminis-

tração e com bons administradores 

que podemos fazer bons negócios”, 

adiantou, assumindo que “não se 

pode encontrar sustentabilidade e 

sucesso em qualquer negócio se es-

tes profissionais não tiverem uma 

performance realmente efectiva e 

responsável”.

Para este efeito, David Seie suge-

riu, aos presentes no workshop, um 

conjunto de soluções para que as 

organizações tenham bons resulta-

dos a nível dos negócios, dado que 

Moçambique necessita de uma go-

vernação corporativa efectiva e res-

ponsável.

“Sugerimos que internamente as 

empresas agendem encontros ex-

traordinários para se debruçarem 

sobre governação corporativa. Nes-

tes encontros, quer sejam do Conse-

Governação corporativa 
deve assumir maior relevância

lho de Administração, quer sejam da 

reunião geral dos trabalhadores, os 

gestores de topo devem identificar 

as possíveis deficiências e definirem 

as respectivas acções estratégicas que 

visam optimizar o desempenho das 

suas organizações”, explicou.

Na qualidade de oradora convida-

da no workshop, Ansie Ramalho, 

consultora sénior de Governação 

Corporativa na África do Sul e an-

tiga directora executiva do Instituto 

de Directores daquele país vizinho, 

descreveu, por sua vez, a governa-

ção corporativa como “um poderoso 

agente da mudança no mundo dos 

negócios”. 

Na sua intervenção, referiu que “a 

governação corporativa não apenas 

muda as nossas empresas, os nossos 

negócios ou as nossas operações ins-

titucionais, como também muda o 

rosto da nossa sociedade, na medi-

da em que a transparência cria uma 

forte ligação entre o negócio e a so-

ciedade”. 

“É, portanto, deveras importante 

para as organizações e também para 

o País a implementação da gover-

nação corporativa, da transparência 

e dos actos de responsabilidade nos 

negócios”, recomendou Ansie Ra-

malho.

Importa referir que, ainda no 

workshop, o IODmz debruçou-se 

sobre o impacto da implementação 

do Código de Governação Corpora-

tiva em Moçambique no sector em-

presarial, um instrumento adoptado 

em 2011 por esta agremiação, com 

vista a garantir a transparência dos 

órgãos de gestão das organizações. 

De acordo com a comunicação, vá-

rias têm sido as empresas que se têm 

aproximado ao IODmz a solicitar 

assistência para a implementação 

deste instrumento, bem como para 

se inteirarem do funcionamento, dos 

órgãos sociais e dos respectivos co-

mités de empresa.

cional de Hidrocarbonetos (ENH). 

De acordo com Victor Tivane, 

director de Conteúdo Local da 

ENH, é importante que as empre-

sas nacionais estejam preparadas 

para fornecer produtos e prestar 

serviços às multinacionais que ac-

tuam no sector de hidrocarbone-

tos, pois isso vai contribuir para o 

seu crescimento.

“Fazendo parte do desenvolvimen-

to da indústria dos hidrocarbone-

tos, o empresariado nacional não 

estará só a promover o seu cresci-

mento, mas também a contribuir 

para a criação de mais postos de 

trabalho para cidadãos nacionais, 

alargamento da base tributária, en-

tre outros aspectos benéficos para o 

País”, referiu Victor Tivane. 
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Representantes de em-
presas públicas mos-
tram-se preocupados 
com os procedimentos 

que ditam a abertura de pro-
cessos disciplinares, no âmbito 
da auscultação pública para a 
revisão da Lei do Trabalho le-
vada a cabo pelo Ministério do 
Trabalho Emprego e Seguran-
ça Social (MITESS).

A preocupação deriva dos pro-

cedimentos que conduzem à 

instauração de processos dis-

ciplinares aos trabalhadores 

de uma determinada empresa, 

quando cometem uma infracção 

da qual também pode resultar 

um processo-crime. 

Esta inquietação foi manifesta-

da durante o encontro de auscul-

tação e recolha de contribuições, 

decorrida recentemente, onde 

os gestores de recursos humanos 

e juristas em representação das 

empresas públicas defenderam 

que deve existir uma conexão 

clara entre o processo discipli-

Juristas defendem conexão entre 
processo disciplinar e processo-crime

nar laboral e o processo-crime. Eles 

entendem que o “processo-crime 

deve produzir efeitos jurídicos so-

bre o processo disciplinar, no caso 

de o processo-crime resultar em 

sentença condenatória do trabalha-

dor em infracção relacionada com a 

sua actividade profissional na em-

presa”. 

Este foi um dos pontos que sus-

citou maior debate por parte dos 

representantes das dez empresas 

públicas, no processo de ausculta-

ção e contribuições para a Lei do 

Trabalho, em vigor há mais de dez 

anos e que carece de uma actuali-

zação. Ainda no rol das contribui-

ções dadas pelas referidas empresas, 

destacam-se as faltas justificadas, 

contrato de trabalho a prazo certo 

e licença de nojo.

Em relação à licença de nojo e ten-

do em conta questões sócio-cultu-

rais foi sugerido que os cinco dias 

concedidos pela morte do pai sejam 

também concedidos pela morte do 

sogro, contra os actuais dois dias. 

As empresas solicitaram igualmen-

te a revisão das condições de cele-

bração de contrato de trabalho 

a prazo certo, para facilitar a 

contratação dos trabalhadores 

pelas empresas. 

As sessões de auscultações pú-

blica que o Ministério do Tra-

balho, Emprego e Segurança 

Social leva a cabo decorrem 

sob coordenação da Direcção 

Nacional do Trabalho, envol-

vendo ainda a Inspecção Geral 

do Trabalho (IGT), Comissão 

de Mediação e Arbitragem 

Laboral (COMAL), Gabinete 

Jurídico, Gabinete Jurídico do 

Instituto Nacional de Seguran-

ça Social e o Instituto Nacional 

de Emprego.

Participaram no referido en-

contro representantes da Ad-

ministração Nacional de Es-

tradas (ANE), Caminhos de 

Ferro de Moçambique (CFM), 

Electricidade de Moçambique 

(EDM), Fundo de Estradas, 

FIPAG, IGEPE, mcel-Mo-

çambique Celular, PETRO-

MOC e Telecomunicações de 

Moçambique (TDM).

A 
Odebrecht Moçambique 
ofereceu, na sexta-feira 
passada, em Maputo, à 
Universidade Politécnica 

e ao Instituto Superior de Ciências 

e Gestão (INSCIG), mais de 500 

livros académicos, para enriquecer 

o acervo das bibliotecas daquelas 

instituições de ensino superior.

A iniciativa faz parte de um con-

junto de acções de responsabilidade 

social levadas a cabo em Moçam-

bique, nesta fase, com instituições 

ligadas à Cidade de Nacala, na pro-

víncia de Nampula. 

Para a Odebrecht, trata-se de um 

pequeno mas significativo gesto 

para apoiar os estudantes: “A edu-

cação é o pilar do desenvolvimento 

e para a Odebrecht é gratificante 

poder dar o nosso pequeno contri-

buto na construção de um futuro 

melhor”, segundo afirmou o direc-

tor de Relações Institucionais da 

Odebrecht, Miguel Paiva.

A Universidade Politécnica tem 

uma unidade orgânica, denomina-

Odebrecht apoia bibliotecas
da Instituto Superior Politécnico 

e Universitário de Nacala (ISPU-

NA), com cursos como Engenharia 

Civil, Informática e de Telecomu-

nicações, Engenharia do Ambiente, 

entre outros.

Na ocasião, a directora da Biblio-

teca Central da Universidade Po-

litécnica, Sara Laísse, considerou 

que a oferta dos livros é muito 

bem-vinda, porque “irá contribuir 

para a revitalização do processo de 

ensino e dinamizar a leitura entre 

os discentes”.

Por seu lado, o INSCIG tem a sua 

sede naquela cidade, ministrando 

cursos como Administração Pú-

blica, Ciências Jurídicas, Gestão de 

Recursos Humanos, Contabilidade 

e Auditoria e Gestão Empresarial, 

entre outros. O administrador-

-geral desta Instituição, Pedro 

Tualufo, disse também que a oferta 

da Odebrecht vai contribuir para 

“enriquecer o acervo da biblioteca 

daquele instituto superior, possi-

bilitando um melhor processo de 

ensino-aprendizagem e prática pe-

dagógica”.

Foi lançado na quinta-feira 
passada, em Maputo, o pro-
jecto de electrificação rural, 
inserido no âmbito da ini-

ciativa “Akon Lighting África”. 

O projecto pretende dar resposta 

aos desafios energéticos dos países 

africanos, através da implemen-

tação de uma solução inovadora, 

alimentada por energia solar. Esta 

solução irá permitir criar os alicer-

ces para o desenvolvimento sus-

tentável das zonas rurais.

Neste âmbito, a associação Machel 

Fidus e o músico norte-americano 

Akon assinaram um acordo de 

parceria para a implementação do 

Projecto, “que numa primeira fase 

serão investidos cerca de USD50 

milhões de um total de USD100 

milhões nas províncias de Sofala e 

Manica”, segundo explicou Iris de 

Brito, directora executiva da Ma-

chel Fidus.

Para a ministra dos Recursos Mi-

nerais e Energia, Letícia Klemens, 

o acto de lançamento do Akon Li-

ghting Africa constitui um exem-

plo de globalização dos esforços 

para fazer face aos desafios de aces-

so à energia em África. Entende 

que é uma iniciativa que se junta 

Akon lighting África com 
projecto de electrificação no país

às múltiplas apostas do governo 

de Moçambique para responder às 

necessidades básicas dos moçambi-

canos e impulsionar o desenvolvi-

mento do país.

Por sua vez, o patrono da iniciativa, 

Akon, referiu: “o que fará em Mo-

çambique não é diferente do que 

fazemos em outros países, nosso 

objectivo é encontrar soluções de 

energia em partes da África, onde 

achamos que há muitos potenciais 

para crescer de forma que os in-

vestidores possam ser muito justos 

para vir”.

“A minha ideia para Moçambi-

que é encontrar todos os desafios 

do ponto de vista da energia onde 

podemos aplicar nossos recursos 

para encontrar uma forma de usar 

as nossas próprias finanças e re-

cursos para ajudar as pessoas sem 

energia. Queremos encontrar solu-

ções sustentáveis nas áreas rurais e 

podermos competir usando nossas 

próprias finanças e recursos para 

fornecer empregos a pessoas”, fri-

sou Akon.

Refira-se que a iniciativa Akon Li-

ghting Africa está a ser implemen-

tada em 11 países africanos, sendo 

Moçambique o primeiro da região 

Austral.

ALUGA-SE DUPLEX
Aluga-se duplex, T3, 
com 180m2 disponíveis 
nos dois pisos.
Pronto para habitar, 2WC 
e cozinha renovadas no 
bairro da Polana.
Contacto: 84-411-7858

Vende-se
Flat a venda tipo 1, cruza-

mento entre Av. Ho Chi Min e 
Guerra Popular no quarto andar 
sem intermediário, contacto 
847756688 preço 3.000.000.00 
negociáveis.

Terrenos em INTEKA  per-
to de FIPAG 15X30 (3 terre-
nos), contacto 822881481 preço
490.000,00MT negociáveis.

A 
Sociedade de Águas de 

Moçambique (SAM), pro-

prietária da marca Água da 

Namaacha, e o Centro Cul-

tural Franco Moçambicano rubrica-

ram um protocolo de entendimento 

com o objectivo de incrementarem 

projectos culturais conjuntos por 

forma a colaborarem para a conso-

lidação das principais metas de de-

senvolvimento nacional.

Este protocolo surge na senda de 

um trabalho conjunto que vem sen-

do desenvolvido há vários meses,  

agora oficializado.

Na ocasião, Tânia Rijo, em repre-

sentação da Sociedade de Águas de 

Moçambique, enalteceu o papel do 

SAM E CCFM unidos na promoção da cultura
Centro Cultural Franco Moçambi-

cano no panorama cultural nacional, 

considerando que esta instituição se 

destaca enormemente na divulgação 

da modernidade da cultura nacional, 

sem esquecer os valores mais pro-

fundos da nossa sociedade.

Tânia Rijo referiu que é essa tam-

bém a linha estratégica da SAM, que 

desde há muito aposta na valoriza-

ção da moçambicanidade, tentando 

fazê-lo de forma transversal no que a 

escalões etários e sociais diz respeito, 

pelo que considerou o acordo com o 

CCFM um matrimónio perfeito en-

tre duas instituições que, com base 

na confiança mútua e em princípios 

semelhantes, apostam num Moçam-

Cerca 350 alunos e 70 pro-
fessores, em representação 
de 35 escolas do distrito 
de Magude, província de 

Maputo, foram capacitados sema-

na finda em matérias de cidadania 

e participação para o desenvolvi-

mento.

A iniciativa é implementada pela 

Associação Moçambicana para 

o Desenvolvimento Concertado 

(AMDEC) e visa contribuir para 

melhorar a noção, conceito e cultura 

de cidadania no seio da sociedade, 

com ênfase nos jovens e adolescen-

tes de idades compreendidas entre 

nove a 17 anos.

Segundo Ramos Rafael, coorde-

nador do programa, a aposta nesta 

idade tem como objectivo último 

incutir nesta camada a cultura de 

uma participação cívica mais activa 

e responsável em diferentes espaços 

AMDEC promove educação sobre cidadania

bique cada vez mais rico e próspero 

do ponto de vista humano.

Marc Brébant, Director do CCFM, 

fez um breve historial da relação 

da sua instituição com a SAM, re-

ferindo-se à importância que esta 

parceria representa para o sucesso 

do programa cultural anual, que, no 

corrente ano de 2017, movimentará 

cerca de 5.000 artistas.

Numa breve análise às acções do 

CCFM, considerada a instituição 

mais activa no plano cultural em 

Moçambique, Marc Brébant falou 

da importância de ter um parceiro 

como a SAM, disponibilizando água 

mineral da mais elevada qualidade 

ao seu staff e artistas convidados.

de tomada de decisão. Prosseguindo, 

Ramos Rafael diz que esta constitui 

uma forma de contribuir na prepa-

ração do cidadão do amanhã para 

que esteja cada vez mais activo e 

presente nos processos democráti-

cos em pleno exercício dos seus di-

reitos e deveres. Mais ainda, apon-

tou que o grupo seleccionado tem 

a responsabilidade de fazer réplica 

junto dos colegas de modo que os 

conceitos sejam dominados e prati-

cados por todos no pleno exercício 

de cidadania.

O programa que já conta com dois 

anos de implementação é financiado 

pela União Europeia e está enqua-

drado no Programa de Apoio aos 

Actores Não Estatais (PAANE) do 

Ministério dos Negocio Estrangei-

ros e Cooperação. 

De modo a transmitir as mensagens 

sobre cidadania, a AMDEC tem 

organizado  palestras, debates e tea-

tros nos quais para além de alunos e 

professores são envolvidos membros 

da comunidade e oficiais públicos a 

nível do distrito de Magude. As ma-

térias sobre a cidadania são também 

incluídas no processo de ensino e 

aprendizagem de modo que o con-

teúdo flua permanentemente.

Para além de conteúdos teóricos, 

os alunos são submetidos a alguns 

exercícios de simulação de proces-

sos eleitorais para a escolha dos 

seus representantes como é caso 

do chefe da turma ou membros de 

conselho de escola e, desta forma, 

vão aprendendo de forma tímida a 

importância do exercício do direito 

da cidadania.

A AMDEC faz um balanço posi-

tivo do programa e sublinha que 

tem notado uma grande diferença 

na forma como os alunos encaram 

os processos de escolha dos seus re-

presentantes.  


