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Há Mercedes a mais na Pérola do Índico

Dhlakama analisa mexidas nas FDS

“Nyusi falhou muito”
45ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA - 1.000.000,00MT
SÁBADO, ANDA A RODA AS 12:00HORAS
EXTRACÇÃO ABERTA AO PÚBLICO
SALA DE EXTRACÇÃO RUA TIMOR LESTE, Nº54
TOTOLOTO:PREVISÃO DO JACKPOTE :413.839,09MT
JOKER: VALOR DO 1º PRÉMIO - 250.000,00MT
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Governo gasta mais de 100 milhões de Mt na compra de viaturas de luxo

Os carros da discórdia
Por Raul Senda

A

opinião pública está arrepiada com a publicitação nesta terça-feira
de sete anúncios de
adjudicação de viaturas de luxo
pelo Ministério da Economia e
Finanças (MEF), um exercício
feito desacompanhado de qualquer tipo de explicação. É que no
meio da crise derivada do corte
de financiamento externo ao Orçamento de Estado por parte dos
doadores, por causa das chamadas dívidas ocultas contraídas na
administração Guebuza, o governo de Filipe Nyusi anunciou
que investiu mais de 100 milhões
de meticais na aquisição de 45
viaturas de luxo para “conferir
dignidade” aos actuais e antigos
dirigentes, directores nacionais
e deputados da Assembleia da
República (AR).
Os anúncios foram publicitados
numa altura em que o governador
do Banco de Moçambique (BM),
Rogério Zandamela, alertou para
um 2018 cheio de diﬁculdades,
caracterizado pela subida generalizada de preços, devido ao
prolongamento do corte da ajuda
internacional. A indignação que
tomou conta da opinião pública
levou o MEF a desdobrar-se em
explicações, procurando debelar
um fogo que já assumia proporções incontroláveis. O principal
argumento do MEF é que se trata
apenas do processo de regularização das viaturas adquiridas por
concurso 6/DNPE/15, que inclui
os Mercedes dos deputados que
foram, recentemente, objecto de
fortes críticas. O MEF argumenta, igualmente, que a publicitação

Mercedes Benz, modelo S500, ao preço de 11.429.711, foi adquirido para o conforto de Verónica
Macamo, Presidente da Assembleia da República

do anúncio de adjudicação é em
cumprimento da recomendação
do Tribunal Administrativo (TA),
como condição para conceder o
visto para a conclusão da compra.

Altas individualidades
No entanto, o MEF não divulgou
formalmente o nome dos beneﬁciários, mas o SAVANA apurou
que, da lista de “altas individualidades do Estado”, estão a presidente da AR, Verónica Macamo,
os antigos presidentes da República, nomeadamente, Joaquim
Chissano e Armando Guebuza e
o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga.
Para Verónica Macamo, na qualidade de Presidente da Assembleia
da República, foi adquirido um
Mercedes Benz, modelo S500,
viatura que custou aos cofres do
Estado 11.429.711, num ajuste directo feito em 2015. Dois
Mercedes Benz, modelo S400,
adquiridos pelo governo, no valor
de 10.745.280 meticais, para o
GADE-Gabinete de Antigos Dirigentes do Estado, a coberto da
lei 4/90. O SAVANA sabe que os
dois Mercedes foram atribuídos
a Armando Guebuza e Joaquim
Chissano.

O Toyota Land Cruiser 200, VX,
Station, 4X4 auto de oito lugares,
adquirido no valor de 10.745.280
meticais foi para o Presidente do
Tribunal Supremo, Adelino Muchanga. O mesmo serve como
viatura de campo do magistrado,
que chegou ao TS pela mão de
Armando Guebuza.
Os vinte Mercedes C180 no valor de 2.290 mil meticais cada
foram canalizados para os vice-presidentes da Assembleia da
República, em representação da
Frelimo e da Renamo, três chefes
de bancada e membros da Comissão Permanente.
As restantes 21 viaturas dentre
Ford Ranger 3.2, modelo Wildtrak, 4X4, cabine dupla; Hyundai, modelo Accent 1.6 e Peugeot, modelo 508, no valor de
39.375.980 de meticais foram direccionadas para directores nacionais, directores nacionais adjuntos
e assessores de ministros.
O anúncio público da compra de
45 viaturas de luxo no valor de to-

Mercedes Benz, modelo S400, ao preço de 5.372.640 cada. O governo adquiriu dois para Joaquim Chissano e Armando
Guebuza

tal de 118.096.251,14MT para altos dirigentes de Estado acontece
numa altura em que o sistema de
transporte público urbano é precário, com os passageiros a serem
transportados em viaturas de caixa aberta, vulgo my love, as novas
admissões, progressões e promoções no sistema de administração
pública foram canceladas devido à
exiguidade de fundos. Em alguns
pontos do país faltam medicamentos básicos para as unidades
sanitárias e, nalgumas escolas do
país, os professores estão a paralisar aulas devido à falta de salários.
O anúncio da Direcção Nacional do Património do Estado da
compra de viaturas veriﬁca-se
numa altura em que o governo
depositou, junto ao Parlamento, a
proposta de Orçamento de Estado para 2018 que tem como uma
das prioridades a racionalização
da despesa pública.
O governo diz que para o ano
2018 continuará a limitar admissões de novos funcionários para
a administração pública e a primar pela contenção de rubricas
de bens e serviços, com particular
enfoque para os gastos em arrendamento de imóveis, combustíveis, comunicações e viagens para
além da racionalização das deslocações em missões de serviço.
No capítulo da contenção, o executivo diz ainda que vai adiar a
construção e reabilitação de edifícios públicos entre outras medidas. Contudo, a realidade parece
ser totalmente inversa, sobretudo,
quando a questão de contenção
afecta os detentores de poder público. Contudo, nos corredores
importantes, membros do Governo têm argumentado que o
Executivo está consciente da necessidade de efectuar reformas na
legislação que atribui regalias aos
funcionários e agentes do Estado,
uma ideia há muito defendida em

vários círculos da sociedade.
Sublinhe-se que, em Dezembro
de 2014, durante o período de
transição do reinado de Armando
Guebuza para Filipe Nyusi, o então chefe do Estado promulgou e
mandou publicar a lei que consagra os direitos e regalias dos antigos Presidentes da República e da
Assembleia da República e de outros antigos dirigentes de Estado.
A lei em alusão estabelece que tal
como sucede com os chefes de
Estado e com os deputados em
exercício, os que tenham exercido
as funções também se beneﬁciam
das mordomias.
No leque das mordomias constam direito a passagens áreas na
primeira classe junto com a esposa e ﬁlhos menores, subsídio de
reintegração equivalente a 100%
do vencimento base por cada ano
do exercício do mandato, totalidade do vencimento actualizado;
viatura para uso pessoal, de cinco
em cinco anos às expensas do Estado; uma verba destinada à manutenção e equipamento da sua
residência; subsídio de água, luz,
telefone, empregados domésticos,
alimentação e pensão de aposentação.

Racionalização das
despesas
Em contacto com a imprensa, na tarde desta quarta-feira, o
secretário-permanente do MEF,
Domingos Lambo, explicou que
a sua instituição não fez nada de
anormal se não cumprir com as
recomendações do TA no que
concerne ao cumprimento da lei,

Domingos Lambo, SP do MEF, explica
as aquisições de luxo

sobretudo, o estipulado no Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado.
Segundo Lambo, nas aquisições
de Estado há procedimentos que
devem ser seguidos como é o caso
anúncio do concurso, junção dos
documentos do concurso, publicitação entre outras exigências.
Sucede que a Direcção Nacional
de Património de Estado adquiriu
o grosso das viaturas para o funcionamento das instituições
do Estado bem como para al-
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Governo não tem consideração pelo povo
Por Argunaldo Nhampossa

O

anúncio publicado esta
semana pelo Ministério
da Economia e Finanças
da aquisição de viaturas
de luxo aumentou o abismo em
que se encontra a credibilidade do
Governo moçambicano.
Analistas ouvidos pelo SAVANA entendem que a compra dos
veículos é um sinal claro de que o
governo não está preocupado com
reformas que assegurem a estabilidade do país.
Sublinham que o apetite pelo luxo
revela uma clara falta de consideração pelo povo, que é sempre o
principal sacriﬁcado, e aos credores, que aguardam o pagamento
das dívidas, bem como aos doadores.
O investigador do Instituto de
Estudos Sociais e Económicos
(IESE) António Francisco entende que, depois do anúncio das diﬁculdades que aguardam o povo nos
próximos tempos, esperava-se uma
atitude de maior responsabilidade
por parte do governo.
O executivo, considera, fala da necessidade de contenção de despesas e respeito aos doadores a quem
tem solicitado apoios para sair de
crise, mas, com este comportamento, os credores dirão que o governo não lhes paga as dívidas pura
e simplesmente porque não quer.
Francisco diz ter ﬁcado surpreendido com o facto de o Banco de
Moçambique (BM) alertar que o
país caminha para momentos de
diﬁculdades e é preciso apertar o
cinto, enquanto o executivo preocupa-se com mordomias de luxo.
“O lógico era desembaraçar-se
de coisas que não trazem valor à
economia e aqueles 118 milhões

António Francisco

Thomas Selemane

de meticais irem para a construção de escolas, centros de saúde
e produção, de modo a fazer face
aos momentos difíceis anunciados
pelo banco central”, diz.
Ao agir desta maneira, continua, o
Governo aumenta a desconﬁança
a nível internacional e mostra que
prefere carros de luxo a pagar as
dívidas.
“Isto agrava-se com o facto de pretender viver às custas de doações.
O governo deve ter cuidado de não
mostrar sinais de exagero e não há
dúvidas de que os carros do Ministério da Economia e Finanças
sejam a prova dos excessos”, refere.
Aquele negócio beneﬁciou os adjudicados, porque não se viu nenhum tractor, nem alfaias e isto é
lamentável, disse.
Há, prossegue o académico, uma
atitude de desrespeito para com os
credores e doadores e um aumento
do sentimento de que este governo não quer aproveitar a crise para
fazer reformas necessárias e tornar
as despesas sustentáveis.
Não está interessado em promover

a produção, competitividade da
economia e cumprimento das suas
obrigações perante os credores, defende.
Diz que isto acontece porque os
dirigentes estão tranquilos, mantêm os seus privilégios, passando
desta forma a crise para o cidadão
pacato, porque, custe o que custar,
o executivo irá cobrar os impostos.
Numa altura em que a Autoridade Tributária acaba de lançar uma
forte campanha de inspecção e
auditória às empresas e lojas para
aferir o pagamento dos impostos,
corre-se o risco de o cidadão se
questionar sobre a importância do
seu pagamento e não aderir.
O docente universitário diz aguardar com elevada expectativa a
justiﬁcação do governo em torno
desta despesa, pois, no caso dos
Mercedes-Benz da Assembleia
de República, foi dito que as requisições eram antigas, sendo que
desta vez já eram conhecidas as
incertezas do reatamento do programa com o FMI, tanto é que o
Presidente da República, nas suas

tos dirigentes do governo no ano
2015, antes da crise.
O outro lote, segundo Lambo, foi
adquirido em 2016, mas houve
falhas na observância de algumas
normas de procedimento, o que
abriu espaço para os reparos do
Tribunal Administrativo nas suas
auditorias.

Foi nessa linha, acrescentou, que
o MEF, na regularização das falhas, publicitou os concursos nesta
terça-feira, situação que provocou
uma indignação geral, colocando
em xeque o discurso recorrente de
Filipe Nyusi sobre a necessidade
de poupar em tempos de crise.
Sobre a qualidade e o custo uni-

tário de cada uma das viaturas,
Lambo referiu que a escolha não
cabe à sua instituição, mas aos
destinatários.

Toyota Land Cruiser 200, VX, Station, 4X4 auto, ao preço de 10.745,280, foi adquirido para o trabalho de campo do
Presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchunga

intervenções, apelava ao combate
ao despesismo.
Considera falacioso o discurso reformista que tem sido apregoado,
porque, na prática, nada é visível.
“Falou-se tanto de reformas nas
empresas públicas, mas até hoje
não há nada de palpável, muito
menos se cria um ambiente favorável para competitividade que possa
permitir a recuperação das pequenas e médias empresas”.
Para o pesquisador do IESE, caso
existam, as referidas reformas estão sendo direcionadas a sectores
irrelevantes, pois foram gastos,
duma vez, cerca de 20 milhões de
dólares com mordomias e não com
produção.
Quanto ao crescimento galopante
da dívida pública interna, entende
que há um certo aproveitamento
do governo, que privado de recursos externos, incrementa a dívida
interna, alegando falta de alternativas.
Para o académico, o problema é
que essa dívida não está a ser usada para o benefício da economia
do país, mas em despesas que não
fazem falta.
Em países sérios, diz que seria
difícil os bancos continuarem a
conceder empréstimos ao executivo devido à falta de transparência,
principalmente, quando o país está
diante de uma crise de dívida.
António Francisco nega a tese de
falta de coordenação institucional
entre o BM e MEF, porque, em
última instância, é o banco central
quem avaliza os pagamentos.
Caso tenha havido uma descoordenação, isso mostra sinais claros
de ausência de uma estratégia para
resolver problemas no seio do governo.

É só despesismo

Sublinha que o MEF canaliza o
orçamento disponível às diversas
instituições de Estado para o seu
funcionamento e cada um deles
faz o seu uso.
Sobre a contenção de custos,
Lambo referiu que esse continua
a ser o lema do governo neste momento de crise.
Explicando, Domingos Lambo
referiu que, em 2015, o Estado
gastou cerca de 89 milhões de
meticais na compra de viaturas de
luxo para altos dirigentes e, entre
2016 e 2017, o Estado reduziu
para 29 milhões de meticais.
“Como vê, o nosso gráﬁco de gastos em bens móveis está a reduzir
ano após ano e isso é resultado da
política de contenção que o governo adoptou desde que a crise
começou”, frisou.
Sobre o ajuste directo, cuja preferência de compra foi feita nas
viaturas mais caras, mormente: o
Toyota Land Cruiser 200 no valor
de 10.7 milhões de meticais, Mercedes Benz, modelo S500 no valor

de 11.4 milhões de meticais e dois
Mercedes Benz, modelo S400 no
valor de 10.7 milhões de meticais,
o SP do MEF referiu que todos
os processos foram feitos em
cumprimento da lei, na medida
em que o Decreto 5/2016, de 8 de
Março, que trata de Procurement
do Estado, prevê o instituto de
ajuste directo.
Segundo Lambo, quer a marca
Mercedes, bem como Toyota, o
Estado adquire num único fornecedor, pelo que, nessas situações o
concurso público burocratizaria
um processo que podia ser muito
mais simples.
Lambo referiu que a aquisição de
três Mercedes de luxo e o Toyota Land Cruiser está num lote de
seis viaturas adquiridas para altos
dirigentes no quadro da Lei 4/90,
de 26 de Setembro, actualizado
pelo Decreto 55/2000 de 27 de
Dezembro que estabelece direitos
e regalias inerentes aos altos dirigentes do Estado no activo e que
cessaram as funções.

O consultor económico Thomas
Selemane diz que a aquisição de
viaturas de luxo, numa altura em
que se fala de dias difíceis, mostra
o tipo de governantes que o país
tem.
Para Selemane, é sinal de que as
reformas de que tanto se fala são
uma falácia e não há interesse nenhum em fazê-las, porque, se assim fosse, o país já estaria noutro
nível.
“Depois da auditoria da Kroll, o
FMI indicou um conjunto de reformas que eram fundamentais
para a retoma do programa de
apoio”, assinala.
Para Selemane, o endividamento é
factor determinante para a crise e
o país está numa situação em que
a dívida pública interna vai crescendo de forma galopante e não
se vislumbra nada para que seja
travada, pelo contrário, veriﬁca-se
um agravamento da dívida interna
pública com despesas supérﬂuas.
“A despesa pública continua alta,
desde a Presidência da República,
passando pelo Parlamento até aos
ministérios, não há nada de poupança e num cenário como este
não há retoma da economia”, disse.
Aliás, considera que houve demasiada precipitação por parte
do executivo, quando aﬁrma que
a economia do país está de volta,
no mesmo ano em que se chama a
atenção para dias difíceis.
No entender de Selemane, o cenário de incertezas deverá prevalecer
para além das eleições gerais de
2019, visto que os escrutínios são
seguidos de crises. Se nada for feito, para evitar as habituais tensões
eleitorais, o sofrimento do povo
será a dobrar.
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Conduzindo a adoção de banda larga econômica em Africa com WTTx
Apesar do rápido avanço nas tecnologias de comunicação de informação
(TIC) em todo o mundo, a grande maioria das pessoas em toda a África
permanece desconectada ou só tem acesso a conexões lentas de internet.
No continente, a taxa média de penetração da banda larga situa-se em menos
de 1%, enquanto 80% das famílias conectadas têm que fazer com largura de
banda inferior a 2Mbp / s. Embora aproximadamente 20 milhões de famílias
na região tenham uma necessidade de acesso à banda larga.
Enquanto os cabos de cobre e / ou a ﬁbra óptica são freqüentemente utilizados para oferecer serviços de banda larga domiciliária estáveis e rápidos em
cidades a preços favoráveis, e fornecer infra-estrutura similar para além das
áreas urbanas é mais desaﬁadora.

sões de vídeo, VoIP, redes empresariais e até ﬁlmes VR, e jogos.
Ao contrário do cobre ou ﬁbra, que exige instalações de trinco e / ou pólo,
os operadores podem aproveitar as estações de base 4G existentes para o
WTTx, reduzindo signiﬁcativamente o tempo e os custos de implantação da
rede, além de ajudar as operadoras a aumentar sua receita média mensal por
usuário (ARPU).
As estatísticas da UIT mostram que 148 países do mundo propuseram estratégias nacionais de banda larga para melhorar a taxa de penetração da banda
larga e a experiência na internet. Muitos operadores da África subsaariana
consideram a WTTx como uma prioridade máxima e forneceram acesso de
banda larga WTTx a mais de 1 milhão de famílias até 2017.
Tecnologias complementares

A implantação do acesso por ﬁo é dispendiosa, demorada e cara de manter,
enquanto as populações mais dispersas e os menores níveis de renda disponível nas áreas rurais resultam em um mau retorno sobre o investimento (ROI),
e ﬁca claro que é necessária uma alternativa.
Experiência em fibra
A banda larga da Wireless para X (WTTx) da Huawei é a solução ideal para
operadores que buscam ampliar a cobertura além dos centros urbanos. Com
base em tecnologias de banda larga sem ﬁo 4.5G, incluindo MIMO maciça
e agregação de operadoras, o WTTx melhora signiﬁcativamente a eﬁciência
espectral e fornece largura de banda de mais de 1 Gbp / s, proporcionando
aos usuários domésticos uma experiência semelhante a uma ﬁbra.
O equipamento de premissa do cliente de plug and play de alto ganho (CPE)
- um gateway doméstico sem ﬁo - é usado para fornecer toda a gama de serviços de banda larga móvel (MBB) para usuários ﬁnais, incluindo transmis-

O WTTx pode ser implantado durante os estágios iniciais do desenvolvimento do serviço de banda larga para entender os requisitos da banda larga
local; Se o usuário tiver um maior requisito de experiência, as operadoras
devem se concentrar no FTTx para melhorar a experiência do usuário e aumentar a receita.
Em aldeias e cidades com redes FTTx e perto de grandes cidades, as operadoras podem fornecer produtos diferenciados baseados em WTTx para desenvolver uma vantagem competitiva, com redes ﬁxas e móveis complementares. O modo de rede híbrido WTTx + FTTx permite que os operadores
ganhem rapidamente usuários de banda larga, encurtem os períodos de ROI
e melhorem o ROI.
Os sucessos internacionais da inovadora solução WTTx ajudaram as operadoras a desenvolver e ganhar receita em um mercado oceânico azul, e a tecnologia deve ser um dos principais contribuintes para aumentar a penetração
da banda larga e conectar o “próximo bilhão”.
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Rogério Zandamela alerta

O sofrimento continua em 2018
Por Argunaldo Nhampossa

O

governador do Banco de
Moçambique (BM), Rogério Zandamela, alerta
para um 2018 cheio de
dificuldades para a população moçambicana, devido ao prolongado
corte da ajuda internacional ao Orçamento do Estado.
Rogério Zandamela fez uma projecção sombria do próximo ano,
quando falava, quinta-feira, em
conferência de imprensa no ﬁnal da
sessão do Comité de Política Monetária (CPMO).
Zandamela reagia assim ao recente anúncio do Fundo Monetário
Internacional (FMI) de que não
haverá um acordo com o Governo
moçambicano em 2018, no seguimento dos contactos que as duas
partes vêm mantendo na sequência
das chamadas dívidas ocultas.
Mesmo com a intensiﬁcação da
cobrança de impostos por parte da
Autoridade Tributária (AT), prosseguiu, o país continuará numa situação de grande aperto.
O alto nível de endividamento interno através dos bilhetes de tesouros (BT´s) constitui outro risco, visto que a dívida caminha para níveis
insustentáveis.
De Agosto a Outubro, a dívida pública interna passou dos 97,7 mil
milhões de meticais para 100,5 mil
milhões de meticais.
Enquanto persistir o congelamento
do apoio ao OE, o banco central
diz que não pode colocar um limite para a emissão das dívidas, pois
esta tarefa cabe aos detentores dos
títulos.

“A nossa dívida é em função dos BTs
e a nossa questão é até que ponto os
detentores dessa dívida (credores e
fundo de pensões) estarão dispostos
a assegurar isto como um bom investimento”, declarou.
Como regulador, o Banco de Moçambique não tem um número que
possa deﬁnir como limite. Cada instituição impõe o seu próprio tecto,
continuou.
Segundo Rogério Zandamela, as
tendências inﬂaccionárias estão presentes e Moçambique irá sobreviver
num contexto adverso durante os
próximos tempos.
Explicou que hoje os riscos são mais
elevados do que antes, o que exige
reformas ﬁscais e uma combinação
de medidas do lado da receita e das
despesas, quer sejam correntes ou
não correntes.
As mudanças devem operar-se ao
nível da competitividade e restruturação da dívida externa, entre outros.
Apesar deste quadro nebuloso que
se avizinha, Rogério Zandamela assegurou que o seu elenco fará tudo
que estiver ao seu alcance para manter a inﬂação baixa.
Assumiu que, até ao ﬁnal do presente ano, a inﬂação que esteve nos
25% ano passado caminha para a
casa de um dígito, visto que em Setembro rondava os 10,76%.
Este resultado, de acordo com o
banco central, provém das cautelas
que foram sendo tomadas, ao longo
de 2016 durante a fase de restrições,
de forma a baixar a inﬂacção.
Aﬁrmou que Moçambique e Angola são os países com as taxas de inﬂação mais altas de África e que os

de 0.9%, hotelaria e restauração 2.0% e os sectores de electricidade
e água -15,3%. O Índice do Clima
Económico degradou-se pelo segundo mês consecutivo.

“Estou orgulhoso” da venda do Moza

Rogério Zandamela

governadores dos respectivos bancos centrais têm sido questionados
sobre a sua competência.
“Devido às altas taxas de inﬂação,
somos vistos como factor de instabilidade no mundo dos negócios pelos países da região, porque as altas
taxas não incentivam o investimento e muito menos o bom ambiente
de negócios”, disse.

Economia continua a
desacelerar
Citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o BM diz
que a economia moçambicana desacelerou pelo segundo mês consecutivo, tendo apenas crescido 3,0%
no segundo trimestre do corrente
ano, quando comparado com igual
período de 2016.
Esta cifra está muito abaixo da tendência média de crescimento da
economia nacional, que é de 7%.
O crescimento deste ano é movido
pela indústria extractiva, que teve
um contributo de 50.8% do PIB.
A Agricultura teve um contributo

Rogério Zandamela disse estar “orgulhoso” da venda do Moza Banco ao fundo de pensões do banco
central, apesar de a decisão ter sido
considerada ilegal pela Comissão
Central de Ética Pública (CCEP).
“Para mim, pessoalmente, foi um
motivo de muito orgulho termos
completado com sucesso esta operação complicada e difícil, que nos
teria posto numa situação que não
quero imaginar”, aﬁrmou Rogério
Zandamela.
A cedência do Moza Banco ao
Kuhanha, fundo de pensões do
Banco de Moçambique, evitou um
risco sistémico para as instituições
ﬁnanceiras que operam no país,
prosseguiu Zandamela.
“Tirámos do sistema um risco sistémico que nos angustiava seriamente. Nada foi feito por erro, tudo o
que foi feito foi intencional”, acrescentou.
Rogério Zandamela assinalou que
a cedência do Moza Banco ao Kunhanha é irreversível e permitiu que
aquela instituição voltasse à normalidade.
“Na minha vida, se há coisas [pelas quais] estarei pessoalmente orgulhoso de ter feito com sucesso é
esta: para mim está fechado, é irreversível”, declarou Rogério Zandamela.

Em agosto, a CCEP considerou que
o Banco de Moçambique violou a
Lei de Probidade Pública (LPP) ao
adjudicar o Moza Banco ao fundo
de pensões do banco central.
Na sua deliberação, a CCEP acusa
directamente Rogério Zandamela
e a antiga responsável pela área da
supervisão do banco central, Joana
Matsombe, de terem infringido
a LPP no processo que culminou
com a entrega do Moza Banco ao
Kuhanha.
O organismo refere que a deliberação será submetida à Procuradoria-Geral da República para proceder
às diligências que julgar legalmente
convenientes.

Desprezo
O porta-voz da CCEP, Alfredo
Gamito, aﬁrmou que os pronunciamentos de Zandamela serão matéria de análise esta semana e a decisão será dada a conhecer ao público
na sexta-feira.
No entanto, o consultor Thomas
Selemane aponta que há uma necessidade de reforçar os poderes da
CCEP e do Provedor de Justiça,
pois produzem recomendações que,
por falta de poder vinculativo, são
pontapeadas.
Acrescenta que os comentários do
governador do banco central representam um desprezo às instituições
públicas que têm a missão de zelar
pela legalidade, facto que pode abrir
grandes precedentes no futuro.
Entende que esta reacção pode
denunciar a falta de relevância da
CCEP tal como está a acontecer
com a ﬁgura do Provedor.

Incêndio mata e destrói em Quelimane
Por Armando Nhantumbo, na Zambézia

C

inco pessoas perderam
a vida, esta quarta-feira,
quando uma embarcação pesqueira pegou
fogo no Porto de Cargas de
Quelimane, capital provincial da
Zambézia.
Até à hora do fecho deste artigo, na tarde desta quarta-feira,
eram escassas informações sobre
as reais causas do incêndio, mas
um curto-circuito decorrente
de soldaduras que decorriam no
interior da embarcação era tido
como a causa mais provável.
O barco, pertencente à Krustamoz, uma empresa privada do
ramo pesqueiro, pegou fogo durante trabalhos de reparação do
sistema de frio, que já não conseguia congelar o pescado.
No seu interior, encontravam-se cinco pessoas. Uma delas foi
a tempo de ser recuperada com
vida, mas não resistiu às graves
queimaduras que contraiu em

90% do corpo, tendo perdido a vida a
caminho do hospital geral local.
Os restantes quatro elementos, dos
quais dois moçambicanos, um indonésio e um espanhol, morreram carbonizados no interior da embarcação
de grandes dimensões.
É que o incêndio, de grandes proporções, deﬂagrou por volta das oito
horas, mas até ao momento em que

o SAVANA abandonou local, cerca
das 12horas, a combustão continuava
intensa, perante um Corpo de Salvação Pública que não conseguia debelar a fumaça.
Quatro viaturas, das quais duas do
Serviço Nacional de Salvação Pública
(SENSAP) e uma dos Aeroportos de
Moçambique (AdM) foram mobilizadas para o local.

“A equipa de salvação pública está a
fazer esforços no sentido de recuperar
os corpos que lá estão”, garantia, um
pouco antes do meio-dia, o director
provincial do Mar, Águas Interiores
e Pescas da Zambézia, Júlio Bastos.
Mas o SAVANA soube que, até por
volta das 15 horas, o incêndio continuava a deﬂagrar e era antes da recuperação dos quatro corpos.

Aliás, por essa altura, o fogo já
atingia a zona do tanque de combustíveis da embarcação, o que
obrigou ao abandono do local por
parte de jornalistas e outras pessoas que para ali se haviam deslocado, temendo-se pelo pior.
Até ao longo da tarde, a embarcação tinha sido, parcialmente, devorada pelo fogo.
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Procurador condenado por “excesso de amor”
Por André Catueira, em Manica

A

3ª secção criminal do
Tribunal Judicial Provincial de Manica (TJPM)
condenou na segunda-feira (30) o procurador distrital
de Macossa, Tinosse Mejenje,
por “excesso de amor”, motivado
por ciúmes e suspeitas de traição
que desembocavam em violentas
agressões contra a esposa, Elsidia Filipe, uma oficial da Polícia
e porta-voz da corporação no comando provincial de Manica.
O tribunal concluiu ser lógica a
denúncia de crimes de violência
psicológica e ofensas corporais voluntárias apresentadas pela vítima,
Elsidia Filipe, no processo-crime
contra seu esposo, e condenou o
guardião da legalidade a uma pena
de sete meses de prisão suspensa,
convertida em multa.
Ao que apurou o SAVANA, Elsidia Filipe, quando ﬁcou cansada
das cenas brutais no lar, após anos
de silêncio, foi reunindo provas
documentais, fotos e atestados
médicos comprovando lesões (hematomas, escoriações e mais) e testemunhas dos actos resultantes de
ataques do magistrado, nas sessões

de pancadaria que sofria, quase
que sempre, acusada, pelo esposo,
de traição e de estar a amantizar
com seus colegas polícias.
“Vai também o réu condenado a
indemnizar a vítima no valor de
120 mil meticais pelos danos corporais e morais causados e também ao máximo de impostos de
justiça”, proferiu Luís Escova, juiz
de direito durante a leitura da sentença.
Segundo consta dos autos, o magistrado vem cometendo várias
atrocidades contra a esposa há
muitos anos, desde Quelimane, a
capital da Zambézia, onde ambos
eram Polícias, antes do esposo se
formar e passar para o Ministério
Público.
Cenas de tortura perpectuaram-se
quando o esposo, após a formação
na magistratura foi indicado procurador de Macossa (Manica) –
por lei obrigou-se a transferência
da esposa para Manica – onde ambos exercem suas actuais funções.
O SAVANA soube de fontes seguras da Polícia em Manica que,
em Julho, Elsidia Filipe chegou a
procurar refúgio ensanguentada e
com escoriações na segunda esqua-

dra da Polícia, no bairro da Soalpo,
para escapar de novas agressões
físicas do esposo, que na ocasião
também a acusava de traição.
Esta deve ter sido a gota de água
para o início do processo, apurou
o jornal, e sustentada por outras
provas anteriores o caso foi parar
no tribunal, que perante evidências
cruas, puniu o “magistrado pugilista”.
Nas alegações, Tinosse Mejenje
tentou justiﬁcar sua atitude com
supostas traições, mas em sede do
tribunal o magistrado não conseguiu provar as acusações.
Ainda segundo soube o SAVANA, quando o guardião da legalidade de Macossa soube que a
esposa moveu um processo-crime
sobre violência doméstica, abandonou a casa, deixando a esposa e
uma ﬁlha menor.
Essa atitude deu lugar a um novo
processo de pensão de alimentos
no tribunal de menores de Manica,
onde o magistrado será igualmente julgado na próxima semana, no
processo que já segue seus trâmites
legais. Nenhum dos dois aceitou
tecer comentários à imprensa sobre os processos.

Sentença justa
Perante a insistência da imprensa,
na terça-feira, 31, Vasco Sangurane, advogada da vítima, esclareceu
que a sua assistente remeteu queixa às autoridades porque estava
cansada da violência doméstica e
ofensas corporais de que estava a
ser vítima no lar.
“Estou satisfeito com a sentença”,
precisou Vasco Sangurane, aﬁançando que as provas documentais
e as testemunhas apresentadas no
tribunal foram convincentes ao jurado para provar actos desumanos
que a assistente tinha passado no
lar.
Quando questionado sobre as motivações dos actos de violência do
magistrado, o advogado foi preciso: “era por ciúmes e acusações
de traição”, contudo, o magistrado
não conseguiu provar em tribunal.

Ciúmes mortíferos

O número de crimes passionais,
geralmente sustentados por suspeitas de traição, continua a aumentar na província de Manica,
com registo de novos episódios e
casos de homicídios por ciúmes.
“A Polícia está preocupada com
o recurso excessivo da violência

para resolver casos passionais, que
resultaram em vários homicídios,
quase que a totalidade motivados por “vingança do amor”, disse
Leonardo Colher, chefe do departamento das relações públicas no
comando da Polícia de Manica.
Em Julho, um agente da Unidade
de Intervenção Rápida (UIR) tirou arma do comando provincial
da unidade em Chimoio e foi disparar mortalmente contra a esposa
em Gondola, por suspeita de traição.
Em Agosto, um jovem de 22 anos
matou a namorada com recurso a
um almofaris, depois de começar a
suspeitar a existência de uma terceira pessoa na relação, na zona de
Muda serração, em Gondola, província de Manica.
Outros vários episódios foram
relatados durante o ano nos habituais breﬁngs semanais da Polícia
de Manica.
Estatísticas do Comando da Polícia de Manica apontam que, no
primeiro trimestre de 2017, foram
registados 66 crimes, dos quais 13
homicídios, ligados à “vingança
privada”, incesto e ciúmes, voltando a disparar o número de pessoas
que se “matam por amor”.
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Últimos acertos de descentralização para o acordo de Paz

Dhlakama anuncia novo encontro com Nyusi
Por André Catueira

O

líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, confidenciou
ao SAVANA um novo
encontro com o Presidente da República, Filipe Nyusi, neste mês de Novembro, sem
detalhar o local e a data, para os
acertos sobre os documentos da
descentralização, em finalização
pelos grupos especializados, antes de serem submetidos à Assembleia da República.

Sobre a desmilitarização, Dhlakama retorquiu que as negociações
estão lentas, o que está a retardar a
sua saída das matas da Gorongosa,
sustentando que Nyusi perdeu uma
boa oportunidade de nomear generais da Renamo durante as remodelações nas Forças Armadas, Polícia
e SISE, e demonstrar o seu compromisso para o alcance de uma paz
efectiva em Moçambique.
Numa entrevista exclusiva ao SAVANA, que transcrevemos abaixo,
Afonso Dhlakama, que falava da
Gorongosa, onde está refugiado
desde 2016, fez uma resenha dos
passos das negociações sobre a paz,
garantindo haver luz para um acordo, mas alertou para a necessidade
de comprometimento, acusando
o Governo de estar amarrado no
medo da distribuição equitativa
dos lugares de cheﬁa nas Forças de
Defesa e Segurança.
A que passo vão as negociações de
Paz?
Quanto ao diálogo e às negociações, a situação evoluiu bastante, as
coisas estão a andar e posso conﬁrmar porque as posições (do governo e da Renamo) aproximaram-se
muito. Reﬁro-me ao ponto sobre
a descentralização na administração do Estado. Neste momento, a
comissão da descentralização está
a discutir para aproximar mais as
posições, para que possam já mandar um documento, considerado
um documento de consenso, da
comissão da descentralização, que
irá chegar a mim e ao Presidente
Nyusi, e nós os dois iremos nos encontrar, não sei quando, mas poderá
ser em breve, mas para já ver o trabalho acabado desta comissão. E se
nós acharmos que, de facto as coisas estão bem, vamos devolver à comissão e, oﬁcialmente, rubricarmos
um acordo político, de maneira
como queremos que a Assembleia
da República analise e aprove. Portanto, ao concluirmos este trabalho
como estou a falar, de certeza que
ainda dentro deste mês que inicia
hoje, Novembro, o documento da
descentralização poderá entrar na
Assembleia da República.
Quando me reﬁro à descentralização, não estou a falar apenas da
eleição de governadores, falo também da revisão pontual da Constituição, para permitir que os poderes
do Presidente da República de nomear os governadores sejam extinguidos e substituídos por eleição de
governadores, e a proposta prevê a

Afonso Dhlakama

eleição dos governadores nas províncias, assim como o modelo a ser
aprovado a cerca das receitas cobradas nas províncias. Como sabe,
não há nenhuma descentralização,
ou autonomia duma vila, distrito
ou província sem que estes locais
tenham capacidade de organizar o
seu orçamento. São estes documentos e outros que terão de entrar, não
tenho dias, mas acredito que até
ﬁnais deste mês de Novembro estarão na assembleia. A Assembleia
já sabe que estes documentos poderão entrar e vai começar a discutir,
podem não aprovar este ano, mas
acredito que até Março (de 2018),
os documentos serão aprovados
para serem usados nas eleições de
2019.
Quanto à questão militar?
Isso também está a andar. A questão
militar não é forçosamente que os
documentos entrem já na Assembleia da República. É um assunto
prático, que já vem há bastante
tempo. É a questão do cumprimento por parte do Governo, porque o
governo já sabe o que a Renamo
pretende. Sabemos que não é fácil
para o governo, como sabe o governo levou 25 anos depois dos acordos de Roma, fez habituar as forças
armadas pertencerem a Frelimo, e
agora está a lhes doer muito para
tentar aceitar aquilo que a Renamo pretende, e o que a Renamo
pretende tem de ser entendido por
todos, sociedade civil, jornalistas,
académicos, e a população, de que
não é uma questão de Dhlakama ou
da Renamo, é um assunto do país
para conseguirmos estabilidade, e
conseguirmos desenhar uma política da defesa e segurança, que não
irá criar problemas, como golpes e
instabilidade no país.
A Renamo pretende coisas simples.
É equilibrar os quadros militares da
Renamo, que foram marginalizados a partir de 1994 para cá. Marginalizados, porque um dos protocolos do Acordo de Roma dizia que
nas FDS haveria 50 por cento das

forças do lado da Renamo e 50 por
cento do lado da Frelimo. E esse
50 por cada seria réplica desde os
militares simples, os sargentos, os
alferes, capitães, majores, tenente
coronéis, coronéis, brigadeiros e
generais.
Assim, as FDS serão uma instituição do Estado, não irão ser usadas
pela estratégia do partido Frelimo,
a atacar a oposição e a desestabilizar o país, e ela terá peso como
instituição do Estado, só poderão
entrar em combate em caso de uma
violação externa ou uma guerra declarada, e não aquilo que acontece,

a Frelimo usa as Forças Armadas
para atacar Dhlakama e a oposição.
Então, nós apenas queremos um
enquadramento, em todos os níveis das forças de defesa dos nossos
comandos, para despartidarizar a
segurança.
Coisas simples, se as FDS querem
cinco generais, a Frelimo ﬁca com
três e a Renamo com dois, por ser
número ímpar. Se disser que queremos nove brigadeiros, então a
Renamo ﬁca com cinco e a Frelimo com quatro e, sucessivamente,
é esta paridade que queremos, porque não será fácil termos 50 a 50
em tudo.
Agora aquilo que estou a ver como
prato quente no meu irmão Nyusi,
eu sei sou general, não é fácil, mas o
problema é deles, eles têm de sacriﬁcar alguns oﬁciais, para dar lugar
aos oriundos da Renamo. Se a Renamo está a exigir equilibrar e de
momento todos os que estão lá são
da Frelimo, os da Renamo devem
ser promovidos e nomeados para
igual número. Então teremos as
forças armadas com mais generais,
com mais brigadeiros, mais coronéis, tenente coronéis, majores do
que praças ou elementos simples,
para que isso não aconteça temos
que deﬁnir quantos queremos nas
forças armadas e a Frelimo deve
reformar alguns seus para dar lugar
aos da Renamo.
É isso que desenhamos e espero
também que haja uma solução, mas
é claro que está a demorar muito. É
esta parte que faz com que Dhlaka-

ma continue ainda na Gorongosa.
Porque da última vez que nos encontramos eu tinha dito que se o
enquadramento fosse feito com rapidez, e eu me sentisse de facto, em
todos os níveis das forças armadas,
que os nossos comandos já estão
lá, para também estarem no lugar
de decisão, eu o resto, poderia ter
tratado e negociado, enquanto já
estou por aí em Chimoio, Maputo
e Beira a fazer o trabalho normal,
agora não posso porque o exército
continua 100 por cento Frelimo e
ainda não iniciaram com o enquadramento da Renamo. É isso que
me leva a demorar aqui na Gorongosa.
Não é uma exigência descabida,
quero de facto uma garantia de
que as forças armadas não voltarão
a planiﬁcar emboscadas sozinhas,
sem que os comandos da Renamo
se apercebam no seio das forças armadas.
Outra questão nós havíamos proposto, que ao enquadrar os comandos da Renamo nas FDS e nós
ﬁcarmos satisfeitos, já poderíamos,
nós da Renamo, iniciar o acantonamento dos nossos militares que
estão nas bases em todas as províncias. Acantoná-los, seleccioná-los,
para aqueles que estão em boas
condições possam entrar no seio da
Polícia, quando digo Polícia quer
dizer UIR e GOE e tudo, porque
é preciso garantir que a segurança
esteja boa para o público e para os
membros da Renamo.

Nyusi falhou muito

C

omo olha para as movimentações nos sectores chaves de segurança?
Eu acompanhei pela imprensa,
conheço as pessoas, que foram
transferidas de especialidades,
para outras especialidades,
eu posso dizer como foi uma
remodelação, pronto, a transferência deste para o outro
lugar, uma questão interna do
Governo, mas essa questão interna não abrangeu aquilo que
a Renamo esperava, uma remodelação efectiva, que podia
começar a dar um cheirinho,
que de facto o Nyusi como o
comandante-em-chefe já colocou uma ﬁgura da Renamo na
posição de destaque no comando. Mas isso não aconteceu e
ele fez exonerações e pegou os
outros generais e majores, de
duas estrelas e promoveu para
quatro estrelas.
No contexto do diálogo existente neste momento, todo o
povo moçambicano estava à
espera que se desse uma solução brilhante e falhou, porque

o Presidente Nyusi, ao pegar os
seus generais, demonstrou que ainda está longe de seguir exactamente
aquilo que estamos a falar, sobretudo, no âmbito da política de defesa
e segurança.
Não houve quase nada de avanço,
foi uma remodelação interna do
governo moçambicano, partido
Frelimo, não tem nada a ver, não se
partilhou como aquilo que esperávamos, como o início de enquadramento, posso dizer, com palavras
seguras, que o Presidente Nyusi,
como o comandante-em-chefe das
forças de defesa e segurança, falhou
muito.
Reitera a sua posição sobre punho
político nos ataques de Mocímboa da Praia?
Eu sou general e trabalho com
informação precisa. Sim, aquilo é
Frelimo, só que agora eles não vão
dizer que é um grupo que está a lutar com outro grupo interno. Não
estou a ver o Nyusi a vir dizer que
há um grupo na Frelimo que me
está a combater.
Eu como líder da oposição não
posso ﬁcar caladinho, quando há
homens lá que estão a disparar e a

Frelimo até hoje não consegue
descobrir, quem são, enquanto
tem serviços especializados da
contra-inteligência, isto é um
desleixo né.
Face a todas estas situações
que mensagem deixa aos moçambicanos?
Com todas estas coisas que se
estão a passar, o tempo está a
passar, a democracia é retardada
no país, o desenvolvimento é retardado, mesmo a boa maneira
de governar com justiça, as instituições do estado a funcionar,
para este povo desgraçado, todo
ele retardado, queria de facto,
que apesar de tudo, passar uma
mensagem de tranquilidade para
os moçambicanos, sobretudo, a
juventude, jovens que nasceram
na guerra, não sabem a boa governação, só ouviram dizer de
boa governação em reportagens
do exterior, que Dhlakama não
quer apenas dar exemplo da luta
pela democracia, mas quer dar
exemplo da boa governação no
continente africano, em especial
no meu país, na região da África
Austral.
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III CONGRESSO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE
- Em parceria com o Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento (Maputo)
“Educação inclusiva e cidadania democrática no contexto moçambicano”
- 21 e 22 de Novembro de 2017 –
LOCAL: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTES (CUCA)
- BEIRA
A Universidade Católica de Moçambique (UCM) vai realizar o seu III Congresso Internacional, subordinado ao tema “Educação Inclusiva e Cidadania Democrática, no Contexto Moçambicano”.
A pertinência da temática, no contexto moçambicano, é extremamente relevante,
tanto em termos de debate académico, como na sua vertente cívica. No campo
conceptual, a educação inclusiva tem sido muito discutida, sobretudo no contexto internacional. Todavia, em Moçambique, embora esteja na ordem do dia, em
termos de agenda política, o debate, propriamente académico, ainda está a dar os
seus primeiros passos. Por sua vez, a cidadania democrática tem sido objecto de
muita reﬂexão, no contexto moçambicano, mas importa aprofundar, ainda mais,
as suas implicações educativas, sociais e culturais, tanto ao nível do ensino básico
e secundário, como ao nível do ensino superior. É neste contexto que se inscreve
o principal propósito do III Congresso Internacional da UCM.
PROGRAMA
DIA 21 DE NOVEMBRO
7h30 – Recepção dos participantes
8h00 – Cerimónia de Abertura:
t)JOP/BDJPOBM
t.BHOÓmDP3FJUPSEB6$.
t1SFTJEFOUFEP$POTFMIP.VOJDJQBM
t(PWFSOBEPSBEB1SPWÓODJBEF4PGBMB
t.JOJTUSPEB$JÐODJBF5FDOPMPHJB &OTJOP4VQFSJPSF5ÏDOJDP1SPmTTJPOBM
8h45–9h45, Conferência Plenária – Investigadora, Dra. Evelyn Santos (Universidade de Aveiro, Portugal) - “Transições entre o ensino secundário e o ensino
superior no contexto das necessidades educativas especiais”
Moderadora - Profa. Doutora Natália Bolacha
Discussant - Prof. Doutor Bonifácio Piedade
(9h45–10h00) - INTERVALO
10h00–11h30 - Painéis de Comunicações Livres (em simultâneo)
11h30-12h30, Conferência Plenária – Prof. Doutor Padre Eduardo Duque
(Universidade Católica Portuguesa) - “Educação intercultural e multiculturalidade”
Moderador- Prof. Doutor Filipe André Angst
Discussant- Prof. Doutor Pe. Daniel Raúl
(12h30-14h30) – ALMOÇO
14h30–15h30, Conferência Plenária – Prof. Lino Samuel (Universidade Católica de Moçambique –Centro de Ensino a Distância, Moçambique) - ” Acções
de inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais no Centro de
Ensino à Distância (CED)”
Moderadora – Profa. Doutora Fernanda Caetano José
Discussant- Dr. Simon Mura
(15h30–15h45) - INTERVALO
15h45–16h45, Conferência Plenária – Prof. Doutor Francisco Proença Garcia
(Universidade Católica Portuguesa) – “Geopolítica, África e Relações Internacionais”
Moderador- Prof. Doutor Alfandega Manjoro
Discussant – Prof. Doutor Alfredo Manhiça
16h45–17h00 - Momento cultural e encerramento
DIA 22 DE NOVEMBRO
8h00 – 8.45 h00, Conferência Plenária – Prof. Doutor António Alcaráz López
(Universidade Católica Santo António (Múrcia-Espanha) e Director do Instituto Internacional de Caridade y Voluntariado Juan Pablo II-El concepto de desarrollo social en Naciones Unidas y en la Iglesia”
Moderador – Prof. Dr. Padre Rafael Sapato
Discussant – Doutor Pe. Elton Laissone
9h00 – 10h00, Conferência Plenária – Prof. Doutor Salvador Forquilha (Insti-

tuto de Estudos Sociais e Económicos, Maputo) – “Governança e cidadania
inclusiva”
Moderador – Prof. Doutor Pe. Fernão Massena
Discussant – Prof. Doutor Martins Vlianculos Laita
10h00-10h15 - INTERVALO
10h15–11h00, Conferência Plenária – Convidado do Centro de Estudos de
Democracia e Desenvolvimento, Maputo
11h00–12h30, Divulgação de um estudo inter-institucional por um grupo de
investigadores
Moderador - Dr. Gaudêncio Material
Discussant – Prof. Doutor Eduardo Sitoe
(12h30-14h30) – ALMOÇO
Experiências e projectos no contexto da extensão universitária
PAINEL – Saúde e educação comunitária
PAINEL - Agricultura e desenvolvimento das comunidades
PAINEL - Voluntariado, acção social e projectos de intervenção comunitária
14h30–16h30 - Painéis de Comunicações Livres (em simultâneo)
16h30–16h45 - Entrega de Certificados de Participação
16h45-17h00 - Momento Cultural
17h15, Encerramento – Discurso do Magno Chanceler e Bênção
Hino Nacional
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O cruzamento entre negócios e política no Corredor de Nacala

1

Por Thomas Selemane*

O

Introdução
Corredor de Nacala (CN)
é um dos eixos mais importantes da configuração da
economia moçambicana e
da sua ligação com os países vizinhos
do Malawi e da Zâmbia. A sua importância geoestratégica deriva do
porto de águas profundas, da linha
férrea, que liga aquele porto àqueles
dois países e, mais recentemente, da
linha férrea destinada a escoar o carvão mineral extraído em Moatize.
A vastidão e riqueza de interesses económicos fazem com que o Corredor
de Nacala receba avultados volumes
de investimento directo estrangeiro
particularmente direccionados às áreas
do agro-negócio, da logística e da governação por via das organizações da
sociedade civil. Países como Holanda
e Noruega destacam-se no CN com
ﬁnanciamento a organizações da sociedade civil que trabalham na área
de posse e gestão de terra. O Brasil e
o Japão aparecem como os principais
investidores na logística: linha férrea
Moatize-Nacala e os portos de Nacala
e de Nacala-a-Velha. Entidades multi-laterais como o Banco Mundial e o
Reino Unido (DFID) têm interesses
ao longo do Corredor por via de projectos de agro-negócios com o sector
privado e segurança da posse de terra
por parte das comunidades locais.
O Corredor de Nacala faz parte da região onde predomina o maior partido
político de oposição em Moçambique,
a Renamo que controlou a grande
maioria daqueles distritos durante a
guerra dos 16 anos, com a excepção
do território do Niassa. Nas primeiras eleições legislativas havidas em
1994, a Renamo ganhou 32 assentos
parlamentares na província de Nampula, enquanto a Frelimo ﬁcou com
20 assentos; na Zambézia, a Renamo
arrecadou 29 assentos contra 18 da
Frelimo. Nas últimas eleições legislativas de 2014, as duas principais forças políticas empataram em Nampula
com 22 assentos parlamentares cada
uma; na Zambézia, a Renamo continuou vencedora com 22 assentos contra 18 assentos parlamentares ganhos
pela Frelimo; e no Niassa, a Frelimo
venceu com vantagem de um assento
sobre a Renamo: sete para Frelimo e
seis para a Renamo.
Este texto debruça-se sobre o cruzamento entre os interesses empresariais
e políticos existentes ao longo do CN.
O texto argumenta que se por um
lado o investimento directo estrangeiro (IDE) presente no CN é parte da
agenda extractivista que caracteriza a
economia moçambicana, por outro
lado, a criação de empreendimentos
empresariais no sector agro-industrial,
para além do negócio lucrativo que
representa numa região com muito
potencial agrícola e disponibilidade
de vários recursos naturais (minerais
preciosos, ﬂoresta e fauna bravia), tem
outros dois objectivos estratégicos:
primeiro, é uma forma de cativar as
atenções da população camponesa de
forma a abandonar as suas simpatias
pela Renamo.
Segundo objectivo, pela importância

vencionou e instalou aí uma empresa
estatal de nome Unidade de Namele,
que também explorava machambas
estatais nos distritos de Ribaué e Lalaua. No seu auge, a então machamba
estatal empregava cinco mil trabalhadores mas, por volta de 1989, com a
intensiﬁcação da guerra civil, aquela
machamba foi encerrada (UNAC-GRAIN 2015).

geoestratégica do Corredor de Nacala
na sua ligação com os países vizinhos
Malawi e Zâmbia, a implantação de
projectos empresariais ﬁnanciados por
gigantes como o Japão (MITSUI),
Brasil (Vale SA), Reino Unido, Holanda, Noruega e Suécia (vários projectos de OSC à volta da posse e segurança da terra) é uma forma de marcar
presença, facilitando o controlo na
comunicação e na logística entre Moçambique e o resto da região austral
de África por via daqueles dois países
do hinterland.
Figura: Diagrama dos principais interesses empresariais no Corredor de
Nacala
Fonte: Construção do Autor

Os avanços e recuos do
ProSAVANA: Governos do
Japão, Brasil e Moçambique

O Corredor Logístico
Integrado de Nacala (CLIN)
O Corredor Logístico Integrado de
Nacala (CLIN), no norte de Moçambique, é um empreendimento composto por uma linha férrea de 912 km que
parte da mina de carvão em Moatize,
na província central de Tete, e termina no terminal portuário de Nacala-a-Velha. O mesmo foi inaugurado a
12 de Maio de 2017. Trata-se de um
troço da ferrovia com uma extensão de
200 km que atravessa a vizinha República do Malawi, um pequeno país encalhado no “sovaco de Moçambique”
(AMI 2017) entre as províncias centrais de Tete e Zambézia e a província
moçambicana do Niassa.
O facto de a infra-estrutura passar
pelo vizinho Malawi, combinado
com a história de crispação política
e diplomática que rodeia a relação
entre os dois países desde o período
pré-independência nacional de Moçambique, leva a que a viabilidade do
CLIN para escoar o carvão mineral de
Moatize até Nacala dependerá sempre
da boa vizinhança entre os dois países.
Este é um desaﬁo geopolítico que vai
acompanhar a linha férrea Moatize-Nacala ao longo de toda a sua vida
útil, enquanto continuar a passar pelo
Malawi (Selemane 2014; AMI 2017).
Com a reabilitação e ampliação da
linha férrea Moatize-Nacala, os operadores do projecto, sobretudo a Vale
S.A., têm argumentado que a mesma
servirá para o Malawi reduzir os custos das suas mercadorias, usando a via
ferroviária ao em vez da rodoviária.
No entanto, a preferência do Malawi
tem sido, desde sempre, a utilização do
porto da Beira e não o de Nacala que
ﬁca cinco vezes mais distante, representando, por isso, uma opção muito
mais cara para as respectivas exportações e importações.
Iniciado em 2012, com um investimento total na ordem de USD 4,5
mil milhões, o consórcio, inicialmente formado pela Vale S.A. e pela empresa pública moçambicana Portos e
Caminhos de Ferro (CFM), integra,
desde Março de 2017, um terceiro
accionista: o conglomerado japonês
MITSUI. Trata-se de um projecto
ﬁnanciado pela Vale com o objectivo
de rentabilizar o investimento por via
do crescimento da produção mineira
e da utilização da infra-estrutura por
parte de outros operadores minerais
da região. Conforme dados obtidos
em entrevistas com empresários de

Linha ferroviária do Corredor de Nacala, infraestrutura que liga a mina de carvão de Moatize e Porto de Nacala

Nampula e Nacala, o custo logístico
é considerado muito elevado, situação
que a Vale justiﬁca como resultante do
investimento na recuperação da linha
ferroviária, sistemas portuários e compensações.
A entrada da MITSUI no Corredor
de Nacala, por via da Vale, faz parte de
uma estratégia mais vasta do governo
japonês em penetrar e estabelecer-se
na região austral de África também
através de Moçambique. A MITSUI
está igualmente presente no sector
do gás. Para além da sua participação
accionista na Vale, o Japão, por via da
sua agência de cooperação internacional, a JICA, tem uma parceria com o
governo moçambicano, que inclui um
projecto no porto de carga geral de
Nacala-porto.
O benefício do CLIN para a economia regional é, por enquanto, ainda
uma potencialidade que só se materializará se a operacionalização do
empreendimento tiver sucesso, é o
caso do Projecto das Estratégias de
Desenvolvimento Económico do
Corredor de Nacala (estudo ﬁnanciado pela cooperação japonesa), através
do qual o CLIN é considerado factor
de atractividade para o investimento
estrangeiro em sectores como energia,
agricultura, indústria e infra-estruturas na região. Esse sucesso depende,
desde logo, da paz e estabilidade política dentro de Moçambique, que passa
por um entendimento deﬁnitivo entre
o Governo e a Renamo. A realização
dessa potencialidade dependerá igualmente da convivência pacíﬁca duradoura entre Moçambique e o vizinho
Malawi.

Portos do Norte SA: Nyusi,
Chipande, Pachinuapa,
Lidimo e outros
A empresa Portos do Norte é uma sociedade anónima dirigida pelo empre-

sário moçambicano Fernando Couto,
associado a dois homens fortes aliados
do Presidente Filipe Nyusi, nomeadamente Alberto Chipande e Raimundo Pachinuapa (através do Consórcio
Cabo Delgado), ambos da etnia maconde a que pertence o Presidente Filipe Nyusi.
Outras ﬁguras importantes da Frelimo incluem Abdul Magid Osman,
um ex-ministro do Plano e Finanças,
José Mateus Kathupa, ex-ministro da
Cultura e actualmente deputado da
Assembleia da República pela Bancada da Frelimo, onde igualmente
desempenha a função de porta-voz
da Comissão Permanente. São reportados ainda diversos interesses locais
centrados em Nampula, incluindo
o Major General Frazão Chale, ex-comandante do Instituto Superior de
Estudos de Defesa (ISEDEF), próximo de Chipande e do General Lagos
Lidimo (ex-director do Serviços de
Informação e Segurança do Estado,
SISE), de quem é sócio na empresa
Olima Investimentos. O próprio Presidente da República, Filipe Nyusi, é
citado como tendo interesses indirectos no Corredor de Nacala, através
da empresa SOMOESTIVA (AMI
2017).

AgroMoz: Américo Amorim,
Armando Guebuza e Salimo
Abdula
Estabelecida em 2012, a AgroMoz é
uma sociedade agro-industrial detentora de um DUAT de uma área de 9
mil hectares em Lioma, no Gurué. Ela
é formada por Américo Amorim (por
vezes considerado o cidadão mais rico
de Portugal, entretanto falecido), pelo
antigo Presidente de Moçambique,
Armando Guebuza, e seu sócio Salimo Abdula (UNAC-GRAIN, 2015).
A AgroMoz, de facto, faz parte da
AGS Moçambique, S.A., uma empresa moçambicana detida por duas

subsidiárias portuguesas do Grupo
Amorim (Solﬁm SGPS e Sotomar –
Empreendimentos Industriais e Imobiliários, S.A.) e a ESF Participações,
uma subsidiária da ESF Investimentos, controlada pela Intelec e SF Holdings, as duas presididas pelo principal parceiro de negócios de Guebuza,
Salimo Abdula.
Segundo relatos contidos na publicação “Os Usurpadores de Terras do
Corredor de Nacala”, em 2012, “representantes da AgroMoz chegaram ao posto administrativo de Lioma, às pressas
obtiveram direito às terras com algumas
autoridades do Governo e começaram a
desalojar das terras mais de mil camponeses da aldeia de Wakhua. De acordo
com outro agricultor de Wakhua, Mariana Narocori, mãe de três ﬁlhos, quando o
processo para a concessão de terra começou, foi chamada para participar de uma
reunião anunciada pelo chefe local, onde
foi anunciado que as terras seriam entregues à AgroMoz”.

Mozaco: os grupos Espírito
Santo e João Ferreira dos
Santos
A Mozambique Agriculture Corporation (Mozaco) é uma empresa criada
em 2013 através de uma parceria entre
a sociedade de investimentos do Grupo Espírito Santo (Rioforte) e o grupo
moçambicano João Ferreira dos Santos ( JFS), fazendo parte do lote das
empresas integrantes da Nova Aliança
para a Segurança Alimentar do G8. A
Rioforte tem sede no Luxemburgo e
foi criada, em 2009, como veículo para
os activos não-ﬁnanceiros do Grupo
Espírito Santo (BES) que, devido ao
escândalo ﬁnanceiro deste grupo, colocou a Rioforte no grupo dos activos
tóxicos do BES; por deliberação do
Tribunal Comercial de Luxemburgo em Outubro de 2014, este grupo
de activos tóxicos deve ser liquidado

e os fundos daí resultantes devem ser
usados para pagar aos credores vítimas
dos esquemas fraudulentos do BES
(ADECRU 2015).
Segundo dados divulgados pela
UNAC-GRAIN (2015), a Mozaco
adquiriu um DUAT relativo a 2.389
hectares no povoado de Natuto, Distrito de Malema, Província de Nampula, em Junho de 2013, onde planeava cultivar soja e algodão. A empresa
é citada como tendo aﬁrmado que o
seu “objectivo é expandi-lo até chegar
aos 20.000 hectares”. Pretendia ainda
levar a cabo a produção por contrato
envolvendo entre 116 a 170 camponeses, num terreno de 83 hectares, com
base num programa criado pela ONG
TechnoServe.
A área ocupada pela Mozaco na comunidade de Natuto, Posto Administrativo de Canhunha, no Distrito
de Malema, é uma área que, na época
colonial, foi ocupada por um agricultor chamado Morgado, que produzia tabaco e algodão numa área de
aproximadamente mil hectares. Após
a independência, o Governo inter-

De todos os empreendimentos existentes ao longo do Corredor de Nacala, o ProSAVANA é o maior em
todos os títulos: extensão de terra pretendida (14 milhões de hectares em
19 distritos de Nampula, Zambézia
e Niassa – ou seja, uma área geográﬁca maior do que todo o território
malawiano), grande quantidade de
pessoas abrangidas (cerca de 40 mil
agricultores), volume de investimento
envolvido, correlação de forças entre
Governo e organizações da sociedade
civil (OSC), envolvimento directo de
Governos de outros países, para além
de Moçambique, nomeadamente,
Brasil e Japão, incluindo a coligação
das OSC dos três países envolvidos.
Por estas razões, o projecto tem sido
marcado por avanços e recuos.
O projecto foi lançado em 2011, durante o Governo de Armando Guebuza, quando o ministro José Pacheco
tinha sob sua tutela tanto a agricultura
como a terra. O mesmo foi concebido
com base na inspiração da experiência
adquirida em programas brasileiros
de desenvolvimento agro-pecuário,
realizados em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do
Japão ( JICA), principalmente o Programa de Cooperação Japão-Brasil
para o Desenvolvimento dos Cerrados
(PRODECER) e Programas de Assentamento Dirigido no Distrito Federal (PAD-DF), desenvolvido a partir de 1973. Na sua concepção original,
o ProSAVANA pretendia abranger 40
mil agricultores familiares com vista a
empregar tecnologias recomendadas e
orientar os produtores para o mercado
para que, no ﬁm, os índices de produtividade agrícola e da produção regional das espécies triplicassem.
Depois de várias e longas contestações
ao ProSAVANA, os seus proponen-

tes abandonaram a maioria das suas
pretensões: o prazo de implementação do projecto está claramente fora
do que se pretendia – passados cinco
anos após o lançamento do projecto
nem o Plano Director está concluído,
a receptividade que se esperava das famílias camponesas residentes ao longo
do Corredor de Nacala nunca chegou
a existir, o posicionamento das organizações da sociedade civil é difuso
em resultado da estratégia adoptada
pelos proponentes do ProSAVANA
de “dividir para reinar”, bem como em
resultado das diferenças ideológicas
das organizações da sociedade civil
que trabalham à volta do ProSAVANA e das agências de desenvolvimento que as apoiam. Com efeito, existem
actualmente duas coligações de OSC
que tratam do mesmo ProSAVANA,
mas de forma oposta uma da outra,
sendo uma contra (Movimento Não
ao ProSAVANA) e outra a favor (Mecanismo de Coordenação da Sociedade Civil para o ProSAVANA).

O caso da Lúrio Green
Resources
Quando em 2010, a Lúrio Green
Resources entrou em Ribaué, na Província de Nampula, as comunidades
de Lanxeque, Meparara e Namacuco
foram comunicadas, numa reunião,
que se pretendia registar como “consulta comunitária”, que seriam reassentadas para dar lugar a plantações
de eucalipto. Na ocasião, as cerca de
350 famílias presentes receberam promessas de uma vida melhor em troca dos cerca de 633 hectares de terra: nomeadamente o reassentamento
condigno em novas zonas favoráveis à
prática de agricultura, incluindo uma
compensação monetária adequada
pela perda de culturas alimentares e
de rendimento, de acordo com aquilo
que cada família perdesse na sua terra
a favor da empresa. Além disso, houve
promessas de construção de uma escola, um centro de saúde para cada uma
das comunidades, sem contar com vias
de acesso, pontes e postos de emprego
que os reassentados teriam no novo
empreendimento da Lúrio Green Resources. Nada do prometido foi cumprido, conforme referido por vários
entrevistados em Ribaué.
Não houve consulta comunitária tal
como manda a legislação moçambicana. As áreas de pousio, de pasto, de
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recolha de lenha, plantas medicinais, e
de inserção social e antropológica não
mereceram qualquer tipo de consideração. Surpresos, os moradores viram
tractores a invadir as suas terras. No
dia em que a empresa foi efectuar o
primeiro pagamento, distribuiu envelopes selados e, quando cada um
abriu, ninguém ﬁcou satisfeito, pois os
mesmos continham valores monetários que variavam entre 1.500MZM e
12.000MZM.
Porém, quando foi interpelada por
OSC, a Lúrio Green Resources aﬁrmou ter considerado a participação
das partes interessadas para o sucesso
do seu projecto a longo prazo, e que as
consultas teriam sido realizadas numa
base regular, e que continuariam a ser
levadas a cabo regularmente, quando
se julgasse necessário. Na sequência
disso, e para uma participação efectiva
das partes, a Lúrio Green Resources
alegou ter uma Unidade de Ligação
com a Comunidade dentro do seu
Departamento de Desenvolvimento
Comunitário, que passou a lidar directamente com as questões levantadas
pelas comunidades locais em torno da
implementação do projecto.

O caso das empresas
AgroAlfa, Matharya
Empreendimentos e Mozaco
A União Provincial dos Camponeses (UPC) de Nampula reportou,
em 2014, que a empresa AgroAlfa
usurpou 650 hectares no distrito de
Monapo, na comunidade de Nacololo para produção de soja. Reportou
ainda que a mesma empresa estava a
enfrentar resistência de uma outra comunidade de Vida Nova, na Aldeia de
Meruto, por tentativa de usurpação de
cerca de 1.746 hectares, área correspondente a duas antigas machambas
coloniais ocupadas pela comunidade
local após a independência nacional.
Segundo a ADECRU, a Matharya
Empreendimento, uma empresa ﬁnanciada pelo ProSAVANA, através
do Fundo da Iniciativa de Desenvolvimento do ProSAVANA (ProSAVANA Development Initiative Fund
– PDIF), em 2014 usurpou terras de
mais de 200 famílias camponesas no
distrito de Ribaué, no Posto Administrativo de Iapala, na comunidade de
Matharya, para a produção de soja, e
que a população também pedia terras
ao proprietário da empresa para a produção de alimentos porque, para além
da terra usurpada, já não havia terra
para produzirem nas áreas adjacentes
(Ntauzi, 2015).
A empresa Mozaco, através da Nova
Aliança do G8 para Segurança Alimentar e Nutricional em África, entre
2013 e 2015, usurpou 2.380 hectares
de terra pertencentes a mais de 1500
famílias camponesas da comunidade
de Natuto, aldeia de Rucha, Posto
Administrativo de Canhunha, Distrito de Malema, na província de Nampula, para dar lugar à produção de soja
em larga escala, conforme atestou a
ADECRU (2015).

&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
Fonte: Construção do Autor

A par da empresa Portos do Norte,
o conjunto dos investimentos reali-

zados no Corredor de Nacala serve
para consolidar o padrão extrovertido da economia moçambicana: são
empreendimentos que servem mais a
interesses de fora do país do que de
dentro.
Esse padrão acaba ﬁgurando como
uma estratégia de desenvolvimento
nacional, embora não esteja enunciada
em nenhum documento oﬁcial. Como
escrevem Hanlon e Smart (2008):
“Em lugar de uma estratégia de desenvolvimento, Moçambique tem uma série
de crenças e suposições. Aquela que está no
centro de todas, reza que se Moçambique
cria capital humano (saúde e educação) e
infraestrutura (estradas e electricidade),
os investidores estrangeiros voam para
cá e uma dinâmica classe empresarial
interna vai emergir. Ligado a isto, está
um pressuposto que implica transferir o
fardo e a responsabilidade do Governo
para cima dos mais pobres. Em vez de
organismos Estatais de comercialização e
armazéns nacionais para cereais, os camponeses devem agora armazenar a sua
colheita e suportar os riscos do mercado e
do clima. Muito mais pessoas devem estar
a viver do seu auto-emprego e do ‘sector
informal’, em vez de empregos no sector
formal”.
Esse padrão de desenvolvimento é suportado pela aliança entre o Estado e
o grande capital nacional e estrangeiro, que se confundem. Como já dizia
Marx, o Estado funciona como um
comité onde a burguesia trata dos seus
negócios. E Moçambique não deixa
de ser um bom exemplo. Isto acontece num sistema de governação clientelista e neo-patrimonial, e por vezes
rendeiro.
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BANCADA PARLAMENTAR
Gabinete da Chefe da Bancada
Discurso Proferido por Sua Excelência Maria Ivone Rensamo Bernardo Soares, Chefe da
Bancada Parlamentar, Por Ocasião da Abertura da VI Sessão Ordinária da VIII Legislatura

Sua Excia Presidente da Assembleia da República,
Senhoras e Senhores Deputados,
Senhores Representantes das Entidades Governamentais, Judiciais, Académicas,
Religiosas e Diplomáticas,
Senhores Representantes dos Partidos Políticos, da Comunicação Social e das
Organizações da Sociedade Civil,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Povo moçambicano,
Excelências,
Iniciamos hoje, mais uma caminhada na construção da Democracia em Moçambique,
com o início da VI Sessão da VIII Legislatura, saudando a todo o povo moçambicano a quem representamos. Excelências, permitam-nos que através das entidades
diplomáticas aqui presentes, estendamos, igualmente, a nossa saudação e amizade a
todos os povos do mundo.
A Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Dhlakama, Presidente da RENAMO, pai
e lutador incansável pela Democracia, representante das mais legítimas aspirações
dos moçambicanos vai uma forte saudação para que a persistência na defesa dos
interesses dos moçambicanos culmine com estabelecimento de um Moçambique
mais justo.
Excelências,
No intervalo que nos separou da V Sessão Ordinária da Assembleia da República,
mais uma vez o infortúnio se abateu sobre a Casa do Povo. Perderam a vida Suas
Excelências Deputados Bonifácio João Nicassa, do círculo eleitoral da Zambézia, Rafael António de Sousa Gusmão, do círculo eleitoral de Nampula, Helena Muando,
GRFtUFXORHOHLWRUDOGH0DQLFDH$QWyQLR5XÀQR&DUD$OHJUH7HPEHGRFtUFXORHOHLWRral da Província de Maputo.
2VQRVVRVFROHJDVGHL[DUDPQRVÀVLFDPHQWHPDVDVXDGHGLFDomRDRWUDEDOKRHFRQtribuição para o reforço da democracia estarão sempre presentes em todo povo que
representavam. A Bancada Parlamentar da Renamo apresenta, a partir deste pódio,
às famílias enlutadas, mais uma vez sentidas condolências e que os nossos colegas
HVWHMDPDGLUHLWDGR6HQKRUQRVVR'HXV7RGR3RGHURVR
Compatriotas,
Chocou-nos profundamente, o recente assassinato do edil da Cidade de Nampula,

Mahamudo Amurane, ocorrido em pleno 4 de Outubro, dia da celebração dos
25 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz. Este assassinato mostra quão
longo é o caminho da luta contra a intolerância em Moçambique. Mostra, igualmente, que a linguagem da violência continua mais forte que a da paz. Mais
uma voz foi brutalmente calada. À família Amurane e ao povo de Nampula a
RENAMO endereça sentidos pêsames e roga a Deus para que haja justiça e que
a sua alma descanse na Paz celestial.
Excelências,
Acompanhamos com tristeza a vaga de atentados, calamidades e incêndios
que vitimaram os nossos irmãos africanos, europeus, asiáticos e americanos recentemente. A Resistência Nacional Moçambicana solidariza-se com as vítimas
directas e indirectas desses acontecimentos ocorridos nos Camarões, na Nigéria,
no Mali, em Burkina Faso, no Quénia, na Somália, em Portugal, na França, na
Bélgica, na Alemanha, no Afeganistão e nos Estados Unidos da América.
Solidarizamo-nos igualmente com as centenas de vítimas de acidentes de
viação.
Caros Compatriotas,
Distintos convidados,
Iniciamos esta Sessão quando recentemente, a 17 de Outubro, assinálamos 38
anos do desaparecimento físico do nosso Primeiro Comandante-chefe André
Matade Matsangaissa que, com tenra idade, dirigiu o início desta longa luta
pela Democracia multipartidária. A Democracia e liberdades de que hoje nos
EHQHÀFLDPRVVmRGHYLGDVWDPEpPDHVWHKHUyLGRSRYR
É com foco nos ideais de uma Democracia forte, plural e que conduza à alternância governativa que o início desta VI Sessão da VIII Legislatura foi muito
esperado por todos os moçambicanos devido a expectativa criada pelo diálogo
levado a cabo pelo Presidente da RENAMO e pelo Presidente da República,
Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi, respectivamente. O diálogo tem o seu foco na
Descentralização e nas Questões Militares.
É, igualmente, nossa expectativa que os consensos alcançados ao nível do
diálogo sejam transformados em documentos a serem depositados aqui na
Assembleia da República para que os possamos debater e que os Deputados
tomem a competente decisão tendo em consideração que devemos optar pelo
melhor para Moçambique, o melhor para os Moçambicanos.
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Os instrumentos resultantes dos consensos poderá conduzir-nos a uma revisão da
Constituição o que viabilizará a aprovação do Pacote Legislativo atinente a Descentralização que incorpora a Lei das Finanças Provinciais, Lei das Autarquias
Locais, Lei dos Órgãos Próprios das Províncias, Lei da Eleição dos Governadores de
Províncias e dos Membros das Assembleias Provinciais, pacote esse que poderá ser
aprovado num único instrumento ou em instrumentos legais separados.
E queremos acreditar que a Assembleia da República não se irá colocar como força
de bloqueio, nem de boicote dos consensos alcançados no diálogo liderado pelos
Presidentes Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi.
Acreditamos que estes documentos darão entrada na Assembleia da República ainda no decorrer desta VI Sessão para serem discutidos e aprovados o que permitirá
que as províncias tenham Governadores eleitos pelo povo a partir de 2019.
A população de todas as províncias de Moçambique será dirigida por Governadores
que ela própria irá escolher. Esses Governadores, por seu turno, farão o esforço de
cumprir o seu manifesto eleitoral, sob pena de não renovarem os seus mandatos
numa eventual nova eleição.
Excelências,
Acreditamos que com a eleição dos Governadores reforça-se a Democracia, a justiça,
o funcionamento das instituições, o respeito pela população, respeito pelos Direitos
Humanos e criam-se condições para ter uma economia equilibrada e uma maior e
melhor distribuição da riqueza nacional.
O crescimento que cada província irá registar levará a uma saudável concorrência
entre elas, pois aquelas que melhor desempenho tiverem tornar-se-ão mais atractivas para a população, serão palco de instalação de mais investimentos, logo poderão
oferecer maiores oportunidades de emprego para a população local e a das outras
províncias vizinhas.
Compatriotas,
No âmbito da Paz efectiva no país preocupa-nos a questão da política nacional de
Defesa e Segurança. Referimo-nos a necessidade de reorganização das Forças ArPDGDVRTXHVLJQLÀFDRHQTXDGUDPHQWRGRV&RPDQGRVRULXQGRVGD5(1$02HP
OXJDUHVGHFKHÀDSURFHVVRHVVHLQLFLDGRHPHTXHGHYHUiVHUFRQFOXtGR7HPRV
GLWRTXHVHULDERPWHUPRVHP0RoDPELTXH)RUoDV$UPDGDVWpFQLFRSURÀVVLRQDLV
Republicanas, bem treinadas, bem alimentadas, com logística, com missões bem
GHÀQLGDVQD&RQVWLWXLomRHTXHFXPSUDPFRPD/HLHQWUDQGRHPFRPEDWHVRPHQWH
em caso de invasão ao nosso país. E não forças armadas que actuem sob comando
de um partido político com missão de perseguir os seus adversários.
É por isso que a ciência militar ensina-nos que as forças armadas, em qualquer parte
do mundo, devem ser isentas de opções partidárias para poderem cumprir com a
sua missão de defesa da Pátria. Ao actuarem assim, Moçambique será um país modelo na região da África Austral e no mundo.
Ainda no âmbito dos consensos já alcançados entre os Presidente da RENAMO
Afonso Dhlakama e o da República Filipe Nyusi quanto a Polícia: é nossa expectativa que se efectue o enquadramento dos comandos da RENAMO na Polícia de Protecção, Polícia de Fronteiras, Costeira, Lacustre e Fluvial, Unidade de Intervenção
Rápida, Unidade de Protecção de Altas Individualidades, Unidade de Operações
GH&RPEDWHDR7HUURULVPRH5HVJDWHGH5HIpQV8QLGDGH&DQLQDGH&DYDODULD
Unidade de Desactivação de Engenhos Explosivos e bem como no SISE-Serviço de
Informação e Segurança do Estado.
É importante que o enquadramento aconteça a todos os níveis nas várias especialidades de Defesa e Segurança e que essas Forças de Defesa e Segurança sejam
preparadas e que cumpram com a Lei, levando a que o cidadão tenha respeito por
elas e as veja como garante da sua protecção.
Em qualquer parte do mundo os cidadãos esperam ter Forças de Defesa e Segurança
que os protejam, não os intimide, não os oprima e nem os reprima. Esperam que as
Forças de Defesa e Segurança não actuem sob ordens partidárias, atacando opositores do partido que governa. Fazendo isso estariam a colocar em perigo a Democracia, a Paz, a unidade e reconciliação nacionais.
Excelências,
É sabido que um Serviço de Informação e Segurança do Estado é um organismo que
recolhe, pesquisa, produz, analisa e avalia informação útil à segurança do Estado,
de modo a que seja possível prevenir a ocorrência de actos que atentem contra a
Constituição e contra o funcionamento dos órgãos do Poder do Estado.
É ainda este organismo responsável pela investigação da existência ou não de
actividades de espionagem protagonizadas por agentes nacionais ou estrangeiros,
actividades de sabotagem e terrorismo que periguem a Pátria.
Diante dessas informações os decisores desencadeiam acções que norteiam a defesa
do povo e do país. Daí ser importante que em Moçambique o SISE não paute por
acções de espionagem aos partidos políticos e aos membros da oposição, muito
menos a intelectuais e Organizações da Sociedade Civil, em defesa dos interesses e a
manutenção no poder do partido que governa.
A RENAMO entende que o SISE precisa de reformas. A inclusão, no SISE, de quadros indicados pela RENAMO, indivíduos bem selecionados que irão reforçar a capacidade de funcionamento daquele Serviço actuando de forma idónea, fornecendo
informações credíveis, certamente será uma mais-valia para Moçambique e para os
moçambicanos.
Esse enquadramento da RENAMO nas Forças de Defesa e Segurança será um sinal
claro e forte de reconciliação nacional. Pois como referimos essas forças não mais
serão usadas para perseguir opositores políticos, mas obedecerão aos Comandos
OHJDLVGRSDtVFRPSURÀVVLRQDOLVPRHLVHQomRSDUWLGiULD
Excelências,
Nós os moçambicanos não somos todos ladrões.
Nós os moçambicanos não somos corruptos.
É preciso que as autoridades nacionais e internacionais façam de tudo para identiÀFDURVUHVSRQViYHLVGDGtYLGDLQFRQVWLWXFLRQDOTXHHVWiDSUHMXGLFDUDWRGRRSRYR
moçambicano. As dívidas inconstitucionais são mais um escândalo que mancha a
nossa imagem como povo.
Qualquer moçambicano quando anda na Europa, na Ásia ou em qualquer outra
parte do mundo sente-se mal quando se fala da dívida inconstitucional, pois parece
que todos nós somos corruptos ou ladrões. Não somos!
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Para limpar a imagem de Moçambique e dos moçambicanos queremos que se divulguem os nomes dos cabecilhas da contratação das dívidas inconstitucionais e que
esses indivíduos sejam exemplarmente responsabilizados.
É inaceitável que até as crianças de três anos de idade e outras que ainda não
nasceram, carreguem o fardo das dívidas ilegais quando na verdade foram três ou
TXDWURSHVVRDVTXHRUTXHVWUDUDPHVVDPHJDIUDXGHÀQDQFHLUDFRORFDQGRR(VWDGR
como avalista de contractos que nunca foram aprovados por esta Casa do Povo, a
Assembleia da República, aliás como manda a Constituição.
7RGRRSRYRHVWiDHVSHUDDVRFLHGDGHFLYLOHVWiDHVSHUDHQyV5(1$02H[LJLPRV
responsabilização exemplar dos donos dos protagonistas, os verdadeiros ladrões e
corruptos. Só assim poderemos garantir a retoma do apoio que os nossos amigos e
parceiros de cooperação internacional davam ao nosso país.
Excelências,
O povo está assustado com os disparos que estão a acontecer no distrito de MocímERDGD3UDLD3URYtQFLDGH&DER'HOJDGR7HPRVHVFXWDGRRVGLVFXUVRVHGHFODUDo}HV
dos partidos, mas até aqui não se sabe o que está a acontecer efectivamente.
Gostaríamos que o Governo viesse a público, explicar com clareza: o que é que está
a acontecer em Cabo Delgado? Quem é que está a atacar infra-estruturas e agentes
do Estado em Cabo Delgado? Será que o nosso país, Moçambique, foi invadido?
Haverá inimigos internos que se opõem à Frelimo e que não se sentem satisfeitos
com as decisões da reunião que recentemente o partido Frelimo realizou, o seu
Congresso?
Espanta-nos que haja relatos de que esses grupos operam em Cabo Delgado há uns
DQRVHTXHDVDXWRULGDGHVIRUDPLQIRUPDGDVHRVLJQRUDUDP7HVWHPXQKDVUHYHODP
que esses grupos operavam em Mocímboa da Praia, mas sem recurso a armas até
ao término do Congresso da Frelimo, altura em que decidiram iniciar com ataques
armados. Será que os atacantes estão contra o Congresso?
Lamentamos a perda de vidas humanas e a negligência demonstrada pelas autoridades quando alertadas pela população de Mocímboa da Praia. É tempo demais
para que se diga que ainda estão a investigar.
Moçambicanas,
Moçambicanos,
O compromisso de Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Dhlakama e nosso, nós
membros do partido RENAMO por ele dirigidos, é com a Paz. Ao decretar, unilateralmente, a trégua por tempo indeterminado, o nosso Presidente, Afonso Macacho
Marceta Dhlakama, revelou com acções concretas e não apenas com discursos esse
grande compromisso com a paz, a sua maturidade política e o seu sentimento para
com o sofrimento do povo moçambicano.
$7UpJXDGHFUHWDGDQRGLDGH'H]HPEURGHGHTXHKRMHWRGRRSDtVVHEHQHÀFLDQmRIRLQHJRFLDGDQHPKRXYHDFRUGRDVVLQDGR)RLPHVPRXPDFWRXQLODWHUDO
visando facilitar o desenvolvimento económico através da livre circulação de pessoas e bens. Daí condenarmos veementemente os acontecimentos de Mocímboa da
Praia que estão a paralisar aquela região do país.
O nosso Presidente Afonso Dhlakama declarou recentemente, através dos órgãos de
comunicação social, o seu total apoio incondicional ao Presidente Filipe Nyusi nos
HVIRUoRVGHLGHQWLÀFDUHDFDEDUFRPRTXHVHHVWiDSDVVDUHP0RFtPERDGD3UDLD
Excelências,
Para terminar, queremos dizer que os assuntos que arrolamos neste nosso discurso
de abertura da VI Sessão Ordinária da Assembleia da República, o Diálogo, a Descentralização, a questão das Forças Armadas, da Polícia, os Problemas das Dívidas
inconstitucionais, os confrontos existentes em Mocímboa da Praia devem ser resolvidos para que Moçambique seja um país em Paz, Paz efectiva, Paz com Democracia,
Democracia com eleições livres, transparentes e credíveis que produzam alternância
governativa.
Com a alternância Governativa, o Governo da RENAMO promete que irá governar
com Democracia, com Justiça, com Paz, Desenvolvimento Económico, Reconciliação
e Unidade Nacionais, sem discriminação. O nosso Governo fará de tudo para eliminar as assimetrias regionais existentes.
Acreditem e apostem na RENAMO!
O nosso Governo irá tratar a todos os cidadãos por igual, como moçambicanos. As
oportunidades na economia e em todas as áreas serão para todos os moçambicanos.
As instituições do Estado funcionarão com base no respeito pelos interesses supremos do povo de Moçambique.
As instituições do Estado não serão partidárias. É importante que saibam disso,
caros compatriotas, governaremos com toda a mestria!
Moçambique será um Moçambique diferente do Moçambique do passado e do
presente.
Pela primeira vez, o povo será dirigido por um governo genuinamente do povo. Um
governo eleito pelo povo e que trabalhará para esse mesmo povo.
No Governo da RENAMO a corrupção e a burocracia não serão toleradas. A corrupção e a burocracia serão inimigas do povo e do governo da RENAMO, e vamos
combatê-las.
A RENAMO irá recuperar os mais de quarenta anos em que o povo sofreu dirigido
por uma ditadura que não se importava com a vontade do povo moçambicano.
O povo moçambicano nunca foi dirigido por um governo saído de eleições transparentes. Os sucessivos governos, por meio de manobras, capturaram o Estado,
enriqueceram os seus dirigentes e empobreceram os moçambicanos.
Pela primeira vez, Moçambique terá um Governo da RENAMO, saído de eleições
livres, transparentes e credíveis, e é por isso que a RENAMO está empenhada para
que haja Paz, Paz efectiva, e com esta Paz iremos garantir que o nosso povo goze o
futuro que merece, um futuro risonho.
Muito Obrigada!
Maputo, aos 23 de Outubro de 2017
A Chefe da Bancada
______________________________________
Dra Maria Ivone Rensamo Bernardo Soares
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Será que temos mesmo
uma segurança do Estado?

Q

uase um mês depois dos trágicos acontecimentos de
Mocímboa da praia, continuam escassas informações
sistematizadas sobre quem foram os seus verdadeiros
autores, ou ainda as suas motivações.
Enquanto não se prestam os devidos esclarecimentos, prevalece
um sentimento de insegurança pelo país todo, com os cidadãos
não sabendo de onde surgirão os próximos ataques. Os focos de
instabilidade no país foram múltiplos nas últimas semanas, e isso
justifica esta ansiedade. E em quase todos estes acidentes o alvo é
o mesmo: esquadras ou comandos territoriais da polícia.
Primeiro foi em Mandimba, no Niassa, onde elementos da população local, supostamente irritados com a acção da polícia contra
a troca ilegal da moeda, atacaram o posto local da polícia, onde
vandalizaram equipamentos e bens, para além de saquearem a
residência do seu respectivo comandante. É intrigante que a polícia tenha actuado contra alegados cambistas ilegais, sabendo-se
que neste país troca-se dinheiro em qualquer esquina, naquilo
que tem todas as marcas de se tratar de um mercado secundário
patrocinado pela nossa banca comercial, sob o olhar cúmplice do
Banco de Moçambique.
De acordo com relatos, os atacantes de Mocímboa da Praia estavam fortemente armados e davam sinais de não serem quaisquer
amadores. As suas vestes islâmicas não devem ser elemento de
algum significado porque até podem ser impostores.
No Gilé, na Zambézia, a coberto do chamado fenómeno “chupa
sangue”, a suposta revolta popular foi direccionada contra alvos
ligados ao sistema nacional de segurança, incluindo a libertação
de prisioneiros.
Por todo o país, sob vários pretextos, uma litania de acontecimentos deste género tem estado a acontecer com alguma regularidade. E têm todos a característica comum de apanhar as autoridades governamentais de surpresa.
Num país onde se exaltam ao mais infinito as virtudes dos serviços de segurança do Estado, um país com o fardo de uma dívida
externa contraída supostamente para garantir a segurança colectiva dos cidadãos, a questão que se impõe colocar é se todos estes
rios de dinheiro justificam a deplorável capacidade dos nossos
serviços de segurança de detectar os mais ínfimos sinais de instabilidade espalhados por todo este país.
Esta incapacidade pode não ser resultado de ausência de profissionalismo entre o pessoal que trabalha nesta área, e talvez mais
por conta de um sistema de defesa e segurança politizado, que
focaliza mais as suas acções em presumíveis inimigos políticos,
mesmo que essa presunção se revele ser uma mera fantasia. Pode
ser também resultado de um sistema que sob a cobertura de um
sigilo profissional que deve logicamente cobrir as suas actividades, se furta à prestação de contas. Um sistema de segurança
politizado, muitas vezes colocando-se acima do controlo das instituições civis de governação, acaba tornando-se ele próprio na
maior ameaça à segurança do Estado.
Os recados transmitidos esta semana pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, ao conferir posse ao novo Director Geral do
SISE, instando este serviço a agir em tempo útil contra actos
que ameaçam a segurança do Estado, são suficientemente elucidativos do facto de existir ao mais alto nível da governação a
consciência sobre a prevalência de um sistema de segurança que
há muito perdeu o seu norte.

O mal distante, ou talvez não
Por José Eduardo Agualusa*

H

á pouco mais de uma semana, terroristas fizeram
explodir camiões armadilhados, num antigo mercado e num hotel de Mogadíscio,
na Somália, matando mais de 300
pessoas. Foi o atentado mais mortífero desde que, a 11 de Setembro
de 2001, dois aviões derrubaram
as Torres Gêmeas. Sem surpresa,
a notícia da tragédia não ocupou
muito espaço nos jornais do mundo, nem tampouco parece ter comovido multidões.
“Para todo o homem, mesmo o mais
culto, a humanidade consiste essencialmente naquela porção de homens
que residem no seu bairro.” A afirmação é de Eça de Queirós, numa
crônica que recordo com frequência. Eça começa por lembrar um
maremoto, na China, que terá vitimado perto de um milhão de pessoas; as fomes na Índia; a matança
de 300 mil cristãos na Armênia. A
tese do escritor português é que nenhuma daquelas notícias conseguia
perturbar os seus concidadãos, por
se acharem demasiado distantes do
foco das desgraças: “A distância atua
sobre a emoção exatamente como atua
sobre o som. A mesma dura lei física
rege desgraçadamente a acústica e a
sensibilidade. É sempre em ambas o
idêntico e tão racional princípio das
ondulações, que vão decrescendo à
maneira que se afastam do seu centro, até que docemente se imobilizam
e morrem: se elas traziam um som que
vinha vibrando — o som cala quando elas param: se traziam um terror
que vinha tremendo — o terror finda
quando elas findam.”
A Terra encolheu desde o dia em
que Eça escreveu as linhas acima.
O mundo está muitíssimo menor,
é quase um bairro. Acordamos e
lemos os principais jornais americanos, franceses ou portugueses.
KOk NAM
Director Emérito
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Depois, enquanto tomamos o café
da manhã, conversamos no Skype
com um amigo que vive em Barcelona. Mais tarde, sentamo-nos
diante da televisão, e vemos a CNN
ou a Euronews. Cruzamos a rua e
estamos em Madri. Dali a alguns
passos é já Berlim ou Buenos Aires.
Assustamo-nos se um louco dispara sobre inocentes em Copenhague,
ou quando um furacão avança sobre Miami. Podíamos estar lá. Podíamos ser uma daquelas pessoas.
O continente africano, contudo,
parece estar fora desta geografia
íntima e privilegiada. O mundo encolheu, mas África continua imensa, obscura e distante. Revolta-me
a indiferença relativa ao atentado
da passada semana na Somália, e a
todas as atrocidades que aconteceram antes, na Nigéria ou no Sudão,
da responsabilidade de fundamentalistas islâmicos. Infelizmente, os
próprios países africanos reagiram
com idêntica apatia. Como, aliás, o
Brasil, que está muito mais próximo de Luanda ou de Porto Novo,
no Benim, pela cultura, pela história e pela matriz, do que de Copenhague, Miami ou Paris.
Nos últimos dias também Moçambique sofreu um grave ataque
por parte de terroristas islâmicos.
O ataque ocorreu na localidade de
Mocímboa da Praia, no Norte do
país, envolvendo guerrilheiros que
têm vindo a ganhar expressão no
Quênia e na Somália. Os terroristas avançaram aos tiros contra uma
delegacia de polícia, morrendo nos
confrontos quatro agentes e 15 atacantes.
O ataque chamou a atenção para
o crescimento do fundamentalismo islâmico em Moçambique.
Metade da população moçambicana segue o islão, que chegou ao
país, há centenas de anos, trazido
por comerciantes e traficantes de
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escravos árabes. Os portugueses e
a religião católica desembarcaram
muito mais tarde. Durante séculos
o islão conviveu pacificamente com
religiões tradicionais africanas, com
o hinduísmo, com o catolicismo e
outras igrejas cristãs.
Nos últimos anos, a Arábia Saudita começou a oferecer bolsas de estudo
em teologia a jovens moçambicanos,
os quais retornam a casa transformados em fervorosos islamitas. Há
neste momento, em Moçambique,
um conflito surdo entre lideranças
islâmicas, entre velhos e jovens, entre um islão moderado, harmoniosamente integrado na sociedade,
e um islão insurgente, que se quer
apoderar do aparelho de Estado
para impor a todos a lei da sharia.
Pode parecer um conflito muito
distante do Brasil. Não é. Fundamentalismo islâmico e fundamentalismo cristão são duas faces
de uma mesma moeda. Ambos
os movimentos têm por objectivo
a captura do Estado, e a subjugação de toda a sociedade aos seus
estreitíssimos princípios éticos e
morais. Ambos são movimentos
profundamente reacionários, contra a ciência, contra a arte, contra
a inteligência, contra a modernidade. A diferença entre o Brasil e
Moçambique é que no Brasil esse
movimento está num estágio muito
mais avançado. Já controla grandes
cidades, como o Rio de Janeiro, e
está na iminência de se apoderar de
todo o aparelho de Estado.
Não nos iludamos: estamos sob
ataque. A luta contra o fundamentalismo, que se trava em Mogadíscio ou em Maputo, é a mesma que
se trava no Rio de Janeiro. Sim, o
mundo é um bairro, e todos os homens são nossos vizinhos.
*Escritor angolano. Texto não editado
originalmente publicado em O Globo,
Brasil

Distribuição:
Ivone Soares, Luis Guevane, João
Mosca, Paulo Mubalo (Desporto).
Miguel Bila
Colaboradores:
(824576190 / 840135281)
André Catueira (Manica)
(miguel.bila@mediacoop.co.mz)
Aunício Silva (Nampula)
(incluindo via e-mail e PDF)
Eugénio Arão (Inhambane)
Fax: +258 21302402 (Redacção)
António Munaíta (Zambézia)
82 3051790 (Publicidade/Directo)
Maquetização:
Delegação da Beira
Auscêncio Machavane e
Prédio Aruanga, nº 32 – 1º andar, A
Hermenegildo Timana.
Telefone: (+258) 825 847050821
Revisão
savana@mediacoop.co.mz
Gervásio Nhalicale
Redacção
Publicidade
admc@mediacoop.co.mz
Benvinda Tamele (82 3171100)
Administração
(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)
www.savana.co.mz

OPINIÃO

Savana 03-11-2017

19

Um califado para Mocímboa da Praia
Por Raul Braga Pires*

A

madrugada e manhã de 05 de
Outubro foi de terror em Mocímboa da Praia, Cabo Delgado, norte do Moçambique. A notícia começa com o registo
de uma troca de tiros entre membros
do grupo terrorista Al-Shabab, com
base na Somália e a Polícia local. Foi
a própria Rádio Moçambique, estatal
e sob controlo da Frelimo, a veicular
esta informação, para logo depois descartar qualquer tipo de ligação deste
evento ao Shabab somali ( Juventude,
Jovens somalis), remetendo-o para a
acção de um grupo de bandidos locais. Oficialmente, o caso passou a
ser tratado/comunicado como um
“arrastão” que “varreu” Mocímboa
da Praia, deixando 14 bandidos e 2
polícias mortos.
Praticamente em simultâneo e através
de relatos de locais, percebe-se que 3
esquadras de Polícia foram dominadas pelos “bandidos”, os 3 bancos
da cidade atacados, população em
fuga generalizada para o mato, uma
inesperada enchente no posto de
fronteira com a Tanzânia e também
notícia de pelo menos mais uma localidade atacada.
Para os entendidos na matéria, a ligação ao Al-Shabab sempre pareceu
remota, já que Moçambique não tem
tropas a combater na Somália e este

grupo terrorista, geralmente castiga
os aliados que os combatem, com ataques nos seus próprios países, como já
aconteceu no Quénia e no Uganda.
Por outro lado, não há registos de militantes do Shabab terem descido tanto na África Oriental. A costa queniana será o seu limite geográfico de
capacidade de acção e movimentação.
Agora, Mocímboa da Praia também
fica na rota da migração, que tem
origem precisamente na Somália e
entra no Moçambique atravessando o Rovuma, para depois sair para
a África do Sul, por Ressano Garcia,
com documentação falsa, geralmente
comprada no Maputo, onde também existe uma mesquita conhecida
por recolher migrantes, geralmente
somalis, no percurso desta rota. Pelo
que não admira que esta também
seja uma “Rota Prosélita”, por onde
circulam ideias, perspectivas, propostas e recrutamentos. Muito na
lógica da 1ª aula da Academia de Polícia, não se esqueçam onde há pessoas há crime!
POTENCIAIS GRUPOS LOCAIS ASSOCIADOS AO AL-SHABAB
Eliminando a hipótese, Al-Shabab já
ganhou chão no Moçambique, nunca negligenciar a hipótese de asso-

ciação directa de um Grupo local ao
Grupo Terrorista, ou de se tratarem
de simples adeptos da ideologia islamista, cuja acção se insere no habitual
e permanente “Concurso Público
da Internacional Terrorista” e que
se rege na lógica do ”ainda não pertencemos, mas temos condições para
pertencer” e a prova é esta subversão
vitoriosa (porque é sempre vitoriosa,
mesmo que morram) que provocamos
no norte de Moçambique, país maioritariamente islâmico, mas que as estatísticas oficiais continuam a negar.
Os nossos louros podem ser os vossos
louros e, nós, somos o vosso chão no
Moçambique, estamos à espera do
vosso telefonema!
Quanto aos nomes aventados, como
potenciais associados locais do Al-Shabab, geram ainda mais confusão.
O primeiro sobre o qual me questionaram foi, “conheces um grupo
chamado Alisuna?” Ao que respondi
de imediato, correctamente diz-se e
escreve-se “Ahle Sunna”, mas esses
são os Barelvis, são sufis, não podem
ser! Sempre pensei que se tratasse de
uma questão de sotaque/corruptela
linguística, já que este grupo agora
identificado como autor deste “arrastão”, também era conhecido popularmente como Al-Shababy. Ou seja, a
população dizia que “aquela mesquita

No Princípio era o Verbo:
Carta aberta ao Senhor Presidente
Excelência,
É tão triste ser governado por incompetentes.
É penoso ouvir repetidamente palavras ocas e vazias, na boca daqueles que, como Vossa Excelência, têm
responsabilidades nos destinos de
milhões e milhões de moçambicanos,
responsabilidades cujo verdadeiro sentido ignoram.
Eu tinha tantas esperanças nos homens e mulheres desta terra. Tinha
tantas esperanças no desenvolvimento
deste país. Tinha tantas esperanças em
si Senhor Presidente.
Mas hoje Excelência,
venho confessar-lhe os meus maiores
medos, que são também, certamente, os de muitos outros que presam o
pensamento e a opinião sobre a vida e
o país e que só pela memória dos que,
há muito, o antecederam na libertação
da nação ainda em si votaram:
- tenho medo que um dia desista de
ter opinião sobre as coisas;
– tenho medo que um dia me falte,
por cansaço, opinião sobre o mundo
no qual vivo;
- tenho medo que um dia deixe de
acreditar em si, Excelência, e nas suas
ideias e promessas e, sobretudo,
– tenho medo que me falte opinião
sobre a realidade do meu país.
E tudo isto pura e simplesmente porque para si e para os que o acompanham na governação do país a palavra,
o verbo, deixou de ser tomada a sério.
Assim, permita-me que lhe pergunte
Excelência,
quando é que palavras como justiça,
paz, tolerância, ou expressões como
liberdade de pensamento, combate
ao crime e à corrupção, entre outras,
que Sua Excelência e seus homens repetidamente afirmam, deixarão de ser
uma simples combinação de letras?
e,

porquê tanto medo em ouvir e aceitar
a opinião dos outros, daqueles que estão verdadeiramente engajados e comprometidos com a mudança? Porquê o
abate, como se de animais se tratasse,
de pessoas que pensam diferente? Porquê esta insistência em calar estas vozes, que até se mostram estar do lado
da nação, e preferir empossar, manter
e proteger energúmenos à sua volta?
A quem beneficia o estado actual do
crime em Moçambique?
Ou ainda,
qual é mesmo o significado do 25 de
Junho, do 25 de Setembro ou do 4 de
Outubro, datas tão apregoadas ano
após ano com discursos constituídos
por palavras que de tão gastas se tornaram vazias, desprovidas de sentido e
de horizonte, discursos proferidos em
pódios enfeitados por bandeiras e flores. Valerá a pena continuar a desfraldar bandeiras, a exibir flores, a dançar
e a cantar em nome disto tudo, deste
país entregue à corrupção e à ladroagem?
Excelência,
Por acaso, tem a noção de que os discursos que profere para o flagelado
povo moçambicano, já ninguém os
escuta, já ninguém os considera, que já
não significam nada? Que o seu país
foi tomado por aqueles que se empenham em destruí-lo? Por aqueles que
pilham, punem, matam, violam e que
estão à sua volta?
Excelência,
eu ainda acompanho os seus discursos,
por quanto tempo mais não o sei, e
esse é o meu medo, já que o sem sentido que têm tira sentido às palavras,
que passam a ser tão só uma sequência
ordenada de fonemas, para os quais
procuro, por vezes, outra ordenação,
como se assim recuperasse um qual-

quer verbo original.
Os seus discursos são, muitas vezes, de
repúdio aos excessos, apelam à consciência, à ordem, à estabilidade, ao
desenvolvimento, paz, etc, o que seria
de saudar se não fosse claro para mim
que são apenas de circunstância, de
defesa dum status quo que protege os
detentores de um poder económico e
político de suporte à corrupção e aos
interesses de um grupo que do país
se assenhorou. Curiosamente, encontro neles semelhanças, na forma e no
conteúdo, com outras comunicações
proferidas por aqueles que, não merecendo palanque, os fazem em diversos
órgãos de comunicação, por escrito ou
de viva voz, estes tendo um alcance
que Vossa Excelência não imagina,
pois não se ficam pelas palavras sem
objectivos, tentando, inversamente,
operar alguma mudança.
A questão que se coloca é: porque é
que são estes que merecem ser silenciados? As suas convicções porque
verdadeiras assustam a quem? Será
que o poder instituído não tem capacidade de enfrentar opiniões quando
emitidas por quem a esse poder não
pertence? Porque é que só permanecem vivos aqueles que do palanque
emitem as mesmas opiniões? Deve
haver uma explicação, não acha Excelência? Eu acho que sim, que existe
algures uma explicação.
Não o quero cansar Excelência mas
certamente deve-se estar a rir de tamanha ingenuidade que vai nesta carta. Imagino-o até a pensar com os seus
botões e a segredá-los: será que esta
ainda não percebeu que é assim que se
governa, que se faz política... oh, santa
inocência... Haja paciência.
E o medo que não me larga!
Mais não digo.
Josefina Massango

é do Al-Shababy”. Depois, também há
que considerar a cisão no Conselho
Islâmico de Moçambique (CISLAMO) de Nampula, em 1998, quando
24 jovens formados maioritariamente
na Arábia Saudita, formaram o Ansar al-Sunna, ou ainda Ahl al-Sunna.
No final e, separando o trigo do joio,
parece que se chegou à conclusão que
se trata de um grupo novo, denominado Al-Sunna e, maioritariamente
formado por locais de Mocímboa da
Praia, que se reuniam num barraco
com armas brancas à cintura, símbolo
do Jihad, segundo os próprios e pediam à população mais próxima para
não enviarem as crianças à escola oficial, mas sim à Madrassa que geriam
no barraco. Outro ponto de reivindicação deste grupo, era a retirada da
estátua de Samora Machel da Vila,
bem como proibir uma igreja local
de ter cruz tão grande, luminosa e tão
exposta. Ou seja e, segundo o Jornal
País, que para mim fez a melhor capa/
síntese sobre este assunto, “Jovens
radicais sonham com califado em
Mocímboa da Praia”.
RECRUTAMENTO
Este, parece-me ser a parte mais fácil
para qualquer grupo prosélito, de cariz
islâmico, ou outro. De forma sintética,
a adesão a um grupo com estas características, garante ao aderente algo de
fundamental e que ele busca todos os
dias e que ali lhe é garantido, comida!
E aqui está uma forma de se combater estes recrutamentos. Caso a escola
oficial forneça um mata-bicho diário
e gratuito aos alunos, os seus pais
não vão “pedir transferência” para
um barraco só por ser mais perto
de casa. Outro aspecto importante,
o qual muitas vezes não é abordado
por pudor, ou por ser politicamente
incorrecto, é o facto destas populações serem analfabetas e facilmente
impressionáveis por qualquer “sábio”
com Alma de Litigante. As referências às grandezas de Allah, às casas,
às joias e às virgens que aguardam
pelo homem que anda sempre nesta
vida pela senda reta, tal qual o Profeta de Allah, são irresistíveis, apesar
do dinheiro não valer nada no Paraíso
(outra narrativa, mas para outro público)! Até eu fiquei uma manhã de
Ramadão, precisamente numa mes-

quita do Maputo, completamente esmagado, ao ouvir o Imam a dizer “entre comer o pão de hoje e o de ontem,
prefiro comer o pão de ontem que
está mais próximo do tempo do Profeta”! Nunca mais olhei de lado para
o pão duro, após esta reflexão.
O sonho do Califado, é também a
construção da utopia, da alternativa,
para estes jovens (a média etária deste grupo andará pelos sub-30), longe
do centro, sempre no meio do braço-de-ferro Renamo/Frelimo e sem
ganhos e, mais próximos de Dar-es-Salaam (1000 Km), do que do Maputo(2600 Km). “Utopia califada” essa, que também é consequência
do regresso da juventude moçambicana premiada há mais de 20 anos, com
bolsas de estudo das monarquias
do Golfo, do Sudão, da Líbia e da
Argélia, onde adquiriram formação
religiosa e regressaram virtuosos à
origem, reeducando nas práticas e nos
sermões, pelo que dizerem que este Al
Sunna é afiliado ou adepto do Al-Shabab, na prática, é o mesmo que
dizerem que são afiliados ou adeptos
do Boko Haram, só que a rota destes
não passa por Moçambique.
DUAS NOTAS FINAIS
Perante o documento que ilustra o
texto (transcrição como anexo final) e que se trata da parte que nos
interessa do Relatório da Conferência Islâmica, reunião decorrida em Nampula, entre 10 e 13 de
Novembro de 2016, as referências
ao Al-Shabab, como seita emergente e a ganhar chão nas localidades
também identificadas, demonstram
que as autoridades moçambicanas
continuam a ter como prioridade o
combate à Renamo e a negligenciar
este cancro que há muito se sabe em
crescendo e ao qual não se tem dado
a prioridade que merece. Afinal as
Informações trabalham na prospectiva, não tinham visto isto chegar, ou
não quiseram ver?
Por último, no dia anterior a este episódio de Mocímboa da Praia, Mahamudo Amurane, Presidente do Município de Nampula, foi assassinado,
especulando-se agora se haverá relação entre ambos os acontecimentos,
distanciados cerca de 600 km e 24h,
um do outro.

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

Sobre crise

É

frequente dizermos que
há crise em algo e termos
delas uma visão cataclísmica.
No seu sentido médico original, a crise é uma perturbação
somática, uma alteração do estado - considerado habitual ou
normal - do corpo. Em termos
de sistemas sociais, é uma perturbação num determinado estado de coisas ou de fenómenos,
um curto-circuito em coisas ou
fenómenos considerados normais e habituais. A crise é, ao
mesmo tempo, um revelador de

552

conflitos que não estavam visíveis e um accionador de novos
fenómenos. Mas, fundamentalmente, a crise deve ser tomada
como um fenómeno ou como
um conjunto de fenómenos
bloqueando a reprodução de
um determinado sistema. As
crises podem ser regressivas ou
progressivas: regressivas quando
são postos em acção processos
de retorno a uma situação anterior, progressivas quando são
desencadeados processos que
dão origem a uma nova situação.
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Moçambique: Estado frágil no percurso
de Estado falhado?
Por João Mosca

O

Índice de Estados Frágeis, preparado
anualmente pelo Fundo pela Paz, e publicado pela revista Foreign Policy, considera 12 indicadores para considerar
um “Estado Frágil”, e cito https://pt.wikipedia.
org/wiki/Estado_falido: “(1) movimento massivo de refugiados ou de pessoas deslocadas internamente; (2) busca de vingança por grupos
de reclamação; (3) combate humano crónico
e sustentado; (4) desenvolvimento económico
desigual; (5) pobreza e declínio severo e acentuado da economia; (6) legitimidade do Estado;
(7) deterioração progressiva dos serviços públicos; (8) violação dos Direitos Humanos e Estado de Direito; (9) aparelho de segurança; (10)
aumento de elites faccionadas; (11) intervenção
de actores externos; (12) instalação de pressões
democráticas. Como outro qualquer indicador,
este também possui críticas.
Segundo o Fund for Peace, utilizando os 12
indicadores acima apresentados, Moçambique
passou do lugar 80 em 2006 para o lugar 40 em
2017, como dos países com o estado mais frágil
do mundo, num grupo de 187 países avaliados
em 2017. Nesse período (2006-2017), houve
deterioração em todos os indicadores excepto
em direitos humanos e legitimidade do Estado. Os indicadores que maior deterioração sofreram, foram: (1) desenvolvimento económico
desigual; (2) intervenção de actores externos;
(3) serviços públicos; e, (4) pobreza e declínio
severo e acentuado da economia. Dos países
do “top ten”, seis são africanos (Sudão do Sul,
Somália, República Centro Africana, Sudão
do Norte, Republica Democrática do Congo,
e Chade), e quatro do Golfo Pérsico (Iémen,
Síria, Afeganistão e Iraque). Os 10 países mais
bem classificados são (respectivamente entre os
lugares 178 e 169): Finlândia, Noruega, Suíça,
Dinamarca, Suécia, Irlanda, Austrália, Islândia
e Nova Zelândia e Canadá.
Numa outra classificação, o Banco Mundial coloca Moçambique pela primeira vez como um
estado frágil. Afeganistão, Burundi e República
Centro Africana compõem o trio do pódio de
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uma lista de 31 países, ocupando Moçambique
o vigésimo lugar. Dos top ten, dez são países
africanos. Para o Banco Mundial, Moçambique “está em retrocesso nesta lista desde 2013
regrediu de 3.5 em 2015 para uma pontuação
de 3.2 durante o ano de 2016. Os requisitos
que contribuíram para a descida de Moçambique foram a política monetária (passou de 4
para 3.5), a política fiscal (desceu de 4 para 3),
o sector financeiro (caiu 3.5 para 3) e a política
de gestão da dívida pública (que regrediu de 3.5
para 2.5)”, http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/63446m
de16
de Setembro de 2017.
A Fund for Peace refere que a transformação de
um estado frágil em um estado falhado acontece quando: “(1) a classe política dominante
de um Estado oprime e provoca outros grupos
nacionais, gerando ressentimento em grupos rebeldes que lutarão contra o governo; (2) outro
indicador de um Estado falido é o crescimento do crime violento. Como existe ausência de
actuação, por parte do Governo, na Segurança
Pública, outros grupos controlarão as ruas, bairros e cidades, ocupando o lugar do Estado. A
anarquia se torna a norma, a partir daí; (3) o
Estado-nação existe para gerar bens políticos
à população, tais como: segurança, educação,
serviços de saúde, oportunidades económicas,
cuidado ambiental, aparato legal, um sistema
judicial e infra-estrutura fundamentais para que
se consiga gerar crescimento e desenvolvimento
da sua população; (4) o “Estado Falhado” não
é capaz de prover estes requisitos às sociedades
contemporâneas. Estes Estados possuem instituições fracas ou bastante defeituosas, permitindo somente a existência, portanto, do Poder
Executivo”.
O objectivo deste texto é o de reflectir se Moçambique está no caminho de ser considerado
um estado falhado. Na opinião do autor, nos
últimos tempos, têm acontecido fenómenos que
justificam a colocação desta hipótese. São principalmente os seguintes:
O sucessivo incumprimento do pagamento da

dívida pública, relegando o país para a categoria
de “lixo” segundo as agências de rating internacional.
A dívida de Moçambique continua a crescer,
agora com recursos ao financiamento interno,
com taxas de juro que rondam os 25%, isto é,
em quatro anos, a dívida assim contraída, mais
que duplica.
O risco da subida da inflação é mais que real,
desde que convirjam um conjunto de aspectos
de natureza económica, a maioria dos quais e os
mais importantes, não principalmente geríveis
nem controlados em Maputo (FMI, cooperação e IDE, mercados internacionais). Se assim
acontecer, o custo de vida aumentará com maior
penalização sobre os grupos sociais mais pobres.
A queda de Moçambique nos indicadores de
ambiente de negócios e de competitividade,
onde, neste último, Moçambique ocupa o lugar
136 entre 137 países avaliados.
No Índice de Desenvolvimento Humano, Moçambique esta no top ten dos países pior classificados, ocupando o lugar 181 entre 188 países avaliados em 2016, tendo subido um lugar,
comparativamente ao ranking do ano anterior.
Dos 20 países classificados, 19 são africanos.
Os acontecimentos de Palma parece que surpreenderam todo o mundo. Porém era já sabido
da acção de “evangelização” em curso há vários
anos, a saída de moçambicanos para o exterior
para “formação”, as velhas relações entre as etnias locais, o land grabing e os reassentamentos desastrosos, aspectos mais que conhecidos
através de acções de algumas organizações da
sociedade civil, aquelas “que não querem o desenvolvimento”, possuem mão externa e são anti
patriotas.
Quanto ao sistema judicial, a Comissão Constitucional e a PGR são os tops da não independência do sistema judicial e da incapacidade de
fazer avançar os processos mais importantes em
curso, como o relatório da Kroll. Ou será a morosidade uma estratégia eficazmente realizada
em defesa do poder político e de alguns nomes
transformados em letras de código? O poder do

executivo, ao ritmo do batuque, continua reforçando o monopólio do poder e de certas famílias e etnias.
As desigualdades sociais e territoriais aumentam, com desvantagem para o meio rural e para
os mais pobres dos pobres moçambicanos.
Parece não haver dúvidas sobre o estado da saúde e da educação em Moçambique e a incapacidade governativa de alterar a senda negativa da
evolução destes sectores.
Os pequenos crimes aumentam, sobretudo nas
cidades. O assassinato político e os raptos continuam apesar de menos frequentes. Será este
último aspecto motivado por ausência de contas
bancárias com muito dinheiro e, por isso, reduz
o valor do resgate e o risco do crime começa a
não compensar?
Todos desejamos que a trégua do conflito armado se transforme em paz duradoura. Atenção
que as eleições estão para breve!! E como será o
pós imediato das eleições?
Pode observar-se, em síntese, que a Fund for
Peace considera como sinais de riscos para a
passagem de um estado frágil para falhado, depende essencialmente da estabilidade política
e social, conflitos, e da capacidade do Estado
garantir bens políticos/públicos à população e
de possuir um aparelho judicial, supõe-se, independente, eficaz e célere e de instituições débeis
que fazem prevalecer o monopólio dos poderes
no executivo (governo). O parágrafo anterior
não indica estes sinais com suficiente força e
efeitos generalizados sobre o país, os moçambicanos e a economia de Moçambique? Existe ou
não o risco de Moçambique vir a ser um estado
falhado? Fica o alerta.
Outra questão fundamental neste análise é a seguinte: os estados frágeis e falhados resultam de
condicionantes não desejadas e incontroláveis,
ou são consequência de alianças estratégicas
externas e internas, de natureza política e económica? O espaço não permite expor um raciocínio sobre esta pergunta. Fica prometido, para
breve, neste espaço, um texto sobre este assunto.

Por Luís Guevane

Justiça tribalizadora

A

justiça não escolhe tribos, etnias,
raças, religiões, crenças, partidos
políticos. A justiça vale, e só por
isso, porque defende e passa a
mensagem de que ninguém está acima
da lei. Quando assumimos que quem
não deve não teme, a justiça destribaliza
a sociedade, reforça a unidade nacional,
fortalece o sentido de patriotismo. Por
isso, sabemos que ela, aplicada em defesa
de interessses inconfessos, torna-se numa
fonte segura de tensão tribal, étnica, política, racial. A balança que a representa
transmite a luta por um ideal de equilíbrio. Um ideal cujo contrapeso é a injustiça. A partir daqui todos percebemos que
a justiça, dependendo das fragilidades do
sistema em que se insere pode ser forte
ou fraca. Uma justiça fraca não tem poder sobre o regime político e económico
que a controla. Está claro que uma coisa

é a teoria e a outra é a prática quotidiana. Ou
seja, todos aparecemos através do discurso
político a defender que ninguém está acima
da lei. A prática, por seu turno, transforma
esse discurso conveniente em algo que não
passa de uma ironia.
Continuamos a viver momentos férteis em
termos de exemplos que demonstram que a
lei é forte para os fracos e fraca para os fortes. Nada novo. Ouvimos isto de forma repetitiva um pouco por todo o lado. A história
da humanidade, já mesmo mesmo antes de
Cristo, produziu demasiados exemplos desses. Mas também produziu, felizmente, muitos exemplos de excelência na aplicação da
lei, punindo os que se consideravam como
estando acima da lei, de todos e da Natureza.
Isso afectou de forma contundente todos os
corruptos intocáveis, presidentes da república
endeusados, ministros protegidos, duvidosos
representantes da lei, procuradores ao servi-

ço de grupos mafiosos e gangs de corruptos,
etc. Todos eles vacilaram ou sucumbiram perante a lei, a justiça ou, sempre que nehuma
destas condições se observasse, murcharam
diante da Natureza. Isto continua a acontecer
um pouco por todo o mundo. Moçambique
com os seus exemplos típicos de aplicação da
justiça não é excepção. O Estado de direito
democrático continua em construção diante
da severidade da história dos fortes resquícios
do monopartidarismo ou da inércia do acorrentamento do Estado...
Um pequeno salto no tempo permite-nos
afirmar que os tribunais militares revolucionários operaram fazendo justiça ainda que
enquadrados num momento histórico que se
conformava com os ditames da ideologia vigente. O fuzilamento, modelo importado dos
países considerados marxista-leninistas no
tempo da Guerra-fria, foi então abraçado e
considerado um acto de justiça. Hoje já não o

é, os tempos mudaram. Hoje, os pecado
na àrea de justiça em Moçambique resumem-se, sobretudo, à manutenção do
desafio da intromissão do factor político-psicológico na concorrência (desleal)
com aquilo que seria a ética e o profissionalismo. O cidadão continua à espera
que as instituições de direito esclareçam
a questão das dívidas ocultas. Poucos
moçambicanos conseguem perceber a
diferença entre celeridade na aplicação
da justiça para uns e não para outros e
protecção deste e daquele envolvido na
questão das dívidas. Será que o brasileiro
Ruy Barbosa continua a ter razão quando diz que «quem não luta pelos seus direitos não é digno deles»? Onde fica o
povo como Patrão nisto tudo?
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FPD busca meios para acabar com “a mão estendida”
Por Paulo Mubalo

C

om apenas poucos oito
meses à frente do Fundo
de Promoção Desportiva
(FPD), o seu director-geral,
Arsénio de Castro José Sarmento,
está a imprimir nova dinâmica e os
resultados não tardam a aparecer,
tais como a criação de uma fábrica
de equipamentos desportivos, a parceira para a co-produção de eventos,
vis-à-vis à rentabilização da instituição, como que a fazer eco ao repto
lançado, num passado recente, pelo
ministro da Juventude e Desportos,
Alberto Nkutumula. Estes e outros
projectos ambiciosos vão doravante
trazer impacto positivo, no desporto
e nas federações desportivas nacionais. Seguem-se as partes relevantes
da entrevista.
Está há oito meses à frente dos destinos do Fundo de Promoção Desportiva. Que avaliação tem a fazer?
-Queria agradecer a oportunidade
que o vosso órgão nos dá, sendo que
na primeira interacção com o jornal
SAVANA apresentamos as perspectivas do FPD em relação às infraestruturas sob sua tutela e também
sobre a questão das debilidades ﬁnanceiras que o sector empresarial e
o país atravessam. Depois de termos
interditado as piscinas olímpicas
(de treino e a de competição), pelo
triste acidente que vitimou pessoas
e criou danos, veriﬁcamos que não
havia condições sequer da acessibilidade fora de competição, fora de
treino de qualquer cidadão naquele
espaço. Em seguida, ﬁzemos um levantamento técnico e ﬁnanceiro para
que pudesse haver uma intervenção
nas piscinas e se criasse segurança.
Os valores eram muito altos, mas
lançamos um concurso para atrair
as empresas nacioniais e multinacionais, que quisessem participar na
gestão e ir buscar as contrapartidas
através da exibição e exposição das
suas marcas ou a atribuição de um
nome nas piscinas. Estamos numa
zona privilegiada em termos de
massa dirigente que circula aqui, mas
infelizmente esse concurso ﬁcou deserto. O Fundo, com os seus recursos
próprios, procurou criar condições
de segurança de acesso à piscina.
A piscina foi reaberta, já oferece
condições de segurança?
-Tivemos uma intervenção na infra-estrutura toda e depois da reabertura da piscina de treino, na semana
passada, junto com os parceiros do
movimento associativo desportivo,
nomeadamente, o clube Golﬁnhos,
que se aproximou a nós para realizar uma competição internacional,
fomos veriﬁcar que havia condições
para que se realizasse competições
naquele espaço e ﬁcaram maravilhados pela intervenção que ﬁzemos e
pela celeridade que demos, de trazer
de volta as piscinas para o uso dos
seus utentes. Não resolvemos deﬁnitivamente o problema estrutural da
infra-estrutura, mas resolvemos minimamente aquilo que são as causas
emergentes para qualquer acidente
que possa ocorrer.
A UEM realizou um seminário sobre infra-estruturas desportivas.
Quais foram os ganhos ?
-A parceria com a UEM foi muito

Arsénio Sarmento, Director-geral do
FPD

profícua e aquela instituição de ensino veio com as faculdades de Engenharia, de Direito e com a escola
superior de Desporto e com esses
sectores todos dentro da universidade, mais o MJD, os clubes, as federações e outros actores, podemos ver e
fazer um diagnóstico de como é que
o país está em termos de infra-estruturas, desde a independência até
ao dia de hoje. O seminário deu-nos
muitas luzes, muitas balizas dentro
deste quadro, até porque tivemos
intervenientes que trabalham muito
intrinsicamente neste processo. Neste momento, estamos com a UEM
a produzir um documento que entendemos tem de ser divulgado pelo
país. Sabemos que há infra-estruturas que foram implatadas pelo país
fora sem se cumprir alguns preceitos,
no sentido de orientação dos campos
e outros padrões. Então, o FPD, o
MJD e a UEM entendem que, através da produção desta informação e
sintetização em certos documentos,
podemos andar pelo país e encorajar
a quem de facto invista, porque temos intenção que haja muito investimento em infra-estruturas, sejam
elas de sector privado.

Fábrica de equipamentos
em perspectiva
Sr. Director, as bombas de combustível e o centro de conveniência já
estão a funcionar em pleno?
- Na altura em que teríamos feito o
trabalho connvosco, as bombas de
combustível e o centro de conveniência estavam encerrados por razões alheias à nossa vontade e tanto
quanto sabíamos, a licença para a
exploração não saía. Sua Excelência
o ministro que superitende a àrea de
desporto fez um trabalho aturado e
apoiou-nos muito para que junto das
entidades competentes acabâssemos
por ter essa licença. Lançamos as
bombas com a Engel e estão a funcionar. Neste momento, já dão algum
rendimento adicional ao FPD que,
por sua vez, nos permite fazer pequenas intervenções. A gestão desta
grande infra-estrutura, que é o ENZ,
também vai ser feita com base nesse
apoio. Temos já em funcionamento
um restaurante permanente, para
quem queira frequentar. Igualmente,
dentro em breve vai funcionar uma
fábrica de equipamento desportivo,
queremos uma marca de equipamento das selecções nacionais porque julgamos que o país, como tal,
tem de ter uma marca. Estamos a
falar do fato de treino, do pólo, do
equipamento oﬁcial. O sector empresarial deu-nos sinal de que está
connosco.

Outrossim, lançamos uma campanha, na qual os orgãos de comunicação social, o sector empresarial, as
multinacionais se juntaram às federações desportivas nacionais e todos
ﬁzeram um único grito da gestão
centralizada dos recursos para as federações desportivas nacionais para
os eventos de alta competição.
O FPD vai continuar a rubricar
contratos-programa com todas as
federações?
-Ao nível do FPD, o contrato-programa dá ênfase à formação e
massiﬁcação, mas apesar disto, cada
federação saía por si a pedir apoios.
Quando lançamos a campanha, a ginástica estava a caminho dos EUA
para defender o bi-campeonato e
não tinha como ir, mas graças ao
espírito da campanha e as parcerias,
conseguimos que a ginástica fosse
defender o título mundial e hoje é
tri-campeã mundial. É preciso referir que as federações desportivas
nacionais que iam para fora de Moçambique, hóquei, natação, voleibol,
já tinham na sua agenda a ida aos
mundiais, mas não sabiam se iriam
ou não. Como Fundo queremos estar
com todos e criar condições para que
a classe empresarial veja no desporto uma oportunidade de negócios,
de exposição dos seus produtos, das
suas marcas. Naturalmente estamos
numa fase muito embrionária com
estas marcas que estamos a criar.
Deve imaginar que o FPD vai completar 20 anos de existência em 18
de Março de 2018 e gostaríamos que
até lá fosse coroado de respostas às
questões todas que temos encabeçado para que o Fundo seja uma marca
e tenha reconhecimento do seu envolvimento no apoio ao desporto.
E em relação às federações ilegais ou
que trabalham fora de mandato?
-As federações têm de se organizar,
têm de se colocar também dentro
dos mandatos. Há federações que
não existem legalmente e outras que
existem, tem personalidade juridical,
mas estão fora de mandato e quando
falamos de federações, falamos de

outros organismos desportivos. A
plataforma acordada este ano foi de
que, se de forma brusca condicionássemos o apoio à publicação no Boletim da República poderíamos prejuducar os atletas. Fizemos um diálogo
aberto e permanente com todas as
federações que não estão legais para
que nos submetessem os dossiers da
sua aplicação junto ao Ministério
da Justiça. Tivemos, ainda, alguns
encontros com o FPD, INADE,
DND, COM e criamos uma plataforma única de gestão, e monotoria
em relação ao que acontece nas federacoes e, deﬁnitivamente, quem não
nos deu nenhum sinal de pretensão
de melhoria nestas questões de organização não podemos ﬁnanciar.
As infra-estruturas adjacentes ao
ENZ estão a degradar-se precocentemente…
- Não julgo que haja degradação das
infra-estruturas adjacentes ao ENZ,
porque ao redor do estádio o que há
é uma cerca. O estádio tem uma área
muito grande e, para além do próprio ENZ, há uma pista de treino lá
fora e um campo de futebol, que as
comunidades usam. Se for a veriﬁcar,
quem circula no sentido norte-sul,
na direcção ao mercado, há um espaço muito grande a atravessar e as
comunidades entendem fazer corta
mato. Várias vezes, o Fundo investiu,
fechando as cercas, mas as comunidades sempre quebram a vedação
e passam por ali. É uma situação
muito difícil de controlar, atendendo que o tipo de vedação nesta fase
é precária. Mas é uma questão que
estamos a procurar saída junto com a
vereação do Distrtito.

“Roubos no ENZ visam
desacreditar-nos”
E quanto aos roubos?
-Esta questão preocupa-nos bastante, sazonalmente temos sofrido
roubos, só para referir o último, de
uma forma especíﬁca, retirou-se um
acessório que alimenta o sistema de
êcrans dos monitores. É um equipamento que não tem uso, é um aces-

sório de um sistema e eu pergunto,
porque alguém foi tirar acessório que
não tem uso, aqueles êcrans são de
uso especíﬁco. Pela forma como as
coisas têm acontecido, já transmitimos isso às autoridades policiais,
nos parece estar a haver uma sabotagem clara em relação ao estádio.
Em relação ao roubo do acessório
certa media divulgou de uma forma
parcial.
Estranhamente, os roubos acontecem geralmente nos ﬁnais de semana, e também nunca acontecem esses
roubos quando há eventos. Nota-se
que são eventos selectivos, de pessoas que, na nossa óptica estão a sabotar para nos criar mais diﬁculdade.
Pelas informações que temos, só a
forma como se retira daquele acessório ao voltar a colocar já precisa de
acessórios complementares. É uma
situação difícil e que nos tira sono,
temos poucos recursos, colocar uma
empresa de segurança no ENZ acarreta muitos custos, e havendo posto
policial julgamos que podemos redobrar esforços que consigamos ter a
empresa de segurança a nos apoiar .
-A área do desporto tem muitos
interesses, se for a ver, até pessoas
de intelctualidade muita alta, nesta
questão de roubo já começaram a
comentar que a esquadra é culpada,
que o Fundo é culpado, que a gestão
do estádio é culpada, mas o trabalho
da polícia é exclusivamente da polícia e temos fé na entidade que foi
colocada aqui. Ela deve cuidar do
estádio e da nossa segurança, porque
se alguem é capaz de entrar e ir tirar acessório, pode entrar e pôr em
causa a nossa seguranca, por isso estamos preocupados. Devo dizer que
há muitos interesses obscuros à volta
do desporto, a julgar pelos comentários, a ideia é que eventualmente
foram colocadas pessoas a fazer certa
gestão e que não deviam ser aquelas.
Assim, para que se note a incompetência destas pessoas começa-se a
criar eventualmente essa sabotagem.

Faça adiferença
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Falta financiamento na cultura nacional

O

músico
moçambicano
Alberto Mutcheca considera que os artistas de
proa não têm tido apoio
para apresentar os seus trabalhos.
“Dificilmente tenho apresentado
os meus trabalhos no nosso país.
Nós os músicos de proa, quando
procuramos apoio para divulgar os
nossos trabalhos, não temos sido
bem sucedidos”, lamenta Alberto
Mutcheca.
Já não existem eventos que juntam
a maioria dos artistas no mesmo
palco. “Actualmente já não existem
concertos públicos. Em tempos
passados, estávamos habituados,
em datas comemorativas, a sermos
convidados a participar em concertos públicos. Hoje o que assistimos
são eventos onde participam os
mesmos artistas. Como se no nosso
país não existissem outros artistas”,
aponta o músico.
O músico considera que as músicas produzidas pelos jovens artistas
não tem o objectivo de educar a sociedade. “Os jovens artistas produzem músicas que falam do mesmo
assunto. Quando um artista faz um

Precisamos mudar a imagem cultural do nosso país

tema sobre um assunto os restantes
fazem o mesmo. Já repararam que
existem muitas músicas que falam
sobre o casamento. Será que não
existem outros assuntos para serem
abordados neste país?”, questiona.
Os artistas procuram outras ocupações para sustentar as suas vidas
e das suas famílias. “Como não tenho tido trabalho na área musical
tenho exercido a actividade agrícola. Tenho alguma terra onde cultivo
variedade de produtos. Porque se
espero por algo apenas da música
vou morrer de fome. São muitos

Mia Couto lança
“O bebedor de horizontes”

O terceiro livro de “As areias do
imperador” sai sob a chancela da
Fundação Fernando Leite Couto, depois de os outros dois livros,

Mulheres de cinza e A espada e a
azagaia, terem sido lançados em
2015 e 2016, respectivamente. O
bebedor de horizontes foi apresentado por Lourenço do Rosário e
Severino Ngoenha.
Numa breve intervenção, Filipe
Nyusi felicitou Mia Couto por
mais uma obra literária, mas também elogiou a iniciativa da família
Couto de transformar a residência
de Fernando Leite Couto numa
fundação.

Naita Ussne

M

ia Couto encerrou nesta
quarta-feira a trilogia
“as areias do imperador”, com o lançamento
da obra “O bebedor de horizontes,
numa cerimónia que contou com a
presença do Presidente da República, Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi recebendo o livro de Mia Couto

músicos que se têm ocupado com
outras actividades, porque a música já perdeu o seu lugar na cultura
moçambicana. O que vimos hoje
são músicas feitas no computador.
Já não há criatividade. O verdadeiro artista é aquele que usa um
instrumento musical para compor
as suas músicas”, esclarece.
As instituições que tutelam a cultura não têm feito o seu trabalho
com vista a criar condições de trabalho para os artistas. “Em todas
as vertentes culturais não vemos
nada. Em tempos era normal saber

sobre as artes plásticas, teatro, música, etc. Já não temos eventos que
divulgam os trabalhos dos artistas.
É preciso que as instituições vocacionadas demonstrem trabalho.
Não sabemos para quê existem.
Não estamos a ver o trabalho que
deveriam fazer”, afirma.
A falta de estúdios de gravação é
uma das dificuldades com que os
artistas se confrontam. “Os artistas
sempre criaram músicas mas encontram dificuldades para gravar.
Praticamente não existem estúdios
de gravação e os que há contam-se
aos dedos, sendo que cobram valores astronómicos. Outro aspecto é
que a qualidade que esses estúdios
têm é muito baixa para a realidade
que vivemos actualmente”, indica.
Nos últimos tempos, a cultura
nacional tem sido esquecida em
detrimento da internacional. “Os
eventos musicais realizados no país
só são dados credibilidade quando
participam artistas de fora. Não
estou a dizer que não podemos
misturar, mas precisamos de pôr
a nossa cultura sempre à frente.
Quando ouvimos que vão organizar um evento musical onde apenas

participam artistas nacionais, parece que não é nada. Para ser algo
têm de participar artistas de fora”,
lastima.
Por outro lado, os organizadores
de eventos culturais pagam valores
baixos aos artistas nacionais. “Uma
das coisas que tem manchado é o
facto de os organizadores pagarem
os artistas do país. Não dão valor
aos artistas. Os valores que cobram
para os ingressos são muito altos e
o público adere. Contudo pagam
mal. Marginalizam os artistas moçambicanos”, deplora.
As instituições que financiam os
eventos culturais têm de deixar de
pensar apenas no ganho. “Sempre
que as instituições que patrocinam
os eventos culturais o fazem têm
um ganho. É a imagem delas que
é conhecida pela sociedade. Tem a
parte social que elas têm de desempenhar. Agora olhar só para o dinheiro não vamos desenvolver culturalmente. Por isso sentimos que
o nosso país é pobre culturalmente.
Precisamos de mudar este cenário”,
finaliza. A.S

Dobra por aqui

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1242  DE NOVEMBRO DE 2017

2

Savana 03-11-2017

SUPLEMENTO

Savana 03-11-2017

3

OPINIÃO

Savana 03-11-2017

Abdul Sulemane (Texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)

Encontros e reencontros

N

a vida existem aqueles momentos em que quando encontramos indivíduos por quem nnutrimos alguma simpatia procuramos estar ao seu lado maior tempo possível. Procuramos
de todas as formas trocar impressões, procurar saber sobre algum assunto, recordar de
momentos. Não é preciso ser actor para que tal aconteça. Mas quando a pessoa é actor
até parece que está a encenar alguma coisa. Não foi o que fez o actor de teatro, Gilberto Mendes, quando encontrou Marcelino dos Santos, um histórico da Frelimo, que um dia questionou a
mudança de nome do emblemático Cimema Madjedje, para Cine-Teatro Gilberto Mendes. Pelo
estado de saúde de Marcelino dos Santos, Mendes teve de ﬁcar de cócoras para venerar um dos
membros mais antigos do partido dos camaradas.
Outros quando se encontram não escondem a alegria. Demonstram para todos que queiram ver.
Há mesmo momentos em que não se esconde a satisfação. Isso foi visto entre o Akon e Malengane
Machel. Estes dois o ﬁzeram em grande estilo.
Agora há daquelas visitas consideradas inesperadas. Quando isso acontece deixa os anﬁtriões com
um nível de improvisação alta. Precisam ter um jogo de cintura para não demonstrar tamanha surpresa. Foi o que aconteceu quando o novo secretário para a mobilização e propaganda e porta-voz
do partido dos camaradas, Caifadine Manase, visitou a redacção do jornal SAVANA e mediaFAX.
É só ver como os jornalistas reparam para ele que teve de desviar o olhar para outro lado.
Os jornalistas têm sempre algo para questionar. Procuram a todo o custo encontrar a veracidade
dos factos. Vão até ao fundo das questões. Isso tudo para poder explicar de forma mais simples o
cidadão comum. Esse é um dos deveres dos jornalistas. O jornalista e editor executivo do Jornal
SAVANA, Francisco Carmona, é o que deve estar a fazer na sua conversa com o deputado do batuque e maçaroca, Edson Macuácua, que no congresso não disfarçava a ambição de querer chegar a
SG do partido governamental. Mesmo com ar descontraído da conversa, Francisco Carmona não
perde o foco. Edson Macuácua disfarça com sorriso maroto. Como se estivesse a dizer para si que
este jornalista não perde a oportunidade para atacar.
Estes últimos tempos são caracterizados por exonerações e nomeações na máquina securitária do
Estado, muitas delas com indicações de ﬁguras com cordão umbilical enterrado lá para as bandas
do Planalto. Outros são quadros com credenciais ﬁrmados e outros nem tanto. E nas nomeações
vimos ﬁguras que nos ﬁzeram recordar episódios obscuros, de deixar qualquer ser pensante de
cabelos em pé. Na derradeira foto, está o novo comandante da FIR, Cornélio Alberto Manguku,
natural de Cabo Delgado, com o actual Presidente do clube de Chibuto, Betuel Saveca, um homem também com um passado inquietante, que, a Rádio Boca, não se farta de noticiar que gostava
de chegar, ou fazer eleger alguém, a edil de Chibuto nas municipais que se avizinham.
Será que este momento registado fez recordar os momentos passados juntos? É nisso que dá os
encontros e reencontros. Como dizia o outro: diga-me com quem andas e eu te direi quem és.
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t%FQPJTEFUPEBTBTUFOUBUJWBTGFJUBTQBSBDPOWFODFSPTWFOEFEPSFTEPmNEBEF+VMIPBDFEFSFNPTFVFTQBÎPQBSBBmOBMJ[Bção dos acessos à ponte da Catembe, pelas notícias em curso só
com recurso à associação dos curandeiros é que, eventualmente,
TFDIFHBSÈBDPOTFOTPTVNBWF[RVFBNPMBUFJNBFNTBJS"OÍP
TFSRVFB6*3WFOIBEBSVNBBKVEB[JOIBË"NFUSBNP
t""NFUSBNPOFTUFTEJBTDBSSFHBEPTEFiDIVQBTBOHVFwÏJOWPcada para todos os problemas do país. Como mais uma vez a
classiﬁcação do “doing business” é uma grande decepção talvez
com uma “cerimónia” se resolvam os problemas deste índice do
Banco Mundial.
t²EFFTUSBOIBSRVFBUBMBTTPDJBÎÍPUBNCÏNOÍPGPJDPOWJEBEB
para Mocímboa da Praia uma vez que nas palavras do partido do poder andou por lá “um bando de malfeitores” a semear
NFEP F UFSSPS "QFTBS EPT WÈSJPT SFMBUØSJPT BQPOUBSFN DMBSBmente qual é o problema os poderes do dia preferem a táctica
da avestruz. Em nome de quem?

Nyusi com mais músculo nas FDS

O

Presidente da República,
Filipe Nyusi, empossou
na segunda-feira os novos Chefe de Estado-Maior General (CEMG), Lázaro Menete, director-geral do
4*4&  +ÞMJP +BOF F DPNBOEBOUF-geral da polícia, Bernardo Rafael, reforçando o controlo sobre
as Forças de Defesa e Segurança
(FDS) moçambicanas.
Num acto que decorreu em plena
sede do Estado-Maior General
em Maputo, Filipe Nyusi investiu
BJOEB&[FRVJFM*TBD.VJBOHBOP
posto de comandante do exército
e do vice-comandante da PRM,
Timóteo Bernardino.
"UPNBEBEFQPTTFEF+ÞMJP+BOF
decorreu na tarde de segunda-feira na Presidência da República.
Filipe Nyusi mexe no topo das
'%4 EVBT TFNBOBT BQØT P 9*
Congresso da Frelimo, que serviu
para a aﬁrmação do actual chefe
de Estado na liderança do partido
no poder em Moçambique.
Devido à celeuma que tem roEFBEPP4*4& EFWJEPBPFOWPMWJmento desta entidade na contracção das chamadas dívidas ocultas,
a tomada de posse do novo “boss”
da “secreta” moçambicana era esperada com forte expectativa.
Por outro lado, a actuação dos
serviços de informações está a
ser posta em causa pelo facto de
o Estado moçambicano ter sido

incapaz de evitar a eclosão de ataques de um grupo supostamente
de inspiração islamita em Mocímboa da Praia a alvos da polícia.

Acção em tempo útil
"UFOUPBFTUBTQSPCMFNÈUJDBT 'JMJQF /ZVTJ JOTUPV P 4*4& B BHJS
em tempo útil contra actos que
ameaçam a segurança do Estado,
assinalando a emergência de novos riscos à segurança interna.
“Mais do que recolher informações, é importante que o trabalho de sistematização e produção
desses dados seja realizado em
tempo útil para evitar que o que
é hoje uma ameaça se torne num
facto com repercussões graves
para a segurança do Estado”, declarou Filipe Nyusi.
0TTFSWJÎPTEFJOGPSNBÎÜFT QSPTseguiu, devem estar preparados
para enfrentar novos fenómenos
que, pela sua peculiaridade, podem prejudicar a soberania do
Estado.
i"UBSFGBRVFUFNQFMBGSFOUFOÍP
é fácil, como é do domínio de
todos, a tarefa fundamental do
4*4& Ï B SFDPMIB  TJTUFNBUJ[BÎÍP
e introdução de informações que,
pela sua natureza, constituem
ameaça de crimes que possam
pôr em causa o Estado de direito
democrático”, acrescentou o chefe
de Estado.
"PT EJSJHFOUFT NJMJUBSFT F EB
polícia, Filipe Nyusi já os tinha

exortado no sentido de se anteciparem às ameaças que atentem à
soberania e estabilidade do país.
i*NQÜFTFRVFBT'PSÎBTEF%Ffesa e Segurança sejam capazes de
antever as ameaças ou em caso de
ocorrência de actos atentatórios à
soberania tenham capacidade de
agir com ﬁrmeza”, aﬁrmou Filipe
Nyusi.
"DBQBDJEBEFEFBOUFDJQBÎÍPEBT
ameaças, prosseguiu Filipe NyuTJ  WBJ QFSNJUJS ËT 'PSÎBT "SNBdas de Defesa de Moçambique
'"%.  F Ë 13. RVF FWJUFN
ações nefastas à estabilidade do
país.
Nesse sentido, Filipe Nyusi defendeu uma cooperação estreita entre todas as instituições de
defesa e segurança, visando uma
actuação mais eﬁcaz contra os
perigos à integridade territorial e
à paz.
i"EJOÉNJDBRVFPQBÓTIPKFBUSBvessa exige a interdisciplinaridade
e coordenação de esforços para
uma actuação conjunta e simultaneamente dispersa”, acrescentou
Nyusi.
Filipe Nyusi destacou que as novas cheﬁas militar e da polícia
tomam posse num momento em
que o país deve consolidar a paz e
a unidade nacional.
i" WPTTB BDUVBÎÍP EFWF QSJPSJ[BS
o binómio segurança e tranquilidade pública e desenvolvimento”,
acrescentou Filipe.

t/BUFSSBEPHÈT QFMPNFOPTPEPTSFMBUØSJPT IÈOPUÓDJBTEFVN
OPWP QPSUP QBSB 1BMNB 0 RVF QBSFDF OPSNBM QBSB BT BVUPSJdades do território, deixa agitados os novos concessionários da
[POBRVFQFOTBWBNRVFDPNBTDPODFTTÜFTFN"GVOHJ FTUBWBN
FODFSSBEBTBTJOTUBMBÎÜFTQPSUVÈSJBTOB[POB²DBTPQBSBRVFTtionar se há mal com tanta fartura uma vez que parece renascida
das cinzas a plataforma logística de Pemba.
t4PCSFPHÈT BHVBSEBNTFSFWFMBÎÜFTFODPSBKBEPSBTEBSFTQPOTÈWFMEPQFMPVSPRVFGPJBP+BQÍPËQSPDVSBEFDPNQSBEPSFTQBSBP
gás, condição indispensável para que os gringos anunciem a tão
BHVBSEBEBEFDJTÍPmOBMEFJOWFTUJNFOUP"UÏBHPSB TØIÈmSNF
o cometimento tailandês, que é também investidor do projecUP0NPNFOUÉOFPEFTBMFOUPHPWFSOBNFOUBMTPCSFPTQSPKFDUPT
deixou uma cimeira internacional de “oil & gas& em Maputo
às moscas e apenas representada ao nível de vice-ministro.
t    "P NBOEBS QBTTFBS B EFMJCFSBÎÍP EB $PNJTTÍP RVF WFMB QFMB
²UJDB  P YFSJGF EB  EF 4FUFNCSP MBOÎPV VNB CBUBUB RVFOUF
QBSBBJOPGFOTJWB#VDIJMJ²RVF EFQPJTEFJOUJNBSPNJOJTUSP 
que assinou acordos consigo mesmo na cabotagem portuária,
para repor a legalidade, a expectativa é que a “mão dura” chegue
também ao homem de Washington no negócio de Kuhanha/
Moza. Enquanto isso a mala dos 20 kg continua a estar sempre
pronta …
t"WFMPDJEBEFConcord com que a justiça tratou o caso Tocova
em Nampula, se fosse também imprimida no caso das dívidas
ilícitas, por estas alturas, os moçambicanos estariam a respirar
de alívio por estarem fora dos bloqueios internacionais...
t    2VFN QSPNFUF EBS MVUB Ï B EBNB EP DBTBDP SPTBDIPRVF  B
tal que distribuía bois e alfaias agrícolas entre familiares e noNFOLMBUVSBGSFM&MBQSPNFUFJSBUÏBP5SJCVOBM"ENJOJTUSBUJWP
QBSB WFS SFWPHBEB B EFDJTÍP EP NJOJTUSP +1 FN FYQVMTÈMB EP
"QBSFMIPEP&TUBEP/ÍPTFTBCFNFTNPTFP;ÏEB3VBFTUÈ
mesmo preocupado com isso, mesmo depois de os auditores
terem sido mandados fazer melhor o seu TPC para enterrarem
Sentina…
t&ORVBOUPPFYFDVUJWPEPFOHFOIFJSPEPQMBOBMUPBQFMBBPQPWP
para apertar cada vez mais o cinto, os empregados continuam a
viver a grande e a francesa. Desta vez foi o festival de viaturas
de luxo adquiridos para aumentar a colecção dos empregados
na suas já apinhadas garagens, enquanto o patrão viaja em my
loves²NFTNPQBSBEJ[FSGBÎBPRVFFVEJHPFOÍPPRVFGBÎP
Em voz baixa
t1BSFDFUFSNJOBEPPKÈMPOHPOBNPSPEPQBJEBEFNPDSBDJBDPN
PFOHFOIFJSPEPQMBOBMUP5JP"GPOTPOÍPHPTUPVNFTNPOBEB
das brincadeiras de não se nomear ninguém com raízes na Renamo para as recentes mexidas nas FDS. Será o tal sinal …
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MultiChoice lança GOtv Max

A

MultiChoice Moçambique lançou, nesta terça-feira, um novo pacote da
GOtv, denominado GOtv
Max, que, segundo os promotores,
levará o entretenimento até ao máximo.
“O entretenimento excelente foi
sempre o objectivo da GOtv – e estamos entusiasmados em continuar
a criar fantásticas opções de entretenimento para os nossos clientes,
trazendo-lhes este novo pacote,”
afirmou Jonia Presado, Directora
de Marketing.
De acordo com Presado, os subscritores GOtv poderão agora aceder
a mais entretenimento e desporto – incluindo os melhores títulos
do futebol mundial – com o pacote
GOtv MAX.
“Iremos trazer os melhores títulos
de futebol do mundo, incluindo a
La Liga, oferecendo mais escolha
para toda a família”, frisou.
Presado afirmou igualmente que o
GOtv MAX irá oferecer às famílias uma escolha mais ampla do que
nunca na GOtv – com cinco novos
canais de programação internacional actual apresentado, desde séries,
música, desporto à mais recente
realidade da moda, celebridades e
programação infantil.
“O pacote GOtv MAX irá ser a
via mais económica para os Subscritores GOtv obterem acesso ao
melhor e mais recente conteúdo
directamente de Hollywood e do
resto do mundo”.
Segundo Presado, o novo pacote
GOtv MAX irá incluir o melhor

futebol europeu em acção – todos
os jogos ao vivo da La Liga num
novo canal desportivo, o SS Select
4 que apresentará também comentários em português de jogos seleccionados, para além de uma variedade de desporto incluindo Luta
livre, MMA, Rugby 7’s, Atletismo,
ligas de Futebol Africano, selecção de jogos da EPL e muito mais
noutros canais de desporto como
o Maximo 360, Select 1 e Select 3
bem como destaques no SS Blitz.
Os clientes da GOtv irão desfrutar ainda “da fascinante telenovela
de Bollywood”, os últimos e mais
recentes hits e vídeos de música da
Lusofonia, as séries e filmes mais
recentes e animada programação
infantil em canais como Mundo
Fox, Zee World, Panda e Trace
Toca e muito mais. Os clientes poderão ter tudo isto por um preço
acessível de 800mt por mês.
“Estamos muito satisfeitos por
os nossos clientes da GOtv terem
agora a possibilidade de escolher
um novo pacote que irá maximizar
a sua experiência de entretenimento. Com mais opções de pacotes
agora disponíveis, os nossos estimados clientes da GOtv poderão
escolher um plano de subscrição
que melhor se adequa às suas necessidades e orçamento,” acrescentou Jonia Presado.
“Permanecemos empenhados em
entregar o melhor entretenimento, que seja acessível, a milhões de
telespectadores, oferecendo-lhes
a oportunidade de desfrutarem de
entretenimento digital de qualidade”, salientou.

Cimento usado na Ponte Maputo
- Catembe ganha prémio

A

InterCement
Moçambique conquistou
o renomado Prémio
Fulton – edição 2017,
na categoria Infra-estrutura,
concedido pela Associação de
Concreto Sul-Africana, pela
qualidade do cimento fornecido à Ponte Maputo-Katembe.
Utilizando o cimento CM
Tipo II/A-L 42,5N e também
cinzas volantes, a construtora
chinesa CRBC produziu concreto de altíssima resistência
para que os pilares suportassem
toda a estrutura desta que é a
maior ponte suspensa do continente africano.
A Ponte Maputo-Katembe
será entregue até ao final de
2017 e terá uma extensão de

cerca de três quilômetros, com
quatro faixas para a circulação
de veículos e uma estrada até a
Ponta D’Ouro.
As bases da ponte, com 50 metros de diâmetro e 37 metros
de profundidade, foram consideradas pelos especialistas do
Prémio Fulton como um desafio único de inovação tanto
em projecto quanto na própria
construção.
Para Jorge Reis, Director-Geral
da InterCement Moçambique,
“o prémio coroa todo o esforço
das equipas que, nos últimos
três anos, estiveram focadas
em oferecer um cimento de alta
qualidade para este desafiante
projecto. No total, foram mais
de 200 mil toneladas de cimento para as obras da ponte”.

Dia Mundial da Poupança envolve mais de 400 alunos

O

Standard Bank realizou,
recentemente, acções de
sensibilização na vertente
da educação financeira para
mais de 400 alunos do Instituto Comercial de Maputo e da Escola Secundária Josina Machel, por ocasião
da celebração do Dia Mundial da
Poupança, que se assinala no último
dia útil do mês de Outubro.
Através destas iniciativas, realizadas
anualmente, o banco pretende transmitir conteúdos de educação financeira nas escolas e consciencializar os
alunos sobre a importância e vantagens de fazer poupança.
De acordo com Dércio Mabuie, representante do Standard Bank, o objectivo destas acções é de despertar a
consciência dos alunos, na sua maioria adolescentes, para a necessidade
de poupar para a realização dos seus
sonhos.
“Escolhemos esta camada porque é a
que vai conduzir os destinos do País

no futuro, daí a necessidade de incutir neles o espírito de poupança. Eles
têm de saber, a partir desta idade, que
para investir é necessário poupar”,
disse o representante do banco.
Por seu turno, Paulo Rassul, professor de contabilidade no Instituto
Comercial de Maputo, considerou
louvável a iniciativa do Standard
Bank pois, na sua opinião, vai permitir que os alunos cresçam com noções
de gestão e aplicação dos seus rendimentos.
Acrescentou ainda que “eles podem,
a partir destes ensinamentos, ajudar
os seus pais e encarregados de educação a organizar a sua vida financeira,
o que vai, de certa forma, contribuir
para a melhoria da qualidade de
vida”.
Isabel Mafumo, aluna do primeiro
ano do curso de Gestão no Instituto
Comercial de Maputo afirmou ter
aprendido bastante na palestra, pois,
embora já tivesse ouvido falar de
poupança, ainda tinha algumas ideias

pré-concebidas sobre o assunto”.
“Hoje aprendi que não precisamos
de ter muito dinheiro ou atingir a
fase adulta para poupar. Independentemente da nossa idade ou dos
nossos rendimentos, podemos, sim,
fazer poupança. É uma das melhores
formas de realizar os nossos sonhos.
É o segredo para quem pretende,
por exemplo, criar uma empresa ou
comprar uma casa”, asseverou Isabel
Mafumo.
Refira-se que o Standard Bank se associa às celebrações do Dia Mundial
da Poupança desde 2014 como forma de incentivar os seus clientes, em
particular, e a sociedade, no geral, a
adoptar bons hábitos financeiros, que
passam pela reserva de dinheiro para
investimentos ou emergências.
Para além do Instituto Comercial de
Maputo e da Escola Secundária Josina Machel, o Standard Bank tem
realizado palestras e acções diversas
sobre poupança em escolas secundárias do Centro e Norte do País.
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Lançada 13ª edição do MFW

A

DDB
Moçambique,
produtora de maior
evento de moda a nível
nacional, lançou, no passado dia 27 de Outubro, a 13ª
edição do Mozambique Fashion
Week (MFW), num evento que
juntou a mesma mesa parceiros,
estilistas e modelos.
A edição deste ano, agendada en-

Game
reabre
quatro
meses
depois

D

epois de cerca de 4 meses encerado, reabriu no
passado dia 26 de Outubro, uma das maiores
cadeias de supermercados sul-africanos, a operar no país. Com
uma nova imagem, a loja Game
voltou a brindar aos seus clientes
com uma variada gama de produtos e de qualidade comprovada no mercado.
Falando por ocasião da reabertura da loja, o director de Marketing e Clientes do Game, Mark
Tuner, avançou que o compromisso do grupo era de garantir
que clientes continuem a ser “o
centro de tudo o que fazem e em
todos os momentos”. Prosseguiu
que nas lojas Game, os clientes
podiam ter a certeza de que vão
encontrar todo o tipo de produtos para a casa sob um único
tecto. “Garantimos também uma
experiência de compras fácil e
sem complicações onde podem
encontrar tudo o que precisam
com facilidade.
A nova loja oferece uma selecção de itens alimentares frescos,
tais como vegetais, carne e produtos previamente cozinhados,
bem como, uma vasta gama de
outros itens não alimentares, que
vai desde os electrodomésticos,
produtos de som, brinquedos,
artigos para desporto, decoração
de interiores e exterior, produtos
para acampar e material diversificado.
Tuner avançou que nos primeiros
três dias, boa parte dos produtos
em promoção esgotaram e a aderência superou as expectativas.
(Redacção)

tre os dias 1 e 10 de Dezembro,
conta com aproximadamente 90
estilistas.
Com vista proporcionar um
evento cada vez mais dinâmico,
a edição deste ano, o MFW inovou vários aspectos, com destaque para introdução da categoria
Fashion Awards, que inclui as
premiações para o melhor Modelo Masculino 2017, Modelo

Feminino 2017, Estilista 2017,
Fotografia de Moda 2017, Artista Musical com mais Swag 2017,
Apresentador com mais Swag
2017 e Novo Talento 2017.
Os estilistas virão de Portugal,
Angola, África do Sul, Japão, Itália e Kenya. Rocha garantiu ainda
que continua viva a ideia de levar
os estilistas nacionais para fora
do país, com destaque para países

como Portugal e Itália.
A DDB Moçambique perspectiva novas acções, nas regiões Centro e Norte do país. Mesmo sem
avançar os nomes das províncias,
Vasco frisou que o processo de
casting nos outros cantos do país
vai permitir a selecção dos candidatos para o evento principal, em
Maputo.
Por seu turno, a representante

da Vodacom, Cláudia Chirindza, umas das patrocinadoras
do evento, destacou o papel da
empresa no projecto MFW. “A
nossa caminhada, nos últimos
anos, teve de altos e baixos, mas
no final o resultado foi positivo,
razão pela qual ainda continuamos a ser parceiro deste evento”.
(Redacção)

3

PUBLICIDADE

Savana 03-11-2017

ASSOCIAÇÃO MOÇAMBICANA DAS MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA
Av. Romão Fernandes Farinha nº 567, 1º Andar, Tel./Fax 21408232-Cell : 823206700
Email-ammcjm@gmail.com
Website-www.ammcjm@org.mz
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA

COMUNICADO DE IMPRENSA
A Associação Moçambicana das Mulheres de carreira Jurídica AMMCJ - uma associação de
direito privado, constituído por mulheres e homens de todo o país, que exercem a sua
SURÀVVmR
na área jurídico-legal, nomeadamente advogada/os, juíza/es, procuradora/es, notária/os, técnica/os, e estudantes do curso de Direito, foi escolhida para receber em Maputo de 07 a 09 de Novembro de 2017, o conselho alargado da Federação Internacional
das Mulheres de Carreira Jurídica, o qual terá como tema: “EMPONDERAMENTO
DA MULHER NO LOCAL DE TRABALHO E MEIO RURAL.”
O evento é organizado pela Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica (AMMCJ) e Federação International das Mulheres de Carreira Jurídica (FIFCJ)
e tem como objectivos discutir as estratégias e analisar as políticas existentes sobre
o emponderamento da mulher, analisar as práticas tradicionais, culturais e sociais,
avaliar os avanços no âmbito do emponderamento da mulher rural, apresentação de
propostas de recomendações e divulgação das diversas formas de acesso à justiça.
O evento terá lugar no auditoria da Procuradoria-Geral da República e conta com
oradores nacionais e internacionais.
De referir que o evento contará com a presença de Sua Excelência Ministra do Género,
Criança e Acção Social e espera receber mais de 200 convidados
Por julgar ser um assunto de interesse público, a AMMCJ vem por este meio solicitar
cobertura e divulgação do evento. Em anexo o programa
Para mais informações contacte:
Eulalia Ofumane:
845278811/84538740
Ferosa Chaúque Zacarias:
842213780

10:00 - 10:30
10:30 - 12:30

Intervalo- chá/café
PAINEL II – Leis Nacionais sobre direitos
da mulher na área Laboral e no meio Rural.
Debate

12:30- 14:00
14:00 - 15:30

Almoço
Painel III – Auto emprego da mulher no
sector formal e informal
Debate

15:30 - 17:00

Painel IV -Empoderamento da mulher no
meio rural

17:00

Fim dos trabalhos do dia. Chá e café

Conselho Alargado
Maputo, 07 a 10 de Novembro de 2017
PROGRAMA DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE O TEMA
“EMPODERAMENTO DA MULHER NO LOCAL DE TRABALHO E NO
MEIO RURAL”
Terça–Feira, Dia 7de Novembro do 2017
(Edifício Sede da Procuradoria Geral da República de Moçambique, Avenida Vladimir
Lenine nº 121, Maputo)
CERIMÓNIA DE ABERTURA
Terça–Feira, Dia 7de Novembro do 2017
(Edifício Sede da Procuradoria Geral da República de Moçambique, Avenida Vladimir Lenine nº 121, Maputo)
CERIMÓNIA DE ABERTURA
15:30

Chegada dos convidados ao local

16:00

Cerimónia de Abertura:
Hino de Moçambique
Intervenção da Governadora da Cidade de
Maputo
Intervenção do Patrono do Evento
Discurso da Direcção da FIFCJ
Intervenção dos Parceiros da AMMCJ
Um poema a mulher trabalhadora
Discurso de boas vindas da AMMCJ
Discurso Oficial de Abertura
Palestra pela Convidada de Honra :
Empoderamento da no Local de Trabalho e da
Mulher Rural- Conquistas e Desafios

Mestre de cerimónias – Dra Natércia Sitoe
Anjos do Apocalipse
Sua Excelência Senhora Governadora da Cidade de
Maputo, Dra Iolanda Cintura
Sua Excelência Venerando Juiz Conselheiro do
Tribunal Supremo
Presidente da FIFCJ, Dra Maria Elena Elverdin
Diakonia
Dra Ivete Mafundza
Presidente da AMMCJ, Dra Dalmázia Cossa
Sua Excelência a Ministra do Género, Criança e
Acção Social
Ex.ma Senhora Dra Luísa Dias Diogo, Antiga
Primeira Ministra de Moçambique

Quarta–Feira, Dia 08 de Novembro do 2017
(Edifício Sede da Procuradoria Geral da República de Moçambique, Avenida Vladimir Lenine nº 121, Maputo)
08:30 -10:00
PAINEL I - Direitos da mulher nas
Oradores:
Convenções Internacionais e Regionais sobre  Dr. Hermenegildo Cepeda Gamito, Venerando
Direito do Trabalho e Meio Rural.
Presidente do Conselho Constitucional de
Moçambique
 Representante da OIT em Moçambique
 Maria Gabriela Van Marrewijk, advogada,
Argentina
Debate
Moderadora: Dra. Cristina Hunguana, membro da
AMMCJ

Oradores:
 Dra Osvalda Joana, Veneranda Juiza do Tribunal
Supremo de Moçambique e Vice- Presidente da
FIFCJ
 Dra. Jocely Miandou Nee Kanza Veneranda
Juiza, Vice - Presidente do Tribunal de Contas do
Congo Brazaville e Vice- Presidente da FIFCJ
 Dra Laudelina Inácio da Silva, Presidente da
Associação Brasileira das Mulheres de Carreira
Jurídica
 Dra Aurora Rodrigues, Procuradora, membro da
APMCJ, Portugal
Moderadora: Dra. Ivete Mafundza, membro da
AMMCJ
Oradores:
 Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança
Social- Dra Marta Isabel Mathe e Dra Assa
Guambe
 Mukhero - Associação dos Empresários do Sector
Informal
 FEMME- Associação das Mulheres Empresárias e
Empreendedoras- Dra Sofia Cassimo, Vice
Presidente.
 New Faces New Voices Moçambique – Eng.
Henrqueta Hunguana
Moderadora: Tania Waty, membro da AMMCJ
 Ministério de Terra Ambiente e Desenvolvimento
Rural - Dra Halima Nequice
 PNUD
 CECAGE – Centro de Estudos de Género da
UEM– Dra Gracinda Mataveia
 Dra Luciana Branco, advogada, Brasil
 ORAM- Dra Janete Assulai
 União Nacional de Camponeses (UNAC)
Moderadora: Dra Rosa White, membro da AMMCJ

Quinta–Feira, Dia 09 de Novembro do 2017
(Edifício Sede da Procuradoria Geral da República de Moçambique, Avenida Vladimir Lenine nº 121, Maputo)
08:30 -10:00
Painel V- Práticas sociais que dificultam o
 Ministério da saúde – DNSP
acesso da mulher ao mercado de trabalho e
 Mestre Andreia da Costa Andrade,
empoderamento da mulher no meio rural
Investigadora Associada do Centro de Direito
Biomédico da Faculdade de Direito da
Debate
Universidade de Coimbra;
 Veneranda Maria Isabel Matos Rocha, Juíza
Desembargadora do TJMGS, Brazil
 FNUAP
 Rede ROSC
 Forum Mulher
Moderadora: Dra Anacleta Pereira, Clube das
Mulheres, Angola
10:00 - 10:30 Intervalo- chá/café
10:30 - 12:30 PAINEL V- Discriminação no local de
 Ministério do Género, Criança e Acção Social
trabalho (Discriminação e preconceito no local
– Direcção Nacional do Género
de trabalho, assédio sexual, preconceito no local  Dra Eduarda Borja, Associação das Mulheres
de trabalho)
Juristas de Angola
.Debate
 Fórum das Associações Moçambicanas dos
Deficientes (FAMOD)
 Lambda
Moderadora: Dra Margarida Brito, Angola
12:30 - 14:00 Almoço
14:00 - 15:30 Painel VI - Barreiras das mulheres no acesso  Associação Moçambicana de Juízes – Dra
a justiça e seu impacto no ambiente de
Berta Thiane, Juíza de Direito
trabalho e meio rural
 Associação Moçambicana dos Magistrados
Judicial – Dra Lúcia Maximiano, Procuradora
Geral Adjunta
 Ordem de Advogados de Moçambique
 IPAJ- Instituto de Patrocínio e Assistência
Jurídica- Dr. Adelino Laíce
Moderadora: Dra Latifa Ibrahimo
15:30 - 16:00 Estudo de caso: experiência da AMMCJ na
Dra Bela Lituri, 2ª Vice- Presidente da AMMCJ
defesa dos direitos da mulheres no sector laboral Moderadora: Dra. Helena Garrine – Procuradora da
República Principal
e empoderamento económico na área rural
17:00
Cerimónia de Encerramento
Palavras da AMMCJ
Dra Dalmázia Cossa
Dra Maria Elena Elverdin
Palavras da FIFCJ
Encerramento Oficial
.Excia o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos
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Harlem Globetrotters dizem não aos casamentos prematuros

O

pavilhão do Maxaquene
foi palco, no sábado, 28 de
Outubro, de uma sessão
de demonstração de basquetebol, promovida pela organização não governamental World
Vision, no âmbito da sua campanha de angariação de fundos e
apoio para a implementação dos
seus projectos humanitários.
O evento contou com a participação de três elementos da equipa
de basquetebol profissional norte-americana Harlem Globetrotters,
famosa pelas suas habilidades na
modalidade e que já fez mais de 25
mil apresentações em mais de 118
países.
Para além de brindar o público
com demonstrações de habilidades, o trio participou num desafio

de lançamentos ao cesto, do qual se
saiu vencedor diante de uma equipa constituída por igual número de
jogadores moçambicanos.
Os três elementos da equipa norte-americana, nomeadamente Hoops
Green, Zues McClurkin e Anthony Buckets, permaneceram no
País por um período de 10 dias,
a maior parte dos quais passados
em alguns pontos da província de
Gaza, onde a World Vision desenvolve as suas actividades em áreas
ligadas à educação, saúde, saneamento, entre outras.
De acordo com Eleutério Fenita,
director para a área de Advocacia e Justiça da Criança da World
Vision, “em Gaza, os Harlem Globetrotters puderam testemunhar
os avanços que temos estado a registar nos últimos anos no que diz

Alunos premiados no
âmbito Dia Mundial
da Poupança

O

Moza Banco, em parceria com a escola Primária
Completa a Luta Continua, na cidade de Maputo,
levou a cabo um concurso sobre a
importância da poupança, no âmbito das celebrações do dia Mundial da Poupança que se comemora
anualmente a 31 de Outubro.
Na ocasião, foram premiadas as três
melhores redacções feitas por alunos daquela escola, cujo conteúdo
girava em torno da importância da
poupança. Os três vencedores foram premiados com a abertura de
uma conta Poupança Júnior.
Adam Yussuf, director de Comunicação do Moza, afirmou, na
ocasião, que a acção enquadra-se
no programa de responsabilidade

social e visa incutir a importância
da poupança nas crianças, para que
a médio prazo haja uma convivência mais salutar nas famílias e na
sociedade.
“Vivemos hoje num mundo extremamente material em que as
crianças estão expostas permanentemente a estímulos para um
consumo de bens perecíveis e não
perecíveis e, muitas vezes, na sua
inocência elas não conseguem adquirir a dimensão e a importância
daquilo que é poupar, criando alguma pressão social para os seus pais
e para as suas famílias”.
O director da Escola Primária
Completa a Luta Continua, Acácio
Júlio Guambe, disse ter sido esta
uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre a educação
financeira.

Shellsy Baronet no 8º
episódio do Coke studio

M

oçambique vai ser representado pela cantora
Shellsy Baronet, no 8o
episódio do Coke studio. Nesta plataforma, a cantora
de sucesso “última bolacha” vai ter
a oportunidade de divulgar os seus
hits e trabalhar ao lado da lenda
Ugandesa, Eddy Kenzo e o supremo ganês, Bisa K’dei, no Big Break
desta semana.
Ainda neste episódio, o grupo sul-africano Mafikizolo junta-se ao
rei do rap queniano, Nyashinski
para um momento único de união
de ritmos e povos.
A temporada será transmitida em

mais de 30 países africanos, com
uma produção que inclui artistas
da África do Sul, Ruanda, Angola,
Zimbabwe, Zâmbia, Madagáscar,
Maurícias, Quénia, Uganda, Tanzânia, Nigéria, Gana, Moçambique,
República Democrática do Congo,
Etiópia, Camarões, Costa do Marfim e Togo.
Tal como nas edições anteriores,
o Coke Studio pretende inspirar e apresentar talentos musicais
africanos a uma maior audiência,
dando-lhes maior exposição através da interacção e colaboração
entre artistas ao mesmo tempo que
constrói uma forte conexão entre a
marca e o público jovem africano.

respeito à promoção do bem-estar
da criança, embora ainda persistam
muitos desafios”.
“Essa foi uma das razões por que
convidámos os Harlem Globetrotters para conhecer a nossa realidade
e os desafios que ainda temos pela
frente, tais como as altas taxas de
casamentos prematuros e de abandono escolar, etc. Eles regressam
ao seu país como embaixadores da
boa-vontade da criança moçambicana”, explicou o director para
a área de Advocacia e Justiça da
Criança da World Vision.
Por seu turno, o director nacional
para a área dos Desportos, Francisco José da Conceição, referiu que a
vinda dos Harlem Globetrotters ao
nosso País vai ajudar a disseminar a
mensagem sobre a necessidade de a
sociedade promover e defender os

direitos da criança.
Para além disso, Francisco José da
Conceição realçou a importância
de envolver os fazedores do desporto, neste caso os Harlem Globetrotters, nesta iniciativa, que vai,
de certa forma, “contribuir para a
redução das taxas de abandono escolar e de casamentos prematuros
nas comunidades”.
Já o porta-voz dos Harlem Globetrotters, Anthony Buckets, chamou
à atenção para a necessidade do envolvimento de todos os segmentos
da sociedade moçambicana para o
sucesso desta luta.
“Cada um de nós pode dar o seu
contributo na luta contra os casamentos prematuros e outros males
que comprometem o crescimento
são das crianças”, considerou Anthony Buckets, que apelou às en-

tidades governamentais, e não só,
a apostarem na massificação do
desporto através da construção de
infra-estruturas para a sua prática
nas comunidades.
“As crianças devem fazer o que
gostam, sem nenhuma pressão.
Construir um campo para a prática
do desporto, por exemplo, é uma
forma de as afastar das drogas, do
álcool e de outros males”, defendeu
o porta-voz dos Harlem GlobeTrotters.
Importa referir que este evento
foi organizado com o apoio de diversos parceiros, dentre os quais o
Standard Bank, que tem a criança
no centro das suas actividades de
responsabilidade social, razão pela
qual apoiou esta iniciativa que está
centrada no desenvolvimento de
acções humanitárias em prol de
crianças desfavorecidas.

Mulheres de Gaza beneficiam
de pequenos negócios

U

ma centena de mulheres, da província
de Gaza, beneficiaram, semana finda,
de um projecto de pequenos
negócios com vista a melhoraram as suas vidas, denominada micro-empreendedorismo.
Na sequência, as beneficiárias
receberam bancas recheadas
com diversos tipos de produtos, desde alimentares, passando pelos de limpeza até
aos de higiene com as quais
deverão iniciar os seus pequenos negócios. A iniciativa é
da Fundação Rizwan Adatia
e visa melhorar a renda das
famílias que têm a particularidade de serem dirigidas por
mulheres.
Para o acto simbólico da entrega das bancas, foram chamadas seis mamanas da localidade de Muzingane, no
distrito de Limpopo.
Ana Muchanga, uma das beneficiárias, louvou, na ocasião,
o gesto, assinalando que vai
ajudá-la a aumentar a renda e,
consequentemente, o nível de
vida. Muchanga é camponesa
e depende dos resultados da

colheita para garantir o seu sustento
ou do apoio que chega uma vez a outra, proveniente dos filhos que estão
na África do Sul. Vive com dois netos
e conta que é complicado depender
da agricultura, lembrando a seca severa que assolou a região sul do país
ano passado.
Deste modo, considera que, com a
pequena banca que recebeu, será possível contornar algumas dificuldades
da vida, pois daqui em diante vai
dedicar-se à agricultura nas manhãs e
ao comércio o resto do dia, ressalvando que à machamba não se vai todos
os dias.
Margarida Changuele, outra beneficiária da iniciativa, apontou que a
partir desta segunda-feira deverá se
juntar a outras mulheres que, debaixo do sol ou frio, desenvolvem negócios no terminal de Agostinho Neto.
Changuele, que também dependia
do cultivo para garantir o seu pão de
cada de dia, referiu que a actividade
estava ameaçada pela seca. Assim,
congratulou a iniciativa e assegura
que, para além dos produtos recebidos, irá adicionar frutas de época na
banca e sonha com o mesmo a atingir
outros patamares.
Rizwan Adatia, patrono da fundação que ostenta o seu nome, apontou
que como forma de encorajar aquelas

mulheres a persistirem com o
negócio, elas devem desembolsar um valor de 300 meticais
mês, durante seis meses, montante que corresponde a uma
parte do investimento.
A entrega das bancas foi uma
das actividades enquadradas no
encerramento do ciclo de cinco
feiras de saúde que aproximaram aquele tipo de serviços a
diversas populações da província de Gaza, cujas residências
distam a longos quilómetros
dos postos de saúde. Por outro
lado, tinham como objectivo
aproximar consultas específicas
como dermatologia, oftalmologia, otorrino entre outros,
que é só possível acedê-las no
Hospital Provincial, depois de
enfrentar uma longa espera. O
acto de encerramento foi marcado pela presença do esposo
da Governadora de Gaza, Alberto Zeca, que agradeceu o
apoio que em muito contribui
na melhoria do estado de saúde
de muitos gazenses, quer pelo
diagnóstico que permitiu que
cada utente soubesse do seu
estado, mas também pela distribuição dos medicamentos
receitados.

Road-show divulga Lei do Direito à Informação

A

Sociedade Aberta, uma
ONG moçambicana que
se dedica à pesquisa e
promoção de modelos de
desenvolvimento local, realizou,
entre segunda e terça-feira, um
road-show em quatro distritos da
província de Maputo com o objectivo de divulgar a Lei do Direito à
Informação.
Matutuíne, Marracuene, Matola
e Magude foram visitados e fo-

ram realizadas palestras, discursos,
peças de teatro, grupos de dança
locais e espectáculos musicais na
presença do músico Roberto Isaías.
A acção, que contou também com a
distribuição de panfletos, visa massificar o conhecimento dos cidadãos
sobre a existência e os mecanismos
de acesso à informação, bem como
melhorar a interacção dos cidadãos
com as instituições públicas.
Victor Chibanga, gestor de programas da Sociedade Aberta, disse que

esta é a primeira fase do projecto da
divulgação da lei do direito e acesso à informação. A actividade não
pára por aqui.
“Dependendo daquilo que vai ser
o financiamento dos doadores, temos a ideia de continuar a gravar
outras músicas e com outros artistas e noutras línguas, de tal forma
que a lei possa abranger a um vasto
número de pessoas falantes doutras
línguas”, explicou.

