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A 
rejeição de candidaturas 
às eleições autárquicas 
pela Comissão Nacional 
de Eleições (CNE) e pelo 

Conselho Constitucional (CC) 

pode provocar conflitos após o es-

crutínio e é um autêntico petróleo 

no fogo do cenário político mo-

çambicano, considera o filósofo e 

reitor da Universidade Técnica de 

Moçambique (UDM) Severino 

Ngoenha.

Ngoenha qualifica como “legalismo 

e juridismo” o posicionamento dos 

dois órgãos; demonstra uma certa 

promiscuidade entre o partido no 

poder, Frelimo, e as instituições do 

Estado. 

Defende que instituições como CC 

não têm apenas a missão de aplicar 

leis para punir, mas também para 

ensinar. 

Manifestando preocupação com os 

conflitos que se têm verificado nos 

períodos eleitorais no país, Severino 

Ngoenha considera que as forças 

vivas da sociedade devem dar o seu 

contributo em prol da democracia, 

pois “todos estamos a meter petró-

leo no fogo”. 

O académico considerou “agressiva” 

a avaliação que a Conferência Epis-

copal de Moçambique (CEM) fez 

da governação de Filipe Nyusi.

Na sua mais recente avaliação sobre 

a situação do país, os bispos cató-

licos moçambicanos consideram 

que o ciclo de governação de Filipe 

Nyusi é um dos “menos gloriosos” 

na história do país. 

O que está em causa, assinala Se-

verino Ngoenha, não é o conteúdo 

da carta pastoral, mas a forma como 

a mesma está redigida, pois “o país 

precisa de uma maior harmonia e 

colaboração para apaziguar os ver-

mes da violência”.

A paz, de acordo com Ngoenha, é 

inegociável, pois foi à volta dela que 

foi erguida a segunda república ou 

assinado o Acordo Geral de Paz. 

O académico frisa que a busca da 

estabilidade foi o momento mais 

alto da governação de Filipe Nyusi 

e da actuação do falecido líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama. 

Os entendimentos entre os dois 

líderes abriram espaço para a revi-

são da Constituição da República 

e condições para a desmilitarização 

do braço armado da Renamo.

Na entrevista ao SAVANA, Severi-

no Ngoenha lançou um olhar sobre 

o processo eleitoral em curso, enfa-

tizando que é preciso que as leis se 

subordinem ao espírito e não apenas 

à letra. 

Prevaleceu o legalismo na decisão 

da CNE e do CC e não se teve em 

conta o espírito da lei, da CRM, das 

reformas, da segunda república e 

do espírito do diálogo que o PR e 

o malogrado líder da Renamo leva-

ram a cabo, entende Ngoenha. 

O académico defende que a preva-

lência do espírito em nome da le-

galidade ou de um certo legalismo 

ameaça levar o país a novos confli-

tos.

“Toda a lei e todo o legalismo que 

levasse ao conflito militar seria con-

trário ao espírito da lei, aquilo que 

prevaleceu, aquilo que se privilegiou, 

foi olhar para os pontos e as vírgulas 

dos diplomas legais e se esquece-

ram do espírito da lei. Sempre que 

entramos em situações de conflito, 

vamos ter mortes, destruição das 

poucas infra-estruturas que temos, 

neste momento, Moçambique está 

numa situação económica má que 

se deveu a empréstimos destinados 

a questões militares”, observou.

O académico entende ser impor-

tante ter em conta que a busca da 

paz fez nascer a segunda república e 

a democracia resultou do esforço de 

busca da paz.

“É preciso ter em conta que nós 

nascemos na segunda república, a 

nossa democracia nasceu em busca 

da paz e esta paz não pode ser nego-

ciada e não pode haver nenhuma lei 

ou procedimento jurídico que possa 

nos trazer a guerra, sendo que, caso 

haja espaço para que isso aconteça, 

que seja sacrificada a própria lei”, 

destacou.

Severino Ngoenha lamenta o que 

considera falta de clareza nos de-

bates internos para a indicação dos 

cabeças-de-lista dos partidos e a ex-

clusão de candidaturas ou listas. 

Sublinhou que colaboraram tam-

bém os meios de comunicação so-

cial e intelectuais, porque os debates 

levados a cabo não foram sãos.

“Estamos todos a meter petróleo 

no fogo e sabemos que o nosso país 

muito rapidamente pode cair em si-

tuação de conflito. Participação de-

mocrática sim, debate de ideias sim, 

manifestação de consensos e dissen-

sos sim, mas temos de nos recordar 

que a democracia é antes de mais 

um dissenso consentido. Dissenso 

quer dizer que temos ideias dife-

rentes, mas temos um sentimento 

de podermos manifestar as nossas 

ideias”, disse.

Há promiscuidade nas 
instituições 
Severino Ngoenha refere que o CC 

e a CNE transmitiram a percepção 

de que favoreceram um determina-

do partido na corrida eleitoral, na 

rejeição de candidaturas às eleições 

autárquicas.

Diz que a promiscuidade entre as 

instituições e o executivo do partido 

no poder é grande, o que leva à des-

confiança da população em relação 

às instituições. 

“No nosso caso, as instituições res-

sentem-se muito de uma certa pro-

miscuidade entre partido, governo e 

instituição. Isto é uma chamada de 

atenção para a necessidade de forti-

ficarmos as instituições, seja a CNE 

ou o CC”, frisa.

A independência das instituições é 

fundamental e deve ter consistência, 

em termos de maturação do conhe-

cimento dos próprios ´dossiers`, ce-

leridade nos processos, procedimen-

tos, transparência, independência, 

acrescentou.

O docente diz não estar preocupado 

Rejeição de candidaturas é petróleo no fogo
Severino Ngoenha:

em debater pessoas excluídas, mas 

comprometido com os avanços do 

espírito do Estado democrático e 

criação de um clima de estabilidade. 

“Quando a instabilidade militar 
parecia estar controlada no diálo-
go entre PR e Dhlakama, surge o 
´dossier` Cabo Delgado. Mas antes, 
já havíamos tido a crise económica 
vinda das dívidas ocultas”, recorda.
Severino Ngoenha criticou o lega-
lismo e “juridismo” na rejeição de 
candidaturas às eleições autárquicas, 
considerando que as instituições de 
justiça devem assumir uma função 
pedagógica e não necessariamente 
de punição.
Acrescenta que é dever das institui-
ções ajudar os partidos no processo 
de aprendizagem de  modo a actua-
rem dentro das normas.
“Se é necessário que a gente crie 
instituições para ajudar os partidos 
a concorrer e apresentar a documen-
tação de uma maneira clara e legí-
tima então que façamos. Mas não 
pode acontecer que a gente entre 
novamente em encrencas em nome 
de aplicação de uma lei. São coisas 
que se olhar para o direito são im-
portantes, mas se olhar o espírito da 
lei são pequenas”, frisa.
Insistiu que, em processos do gé-
nero, o mais importante não é a 
eliminação de pessoas por não te-
rem apresentado todos os docu-
mentos ou por terem renunciado a 
um mandato anterior. Estabeleceu 
uma comparação com o campeo-
nato de futebol que ao eliminar, por 
exemplo, equipas como Maxaque-
ne, Ferroviário ou Costa do Sol por 
não apresentarem documentos não 
haveria campeonato e todo o país 
ficaria a perder. 
Numa democracia, sublinha o filó-
sofo, é interesse da nação, que par-

ticipem todos aqueles que são con-

siderados pelos respectivos partidos 

como os melhores. 

“Eliminar partidos é como eliminar 

equipas de futebol, eliminar cabe-

ças-de-lista é como eliminar bons 

jogadores e quem fica a perder no 

futebol é o espectáculo e no país é a 

democracia que falha”, enfatiza. 

Não discutimos assuntos 
do país
Com a campanha eleitoral já em 

curso, Severino Ngoenha é de opi-

nião que a democracia moçam-

bicana sai fragilizada, porque não 

discute temas de fundo no país, mas 

centra-se em pessoas, histórias de 

partidos, passado glorioso e outros 

assuntos irrelevantes. 

Refere que o país enfrenta proble-

mas que precisam de ser resolvidos 

e que nas campanhas anteriores não 

foram objecto de análise. 

Anota que do pouco que tem ouvi-

do das pessoas que vão a campanha 

pouco tem evidenciado questões 

profundas do povo. 

“Os partidos, quando concorrem 

para o poder, o que fazem é tentar, 

com muita demagogia, dizer que 

vão mudar o mundo interior e que o 

amanhã vai ser melhor e que depois 

de amanhã os problemas que temos 

vão se modificar radicalmente”, as-

sinala.

Os candidatados recorrem a muita 

demagogia para esconder a falta de 

interesse ou incapacidade de fazer 

frente aos problemas concretos com 

que as pessoas estão confrontadas, 

disse. Apelou aos intelectuais e aos 

meios de comunicação social para 

tomarem a dianteira no debate pú-

blico, questionando as soluções ou 

projectos dos candidatos em relação 

aos principais problemas dos mo-

çambicanos, como emprego, qua-

lidade de ensino, crise económica, 

criminalidade entre outros.

Ngoenha diz que há promiscuidade entre as instituições e o poder executivo

Por Argunaldo Nhampossa

Entre 30 a 50 agentes do 
movimento libanês He-
zbollah operam em Mo-
çambique onde estão en-

volvidos no tráfico de pontas de 
marfim, diz o livro do jornalista 
do Washington Post, Bob Woo-
dward “Fear”.

Segundo o livro, a presença de 

elementos do movimento libanês 

Hezzbollah em Moçambique foi 

discutida ao mais alto nível na 

Casa Branca

O livro abalou a cena política em 

Washington quando foi recente-

mente publicado pelas alegações 

que faz de caos e lutas internas 

na administração do Presidente 

Donald Trump.

Mas o livro dá também deta-

lhes sobre discussões envolvendo 

questões internacionais como a 

crescente força militar do Hezz-

Hezbollah tem presença em Moçambique

bollah (que os Estados Unidos consi-

deram de uma organização terrorista) 

e as suas actividades não só no Médio 

Oriente mas em redor do mundo.

Derek Harvey que foi conselheiro 

para o Médio Oriente do Presiden-

te Donald Trump até Julho de 2017 

teve um encontro na Casa Branca 

com Jared Kushner, conselheiro (e 

genro) do Presidente Trump a quem 

apresentou dados dos serviços de es-

pionagem americanos sobre o Hez-

bollah que Harvey considerava “a 

preocupação número um no Médio 

Oriente”.

As informações revelam que o He-

zbollah possuía “48.000 militares a 

tempo inteiro no Líbano onde cons-

tituem uma ameaça existencial a Is-

rael” e ainda “8.000 forças expedicio-

nárias na Síria, Iémen e unidades de 

comandos através da região”.

“Para além disso possuem 30 a 50 

homens na Colômbia, Venezuela, 

África do Sul, Moçambique e 

Quénia”, diz o livro que acres-

centa que o Irão tem estado “a 

pagar as contas do Hezbollah 

que ascendem a milhões de dó-

lares por ano”.

“Isso não inclui o dinheiro que 

o Hezbollah obtém através da 

lavagem de dinheiro, tráfico de 

seres humanos, negócios de co-

caína e ópio e a venda de pontas 

de marfim de Moçambique”, diz 

o livro que não adianta outros 

pormenores. 

No passado, Ghassan Ali Ah-

mad, um cidadão de origem li-

banesa, já falecido, foi expulso de 

Angola, por pressão os america-

nos, por o considerar uma figura 

próxima do Hezbollah. Ahmad 

veio para Moçambique onde es-

tabeleceu negócios com impor-

tantes figuras da Frelimo.  

(VOA)
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Um novo surto de violência 
militar em Moçambique é 
provável, após as eleições 
gerais de 2019, considera a 

mais recente análise da Economist 

Independent Unit (EIU), uma enti-

dade de pesquisa da revista económi-

ca britânica The Economist.

“Haverá uma oportunidade para as 

alas duras da Frelimo e da Renamo 

imporem a sua autoridade e ganhar 

o máximo de vantagem sobre a ou-

tra parte. À medida que a paciência 

se for esgotando nos dois lados, o 

risco de um regresso ao conflito vai 

aumentar”, diz a análise.

A ameaça de reatamento do conflito 

armado será maior, caso a Renamo 

consiga resultados eleitorais frágeis, 

debilitando a ala política em relação 

ao braço armado, num contexto em 

que Afonso Dhlakama já não está em 

cena, acrescenta aquela entidade de 

pesquisa.

“Uma vez encerrado o ciclo eleitoral, 

em 2019, a Frelimo e a Renamo esta-

rão menos preocupados com a sua re-

putação e as suas atenções vão virar-

-se para a completa implementação 

das reformas acordadas nos acordos 

de paz”, lê-se no documento.

A EIU assinala que o principal par-

tido da oposição dispõe de apenas 

mil homens armados e, em caso de 

rebelião, não irá ameaçar o controlo 

do poder da Frelimo. Mas poderá re-

sultar num impasse destrutivo, como 

aconteceu no passado, enfatiza.

Os guerrilheiros da Renamo vão en-

tregar apenas algumas armas, (mas 

não todas), no âmbito do processo de 

desarmamento e a animosidade com 

a Frelimo vai persistir.

Antes do encerramento do actual ci-

clo eleitoral, é provável que ocorram 

actos isolados de intimidação política 

e violência, incluindo assassinatos, 

por membros frustrados da linha 

dura dos dois lados. 

A EIU considera que o acordo sobre 

descentralização alcançado este ano 

entre a Frelimo e a Renamo abre um 

amplo espaço para disputas.

“Ainda assim, ambos os lados serão 

cautelosos em relação ao risco de 

mancharem a sua reputação a ca-

minho das eleições de 2018 (muni-

cipais) e de 2019 (presidenciais, le-

gislativas e provinciais), perigando a 

paz, o que torna provável um acordo 

de desmilitarização.

Os analistas da EIU assinalam que o 

actual líder interino da Renamo, Os-

sufo Momade, é deputado e general, 

o que lhe confere uma mobilidade 

aceitável entre as alas política e mili-

tar do seu partido.

Em Maio, continua o texto, os mo-

deradores da Frelimo e da Renamo 

conseguiram uma vitória, ao logra-

rem a aprovação de uma revisão pon-

tual da Constituição da República 

sobre descentralização.

Mais despesas para conter 
tensões sociais
A EIU destaca que o cenário políti-

co entrou numa nova era de incer-

teza com a morte súbita em Maio 

de Afonso Dhlakama, frisando que 

a Frelimo e a Renamo têm uma ala 

dura que não está disposta a fazer ce-

dências.

“O Presidente Nyusi provou ser 

adepto da marginalização da linha 

dura dentro da Frelimo e o líder inte-

rino da Renamo é deputado e gene-

ral”, enfatiza.

O documento refere que as eleições 

municipais serão renhidamente dis-

putadas, tendo em conta que o suces-

so da oposição ao nível local é central 

para a sua exigência de maior autono-

mia regional

A Renamo, prossegue o texto, já 

demonstrou a sua habilidade de se 

transformar de movimento rebelde 

em partido elegível, mas a luta pela 

liderança após a morte de Afonso 

Dhlakama poderá fragilizar a orga-

nização

Nas eleições gerais de 2019, a Freli-

mo terá de controlar a frustração pro-

vocada pela crise económica, desde a 

descoberta das dívidas ocultas, mas 

uma política fiscal expansionista an-

tes do escrutínio vai ajudar a diluir a 

tensão social.

Ademais, a Frelimo procurará limitar 

o espaço de liberdade política, recor-

rendo às vezes à força, a influência 

que detém sobre as instituições do 

Estado e comunicação social dará 

vantagem ao partido no poder.

“A oposição ver-se-á com dificulda-

des para conduzir uma campanha 

eleitoral de âmbito nacional, devido 

aos seus limitados recursos”, diz a 

EIU.

O alerta é da 

Violência militar poderá voltar a Moçambique
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Em mais um controverso 
pronunciamento público, o 
sempre prestativo ministro 
da Economia e Finanças 

veio afirmar, na semana passada, 
que Moçambique é um bom paga-
dor da dívida pública. A afirmação 
apanhou a todos de surpresa, qua-
se na mesma altura em que a agên-
cia de notação financeira Fitch 
nos mantinha no rating dos países 
em incumprimento financeiro. O 
pronunciamento do ministro está 
a ser fortemente criticado em sec-
tores económico-financeiros, que 
consideram-no infeliz, contradi-
tório e parte de uma estratégia de 
distracção. 

Falando a 17 de Setembro, no lan-

çamento do Fórum de Investimen-

to de África, um evento organizado 

pelo Banco Africano de Desen-

volvimento (BAD) em preparação 

para o fórum de Novembro pró-

ximo, em Joanesburgo, o ministro 

“lança-perfume” considerou, sem 

mais nem menos, que Moçambique 

é um bom pagador de dívida.

“Só para esclarecer, Moçambique é 

um bom pagador”, precisou Adria-

no Maleiane, para quem o grande 

problema está no incumprimento 

financeiro relativo ao pagamento 

dos cupões da dívida comercial.

Actualmente, o stock da dívida 

pública de Moçambique totali-

za USD11 mil milhões, dos quais 

apenas 17% corresponde à polémi-

ca dívida oculta contraída no fim 

do mandato de Armando Guebu-

za. Trata-se de aproximadamente 

USD 2 mil milhões que, no entan-

to, o país não está a conseguir pagar. 

Aliás, este foi o pressuposto usado 

pelo ministro da Economia e Fi-

nanças para concluir que Moçam-

bique é um bom pagador de dívida, 

numa lógica de que a maior parte 

da dívida pública moçambicana, 

cerca de 87%, é com credores bi-

laterais e multilaterais e está a ser 

paga e apenas 17% é que não está 

a ser paga. 

Mas especialistas em economia e fi-

nanças disseram ao SAVANA que 

não faz sentido a separação entre 

dívida que é paga e a que não é paga 

porque o que conta é a totalidade 

do stock.

Na mesma ocasião, o ministro 

acrescentou que “Moçambique, se 

não paga é porque tem uma razão 

forte para não o fazer”, garantindo 

que as negociações com os credores 

externos da dívida comercial deve-

rão estar concluídas até finais do 

ano. 

Num depoimento bastante critica-

do, Adriano Maleiane disse tam-

bém que “o risco para o país é zero”. 

O Governo de Moçambique, ao 

não pagar as dívidas, deixa a por-

ta aberta ao questionamento so-

bre a legalidade dos empréstimos 

patrocinados pelo Crédite Suisse 

e pelo VTB, uma estratégia que é 

apoiada por grupos militantes eu-

ropeus. Mantendo uma situação 

dúbia e de pressão sobre os credo-

res, o Governo espera obter uma 

redução significativa da dívida, o 

que na gíria financeira é definido 

como um “hair cut”(um corte de 

cabelo). Segundo disseram fontes 

credíveis ao SAVANA, Maleiane é 

citado como tendo afirmado, numa 

reunião à porta fechada do Comité 

Central da Frelimo, este ano, que o 

país tem um “tomador russo” para 

as chamadas “dívidas ocultas”, caso 

não atinja um acordo com os cre-

dores. Uma delegação do Banco de 

Moçambique, ao mais alto nível, es-

teve em Moscovo para, entre outras 

questões, tratar de questões relacio-

nadas com a dívida. 

Caloteiros 
Não obstante, as últimas declara-

ções públicas de Maleiane caíram 

como uma bomba, principalmen-

te, em sectores habilitados. Irónico 

é que, quase na mesma ocasião, a 

agência de notação financeira Fitch 

mantinha Moçambique no rating 

dos países em incumprimento se-

lectivo.

A agência refere-se à incapacidade 

do Governo moçambicano para 

chegar a acordo com os credores da 

dívida pública. 

“A Fitch não antecipa uma re-

solução a curto prazo do 

‘default’(incumprimento), já que se 

mantêm importantes divergências 

entre os detentores da dívida e o 

Governo sobre os termos da rees-

truturação da dívida, incluindo o 

tratamento a dar a diferentes classes 

de credores, isto é, entre os deten-

tores de títulos de dívida soberana 

e os que emprestaram a empresas 

com garantia estatal”, considera. 

No primeiro caso estão os detento-

res dos antigos títulos da Ematum 

e, na segunda opção, os detentores 

de dívida da Proindicus e da MAM.

Mais do que isso, os analistas da Fi-

tch antecipam que a dívida pública 

moçambicana, incluindo a comer-

cial em “default” e a dívida externa 

garantida, atinja, ainda este ano, 

102% do Produto Interno Bru-

to (PIB), ao mesmo tempo que se 

mostram cépticos quanto à existên-

cia de um acordo com os credores a 

curto prazo. Maleiane disse, ao con-

trário, que espera um acordo com os 

credores até ao fim do ano.

De facto, Moçambique está na 

categoria de “lixo” desde finais de 

2016, ano em que foram despoleta-

das as dívidas ocultas. De lá para cá, 

o país falhou quatro pagamentos do 

cupão sobre os empréstimos e sobre 

a emissão de dívida soberana.

Mas as dívidas ocultas não são a 

única dívida comercial que o país 

não está a pagar. Moçambique 

ainda não liquidou a dívida de 

USD125 milhões contraídos junto 

ao estatal Banco Nacional de De-

senvolvimento Económico e Social 

(BNDES) do Brasil para a edifica-

ção do aeroporto de Nacala. 

O incumprimento levou a imprensa 

brasileira a considerar que o Brasil 

sofreu um “calote” de Moçambique. 

Uma das consequências do “calo-

te” foi o congelamento de fundos 

para a edificação da barragem de 

Moamba Major.

Mas sabe-se ainda que, para a mes-

ma empreitada(Nacala), que desde 

a sua inauguração, em Dezembro 

de 2014, é um autêntico elefante 

branco, o Governo moçambicano 

foi buscar na banca nacional USD 

91 milhões.

Mas não é só nos mercados in-

ternacionais que Moçambique é 

conhecido como mau pagador. A 

nível interno, o Governo não está a 

pagar as dívidas por bens e serviços 

fornecidos pelo sector privado, tal 

como não está a reembolsar o Im-

posto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA).

O caso obrigou o presidente da 

Confederação das Associações 

Económicas (CTA), Agostinho 

Vuma, a afirmar, na abertura da 

XV Conferência Anual do Sector 

Privado (CASP) deste ano, que o 

sector empresarial estava numa si-

tuação de “sufoco” e “falência em 

massa”, pedindo um plano para pa-

gamento das facturas atrasadas.

O primeiro-ministro, Carlos Agos-

tinho do Rosário, teve de responder, 

anunciando, no encerramento do 

CASP, que o Governo tem 2,7 mil 

milhões de meticais, mas só para 

liquidar 17% da dívida ao sector 

privado.

Não é a primeira vez que o ministro 

Adriano Maleiane profere discur-

sos bastante contestados em praça 

pública. Um dos seus primeiros 

depoimentos a serem postos em 

causa seguiu-se à descoberta das 

dívidas ocultas, quando o ministro 

tentou sossegar os moçambicanos, 

afirmando que as dívidas ora des-

poletadas em Abril de 2016 não 

se iriam reflectir no bolso do cida-

dão, naquilo que foi considerado o 

maior disparate que alguém enten-

dido em matérias económicas po-

deria cometer. 

Para esmiuçar o depoimento do 

ministro da Economia e Finanças, 

ouvimos aqueles que, no dia-a-dia, 

lidam com a matéria. No Instituto 

de Estudos Sociais e Económicos 

(IESE), um dos principais centros 

de pesquisa do país, recebeu-nos 

o economista Yasfir Ibraimo, para 

quem as declarações de Adriano 

Maleiane devem ser vistas de duas 

perspectivas: a política e a econó-

mica.

Na perspectiva política, vê um mi-

nistro que quis passar uma imagem 

a nível nacional e internacional de 

que Moçambique não é incum-

pridor das suas obrigações. “Nessa 

perspectiva, o ministro Maleiane 

está a fazer o seu papel político”, 

observou.

Mas Yasfir Ibraimo precisou que, 

na perspectiva económica, “que é o 

que o ministro das Finanças tem de 

fazer porque lidera um pelouro, ex-

tremamente importante e um pilar 

fundamental no desenvolvimento 

do país, o seu depoimento é infeliz 

e com um conjunto de contradi-

ções”.

Para Ibraimo, não constitui a ver-

dade que Moçambique é um bom 

pagador. “Se fosse um bom paga-

dor, Moçambique não teria entrado 

num conjunto de incumprimentos 

da dívida”, rebateu. 

Explicou que não faz sentido sepa-

rar a dívida entre a que é paga e a 

que não é paga, porque o stock da 

dívida pública inclui tanto dívida 

concessional como comercial.

“É um efeito cosmético que passa-

mos para a sociedade quando nós 

dissemos que há uma parte da dívi-

da que está sendo paga e outra não. 

Quando fazemos o rácio da dívida/

PIB, nós olhamos para o stock da 

dívida e isso inclui o conjunto de 

dívida comercial e concessional”, 

esclareceu.

Esclareceu ainda que, conceptual-

mente, bom pagador é aquele que 

honra seus compromissos com a 

dívida, ou seja, consegue, ao final 

de um período, pagar o serviço da 

dívida e a consequente amortização.

Sobre as contradições no discurso 

do ministro, Yasfir Ibraimo lem-

brou que Adriano Maleiane, que na 

semana passada garantiu que Mo-

çambique não corre risco com os 

incumprimentos, havia defendido, 

num pronunciamento anterior, que 

o país tem de resolver a questão de 

negociações da dívida com os cre-

dores porque acarreta um conjun-

to de implicações, principalmente, 

para a atracção de investimentos.

Por sua vez, o economista João 

Mosca, um dos mais críticos às 

políticas económicas da governa-

ção do dia, prefere acreditar que o 

ministro da Economia e Finanças 

enganou-se na palavra porque, em 

vez de bom, Moçambique é mau 

pagador de dívida. 

“Se está numa situação de incum-

primento, se está a dever às em-

presas que fornecem e prestam 

serviços, deve-se ter enganado nas 

palavras”, disse, em jeito de sátira. 

João Mosca, que também é direc-

tor do Observatório do Meio Rural 

(OMR), uma unidade de pesquisa 

especializada em economia e socio-

logia rural, explicou que bom paga-

dor é quem consegue cumprir com 

pagamentos, perante aos seus cre-

dores, sejam bancos, países ou ins-

tituições bilaterais e multilaterais. 

Por isso, prosseguiu, se o ministro 

disse que Moçambique é um bom 

pagador de dívida, é apenas porque 

ele e o seu Governo ainda não se 

aperceberam de que este tipo de de-

clarações acabam por empurrá-los 

para o caixote da descredibilização.

“Esquecem que as pessoas e todo 

o sistema financeiro nacional e in-

ternacional sabem que não é bom 

pagador”, reparou, classificando as 

declarações do ministro Adriano 

Maleiane como parte de uma estra-

tégia governamental para distrair a 

tudo e todos.

Mosca explicou ainda que, em teo-

ria, um Estado é considerado uma 

entidade de bem, mas no caso de 

Moçambique, o Estado não é enti-

dade de bem por causa das dívidas 

que não está a pagar e outras situa-

ções pouco claras.

Na verdade, somos maus pagadores

“Moçambique é um bom pagador de dívida”, Adriano Maleiane

“O depoimento [do ministro] é infeliz 
e com um conjunto de contradições”, “Moçambique é mau pagador de 

dívida”, João Mosca
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Gestão de resíduos sólidos. 
Gestão territorial. Mobi-
lidade. Mercados, feiras e 
sector informal. Reforma 

institucional e gestão financeira 

do município. Áreas sociais. Eis os 

seis pilares do manifesto eleitoral 

que a Renamo está a vender aos 

munícipes de Maputo desde esta 

terça-feira. 

Com Hermínio Morais na frente, 

um cabeça-de-lista muitas vezes 

ofuscado pelo seu porta-voz, Ve-

nâncio Mondlane, a Renamo ini-

ciou a campanha eleitoral na ma-

drugada de 25 de Setembro, com 

a colagem de panfletos nas artérias 

da cidade. Perto das 12 horas, uma 

caravana partia da delegação do 

partido na cidade para diversas da 

capital, marcando o início de 13 

intensos dias de campanha eleitoral 

rumo à votação de 10 de Outubro 

próximo. 

Esta quarta-feira, a caravana lidera-

da pelo cabeça-de-lista e porta-voz 

partiu da sede da cidade pelas 11h, 

pelo segundo dia sem escolta da 

Polícia, que garantiu acompanhar a 

todos os partidos nas suas activida-

des de campanha.

À chegada ao histórico mercado 

da Malanga, as mamanas de ven-

da de pão e “badjias”, habituadas 

a receber vestuário nas campanhas 

da Frelimo, vão pedir camisetas à 

Renamo. Ivan Mazanga, o jovem 

deputado da perdiz, vai tentar con-

vencer as vendedeiras de que “as 

camisetas não são o mais impor-

tante”, mas em vão. 

O insólito, numa região sul domi-

nada pela Frelimo, dá-se no mo-

mento em que a caravana entra 

mercado adentro. As actividades 

vão parar literalmente para receber 

a Renamo de Venâncio Mondlane, 

um verdadeiro “herói” para as ven-

dedeiras da Malanga. Mondlane 

ganhou popularidade na Malanga 

quando travou uma autêntica ba-

talha em defesa dos residentes e 

vendedores locais no polémico pro-

cesso de reassentamento para dar 

lugar às obras da ponte Maputo-

-Ka Tembe.

“É nosso este. Estamos contigo”, 

gritam as senhoras que ignoram 

Hermínio Morais. De repente es-

tão a cantar “vamos votar na Re-

namo”, porque “estamos cansados 

pela Frelimo”. E pedem socorro: 

“estamos cansados, socorram-nos. 

Que mudemos. Vamos vencer ago-

ra, queremos ver outras coisas”.

Com seis pontos, o manifesto elei-

toral da Renamo para a cidade de 

Maputo tem como slogan “Ma-

puto, vamos limpar!”. De acordo 

com o manifesto em nossa posse, 

“limpar Maputo” não significa so-

mente a criação de capacidade do 

município em prover serviços mu-

nicipais de qualidade e com rapidez 

necessária para a eficiência e eficá-

cia dos serviços, mas também sig-

nifica o engajamento no combate à 

corrupção, à má gestão de recursos 

humanos, à ausência de um siste-

ma credível de controlo interno e 

ausência de um sistema íntegro de 

gestão das finanças municipais.

“A nossa candidatura compromete-

-se em devolver a esperança aos 

munícipes, lutando incansavelmen-

te em resolver os problemas da de-

gradação ambiental, incapacidade 

de recolha de lixo, a má gestão do 

sistema de transportes, da pobreza 

urbana, a incapacidade de respon-

der à demanda de emprego pelos 

jovens e mulheres, o aumento ex-

ponencial da criminalidade e da 

degradação das infra-estruturas 

públicas, incluindo a rede viária”, 

lê-se no manifesto.

“Transformar lixo em luxo”
A candidatura da Renamo propõe-

-se a introduzir um novo modelo 

de gestão de resíduos sólidos, atra-

vés de activação de uma cadeia de 

valor de lixo, na qual as famílias e 

outros intervenientes ganhem ri-

queza e, a longo prazo, as famílias 

serão isentas e passarão a ganhar 

dinheiro com o lixo. Propõe-se ain-

da a atrair investidores em toda a 

cadeia de valores, desde a recolha 

de lixo até à fase de tratamento e 

produto final, incluindo a instala-

ção de uma usina.

A alteração de contratos de reco-

lha de lixo, a redução das despesas 

com empresas e a criação de micro-

-empresas jovens para a recolha de 

lixo nos bairros periféricos faz parte 

das propostas, num modelo em que 

o município chamará a si o investi-

mento do capital inicial, nomeada-

mente, a formação, equipamento e 

fardamento.

Propõe-se também a envolver jo-

vens na cadeia de lixo, a adoptar 

uma plataforma tecnológica que 

permita transparência nas receitas 

da taxa de limpeza cobradas pela 

Electricidade de Moçambique 

(EDM), a criar uma central de 

catadores a curto prazo e a médio 

prazo criar condições de exportar 

o lixo.

Parar com a desordem
A Renamo promete atribuir Di-

reitos de Uso e Aproveitamento de 

Terra (DUAT) aos ¾ da população 

que vive na larga maioria área do 

município sem estrutura, simpli-

ficar a legalização e licenciamento 

para construções, promover aces-

sibilidade nos bairros, combater o 

que chama de sindicato criminoso 

da venda de terras no município, 

garantir iluminação pública em 

bairros e vias de acesso para ga-

rantir a segurança dos munícipes, 

recuperar o maior número possível 

de terrenos para infra-estruturas e 

serviços públicos e restabelecer es-

paços verdes e a flora urbana para 

que “Maputo volte a ser a cida-

de das acácias e a transformação 

do jardim zoológico em “Maputo 

Central Park”, onde os munícipes 

tenham espaço verde e de lazer”.

Dentre várias outras propostas, o 

manifesto elenca a preservação de 

características paisagísticas típicas 

de Maputo, onde a construção de 

prédios a partir de uma certa altu-

ra deve ir para a zona de expansão, 

tornar Maputo uma cidade ecoló-

Limpar Maputo dos vários males!
Renamo com seis pilares para a capital 

Por Armando Nhantumbo

gica, devolver espaços públicos às 

comunidades e instalar, até o final 

do mandato, uma central-piloto 

de tratamento e reciclagem, como 

contributo para a redução dos ní-

veis de poluição marinha e supri-

mento do défice da oferta de água 

potável à população. 

“Não queremos ser gado”
Na componente da mobilidade, 

onde a Renamo diz que “não que-

remos ser gado”, em alusão à forma 

pouco digna como os munícipes 

de Maputo são transportados em 

carrinhas de caixa aberta, o parti-

do garante promover uma maior 

equidade e coesão territorial da 

rede viária e rodoviária para garan-

tir maior mobilidade, recuperar e 

reabilitar vias de acesso que se tor-

naram intransitáveis, incluindo o 

estabelecimento de parceria entre o 

sector privado e o município, com a 

transferência antecipada do investi-

mento das frotas de transporte.

Por um município amigo do 
vendedor
Aqui, a candidatura da Renamo 

promete cadastrar todos os ven-

dedores informais e atribuir um 

cartão de vendedor informal au-

torizado, eliminar conflitos entre 

vendedor formal e informal na 

base do diálogo, introduzir novos 

modelos de mercados, em que es-

tão integrados uma multiplicidade 

de serviços, garantir celeridade nos 

processos de licenciamento de ac-

tividades económicas e construir 

mercados equiparados ao grossista 

do Zimpeto para a entrada sul (Ka 

Tembe), da Costa do Sul e da zona 

da Matola.

Melhor Gestão Municipal
No capítulo sobre a reforma ins-
titucional e gestão financeira, a 
Renamo quer cadastrar todos os 
contribuintes e introduzir um sis-
tema online de colecta de receitas, 
racionalizar as despesas, introduzir 
um sistema contabilístico moderno 
e publicação do relatório financeiro, 
auditar o relatório financeiro anual 
através de auditores independen-
tes, numa governação marcada pela 
máxima publicação de relatórios, 
contratos e actos administrativos 
do município.
Quer ainda especializar a Polícia 
municipal a contribuir no comba-
te à criminalidade, estabelecer um 
código deontológico que regule e 
garanta uma cultura democrática e 
constitucional, ter na meritocracia 
o factor exclusivo para admissão, 
enquadramento e promoção de 
colaboradores a quaisquer níveis, 
garantir maior rigor no uso dos 
fundos e elaborar um plano de saú-
de em articulação com outras insti-
tuições locais.

Orgulho de ser maputense
Aqui, o maior partido da oposição 

promete recuperar e expandir as 

infra-estruturas municipais, cons-

truir um pavilhão multiuso para 

modalidades desportivas que já de-

ram orgulho a nível internacional, 

uma galeria de arte multifuncional 

para estimular artes e letras, criar 

um fundo para cultura e desportos, 

estabelecer uma escola básica de 

turismo para a Inhaca e Ka Tembe, 

entre outras apostas.

Caravana da Renamo recebida de forma efusiva no mercado da Malanga

Hermínio Morais e Venâncio Mondlane namorando o eleitorado nas ruas de Maputo
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Com o lema “bairro a bair-
ro vamos txunar Maputo”, 
Eneas Comiche, cabeça-
-de-lista da Frelimo para o 

Conselho Autárquico de Maputo, 

promete fazer da capital do país uma 

cidade moderna, desenvolvida e lim-

pa.

Falando no lançamento da sua cam-

panha, Eneas Comiche destacou que 

a juventude estará no centro da sua 

acção governativa, caso seja eleito. 

Comprometeu-se a trazer uma nova 

abordagem aos problemas da edi-

lidade, que passarão a ser tratados 

consoante as suas especificidades, de 

bairro a bairro, e espera dar um enfo-

que especial aos bairros mais desfavo-

recidos da capital do país.

Debaixo de sol escaldante, a cidade 

de Maputo testemunhou esta terça-

-feira o arranque da campanha elei-

toral, com caravanas dos partidos 

políticos, apetrechadas com dísticos, 

panfletos, camisetas, bonés e música, 

a desfilarem pelas artérias dos distri-

tos municipais. 

A Frelimo, encabeçada por Eneas 

Comiche, que procura o seu segun-

do mandato, depois de ter dirigido 

os destinos da edilidade entre 2003-

2008, elegeu o campo do Ferroviário 

das Mahotas, no distrito municipal 

Kamavota, para abrir a campanha 

eleitoral. 

O sol era tão intenso ao ponto de 

dispersar parte dos simpatizantes do 

partido, que se refugiaram e acompa-

nharam o showmício a partir de bar-

racas, viaturas particulares ou debaixo 

de árvores. Até as obedientes “mama-

nas” da Organização da Mulher Mo-

çambicana (OMM) mantiveram-se 

nos autocarros disponibilizados para 

o seu transporte e só mais tarde se fi-

zerem ao campo, onde desfilaram di-

ferentes artistas da praça, da chamada 

nova geração. Lourena Nhate, que faz 

parte da lista da Frelimo, Miss Zav 

e Matilde Conjo foram algumas das 

artistas que cantaram no showmício 

de Comiche.  

Ladeado pela chefe da Brigada do 

Comité Central de Assistência à Ci-

dade de Maputo, Margarida Talapa, 

e pelo primeiro secretário do parti-

do na capital, Francisco Mabjaia, o 

cabeça-de-lista da Frelimo disse que 

cada munícipe merece viver em bair-

ros devidamente urbanizados, limpos 

e com segurança.

A cidade deve ter jardins, campos 

para prática de desporto e transportes 

públicos, assinalou. 

Apelou ao envolvimento e participa-

ção de cada munícipe e, sobretudo, à 

força da juventude, que espera que 

seja o principal actor da mudança 

para fazer de Maputo uma cidade de 

oportunidades para os jovens. É neste 

prisma que o seu manifesto se inspi-

ra no objectivo de “txunar Maputo”, 

uma expressão com ressonância no 

calão jovem da capital moçambicana. 

Assente em seis pilares, o manifesto 

da Frelimo em Maputo vai recorrer 

a diversos projectos inseridos nos 

pilares, para atacar os problemas da 

edilidade. 

Comiche promete avançar com ini-

ciativas realísticas para problemas 

como habitação, transportes públicos, 

saneamento do meio, entre outros. 

Dos diferentes projectos, um olhar 

especial vai para a proposta da reso-

lução dos problemas de transportes 

públicos na capital. Denominado 

“Tsutsuma Maputo”, o projecto cujo 

objectivo central passa pela introdu-

ção do BRT e metro de superfície a 

longo prazo, iniciativas falhadas na 

administração Simango por falta de 

financiamento, espera, a curto prazo, 

humanizar o sistema de transpor-

te com recurso a carrinhas de caixa 

aberta, vulgo “my love”. 

Diferentemente do actual edil, que 

pretendia banir aqueles meios de 

transporte sem com isso fornecer 

alternativas, a equipa de Comiche 

compromete-se a investir, de for-

ma provisória, no licenciamento das 

carrinhas de caixa aberta, desde que 

aceitem colocar bancos laterais, que 

possibilitem que os passageiros sejam 

transportados sentados, bem como 

a colocação de cobertura, tal como 

vigorou nos anos 90, de modo que 

os passageiros tenham o mínimo de 

dignidade, enquanto se aguarda por 

melhores dias. 

Prometeu instalar um sistema de 

controlo e monitoria das viaturas li-

cenciadas para evitar o encurtamen-

to de rotas, excesso de velocidade ou 

circulação em áreas não autorizadas. 

Vereação para a juventude
Novidade é a promessa da criação de 

uma vereação dedicada especialmen-

te aos jovens, que será denominada 

“vida jovem”, e tem como missão 

principal conduzir os projectos da 

juventude, tais como habitação (casa 

tipo 1), promoção do desporto e for-

mação virada a auto-emprego. 

Enquadrada no pilar três, que ver-

sa sobre o desenvolvimento social e 

humano, pretende-se com esta ini-

ciativa, segundo Comiche, melhorar 

e alargar as oportunidades para a 

qualidade de vida da juventude, o que 

também passa por criar condições 

para impulsionar o desenvolvimento 

científico, visando massificar o gosto 

pela ciência e a promoção da criativi-

dade e da inovação. 

Neste pilar, compromete-se a tra-

balhar na melhoria da qualidade de 

ensino, reabilitação e ampliação de 

centros e serviços das unidades sani-

tárias e, acima de tudo, promover um 

melhor atendimento nos serviços de 

saúde pública. 

Quanto à limpeza da urbe, que tam-

bém tem sido uma dor de cabeça, 

compromete-se a encerrar definitiva-

mente a lixeira de Hulene, num prazo 

de 18 meses, e, a par da recolha habi-

tual de resíduos sólidos, vai introdu-

zir limpezas voluntárias mensais, en-

volvendo comunidades, e promover 

especial atenção à educação cívica. 

Numa altura em que o custo de ener-

gia constitui a principal reclamação 

dos munícipes, a Frelimo pretende 

apostar em energias renováveis (eó-

lica, solar ou sua combinação) para 

os bairros que ainda não dispõem de 

corrente eléctrica, mas também para 

munícipes com menos posses.  

Este sistema será replicado pelas ruas 

dos bairros, na perspectiva de melho-

rar a segurança dos munícipes. 

Outra inovação de Comiche é a ins-

talação de Centro de Ajuda Pública 

(CAP) em cada bairro do município. 

Trata-se de uma iniciativa que com-

preende a instalação de quatro servi-

ços básicos para o atendimento dos 

munícipes, desde o posto de bombei-

ro; posto de saúde ambulatório, para 

garantir um atendimento primário de 

pequenos incidentes ou despistagem; 

posto policial que não sendo uma es-

quadra fará a coordenação da vigilân-

cia comunitária e, por fim, o balcão 

único do município, para garantir ce-

leridade no atendimento e resolução 

dos problemas dos munícipes.  

Uma das componentes a que Comi-

che pretende dar um enfoque espe-

cial é a promoção da transparência e 

combate cerrado à corrupção. 

Anotou que esta é uma das vias para 

melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, reforçar a integridade da 

administração municipal e simplifi-

car os processos administrativos no 

atendimento. 

Esta quarta-feira, Comiche e sua 

comitiva deslocaram-se ao distrito 

municipal KaMubukwana, onde se 

reuniu com as populações e militan-

tes, tendo apresentado a sua proposta 

governativa e ouvido as preocupações 

das populações. 

Visitou igualmente o mercado Geor-

ge Dimitrov, vulgarmente conhecido 

por Benfica, onde interagiu com os 

vendedores. Distribuindo aventais e 

sacolas e prometeu organizar e me-

lhorar as condições do comércio in-

formal, contribuindo para a sua for-

malização gradual. 

Por fim, reuniu-se com empresários 

daquele distrito municipal e não só 

e manifestou disponibilidade para 

acolher diferentes propostas visando 

o desenvolvimento do município nas 

áreas de transportes públicos, recolha 

de resíduos sólidos, parqueamento de 

viaturas entre outros. 

Comiche apresenta “txuna Maputo”
Por Argunaldo Nhampossa

Arrancou nesta terça-feira, 25, nas 53 autarquias 
do país, a campanha eleitoral com vista às elei-
ções autárquicas de 10 de Outubro próximo. 
Assim, até ao próximo dia 07 Outubro, cerca de 

duas dezenas de partidos políticos e movimentos de ci-
dadãos vão procurar convencer os potenciais eleitores a 
apostarem nos seus manifestos.  

Seguindo a tradição, o Centro de Integridade Público 

(CIP), através do boletim sobre o processo político em 

Moçambique, divulga as incidências do dia-a-dia da cam-

panha de caça ao voto. 

De  acordo com a fonte, o primeiro dia foi marcado por 

showmícios, marchas, passeatas em caravanas e contactos por-
ta-a-porta e o arranque foi tranquilo. 
A Frelimo, Renamo e o Movimento Democrático de Mo-
çambique foram os partidos que mais se evidenciam nos 
primeiros dias de campanha eleitoral.
Na cidade  de Chimoio, capital provincial de Manica, 
a campanha foi marcada por duas mortes resultantes de 
acidente de viação. Trata-se do director da Escola Primá-
ria Completa Agostinho Neto, Eduardo Domingo, e um 
colega que foram atropelados quando encontrava-se a 

iluminação pública, ao longo da estrada nacional número 
6, juntamente com outros “camaradas”. O acidente mor-

Toyota Vitz, em alta velocidade, os colheu a todos. 
Segundo o boletim do CIP, em Milange, um cidadão mor-
reu electrocutado junto de um posto de transformação da 
empresa Electricidade de Moçambique (EDM), quando 

-
cidente fatal correu no bairro unidade residencial 12 de 
Outubro.
A publicação que viemos a citar avança que na vila mu-
nicipal de Nhamayabue, distrito de Mutarara, Tete, sim-

pancadaria, por volta das 2:00 horas da manhã desta terça. 
Dois grupos de simpatizantes destas formações políticas 

-

-
nado com o ferimento de uma mulher. 

No Município de Dondo, Sofala, registou-se um confronto 

não provocou nenhum ferido

cruzaram-se sem incidentes.

Uso indevido de bens e património do 
Estado 
Em Quelimane, Zambézia, o partido Frelimo usou uma 

viatura da Direcção Provincial de Saúde para o transporte 

dos seus simpatizantes para o campo de Chirangano, local 

onde teve o início e a abertura da campanha eleitoral.

Na Vila da Macia, simpatizantes da Frelimo fixaram pan-

fletos de propaganda eleitoral na Escola Secundária John 

Issa e nas instalações da empresa pública telecomunicações 

de Moçambique (TDM).

Em Chimoio, alguns funcionários da Saúde afectos ao 

hospital provincial local apresentaram-se com panfletos e 

bandeira do partido Frelimo no local de trabalho.

Ainda em Chimoio, a Frelimo usou para abertura da cam-

panha a tribuna que habitualmente é usada para cerimó-

nias oficiais do Estado, na Praça dos Heróis.

Na Vila de Massinga, Inhambane, a Frelimo fez a colagem 

panfletos na Praça dos Heróis de Moçambique, violando a 

Lei. No município de Inhambane, a Frelimo conduziu, na 

parte da manhã, a sua campanha na Praça dos Heróis da 

Cidade de Inhambane, palco reservado às cerimónias do 

Governo, facto que viola o artigo 52 da lei n°7/2018 de 3 

de Agosto de 2018 que diz que é expressamente proibida 

a utilização pelos partidos políticos, coligações de partidos 

ou grupos de cidadãos eleitores proponentes e demais can-

didaturas em campanha eleitoral, de bens; do Estado, das 

autarquias locais, dos institutos autónomos, das empresas 

públicas; das sociedades de capitais exclusiva ou maiorita-

riamente publicas.

No Município de Gondola, Manica, a delegada distrital 

da Renamo acusa a Frelimo de ter destruído sua bandeira 

enquanto que na cidade de Chimoio, o material de propa-

ganda da Frelimo foi destruído pelos opositores, no bairro 

4. Na Vila municipal de Chibuto, Gaza, concretamente 

nos bairros de Canhanda, Chimundo e Samora Machel 

grupos da OJM terão vandalizado o material propagan-

dístico gráfico da Renamo e do MDM.

Ecos da campanha eleitoral pelo país

Eneas Comiche pretende colocar a juventude como agente de mudança na sua governação



Savana 28-09-2018 9

SOCIEDADEPUBLICIDADE

Barclays Bank Moçambique, S.A. - Capital Social: MTn 5.538.000.000 - NUIT:400017484 - Número de Matrícula da CRC de Maputo: 8321 - Endereço: Av. 25 de Setembro, 1184 - 15º Andar - Maputo Caixa Postal 757 - Moçambique. O Barclays não será responsável por 

quaisquer incidentes que possam ocorrer com o seu provedor de serviços de internet. Por favor consulte a tabela de preços em vigor no Banco. Aplicam-se os Termos e Condições actualmente em vigor. Queira dirigir-se à Agência mais próxima do Barclays ou contacte-nos 

através do serviço de Banca Telefónica 1223.

Um mundo 

de vantagens, 

na sua mão
Como Cliente, você espera que o seu Cartão seja seguro  

e confiável. Como nosso Cliente Prestige, os seus Cartões 

oferecem-lhe um mundo de vantagens, descontos  

e surpresas em parceiros.

Você trabalha para isso.

Prestige
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Frágil e ousada, Lúcia Samuel, 
53 anos, pedala uma bicicleta 
que carrega uma adolescente 
de 14 anos, já em trabalho 

de parto, após uma complicação 

de dar à luz na sua residência com 

ajuda de familiares em Chitobe, a 

sede de Machaze, um distrito afec-

tado por casamentos prematuros e 

gravidezes precoces.

“A cultura de não uso de hospitais 

prevalece nalgumas famílias. Esta-

mos a palestrar nas comunidades 

para mudar esta mentalidade. E os 

partos institucionais estão a cres-

cer”, disse entusiasmada a voluntá-

ria e mãe de sete filhos, encorajada 

por salvar a adolescente e o bebé na 

maternidade de Chitobe.

Ela faz parte de um grupo de 1512 

voluntárias – incluindo alguns ho-

mens, cuja maioria prefere emigrar 

para as minas e plantações da Áfri-

ca do Sul – que está a “higienizar” 

cinco distritos da província de Ma-

nica com palestras de saúde, para 

fazer recuar o ciclo de doenças que 

anualmente provocam perdas hu-

manas.

Nesta iniciativa do Programa 

Mundial para a Alimentação 

(PMA), através do projecto Comu-

nicação para a Mudança Social de 

Comportamento, matronas, curan-

deiras, líderes comunitários e mem-

bros influentes de 91 Comités de 

Saúde viabilizam a penetração de 

mensagens para salvar a população 

da malária, diarreias e desnutrição, 

além de cuidados maternos.

  Os comités são uma réplica dos 

centros de saúde nas comunidades 

e ensinam a construção de lixeiras, 

tarimbas e latrinas, além de de-

monstrações culinárias, para varia-

ção da dieta alimentar de grávidas 

e crianças.

Enquanto os serviços de saúde não 

estiverem disponíveis nos bairros 

rurais dos distritos – alguns ficam a 

10 quilómetros do hospital – as vo-

luntárias constituem as “guardiãs” 

de saúde e intervêm sempre que 

necessário, referindo aos hospitais 

os pacientes em estado crítico, dis-

se um responsável do projecto em 

Manica.

“O desafio ficou nos bairros mais 

rurais, o hábito de fecalismo a céu 

aberto continua”, disse Modi Fe-

lisberto, do comité 1 de Maio em 

Chitobe (Machaze). “Mas conse-

guimos combater doenças provoca-

das por falta de higiene e alimen-

tos”, sustentou.

Ela descreve um ambiente saudável 

nos bairros urbanos, dando exem-

plo com a sede distrital de Macha-

ze, onde quase ninguém vive sem 

latrina - infra-estrutura partilhada 

por cinco famílias há dois anos. 

Quem resiste às recomendações 

para construção de latrinas e ta-

rimbas nas zonas rurais é entregue 

às autoridades locais, que o sancio-

nam com a meta de construção das 

infra-estruturas. 

As pessoas desfavorecidas, viúvas e 

idosas, são envolvidas em negócios 

para cobrir as despesas, que inclui o 

fabrico de bebidas caseiras.

“Levamos crianças que nascem em 

casa ou a caminho do hospital para 

o registo (o registo fora da materni-

dade e sem testemunho das autori-

dades locais é negado). E já temos 

poucos partos fora da maternida-

de”, assevera Elias Tique, do comité 

de Baragem, Mossurize, afiançando 

que o medo por hospitais caiu con-

sideravelmente nos últimos anos.

Vários beneficiários consideram 

que o conhecimento transmitido 

pelas voluntárias dos comités é cru-

cial e salvou vidas de suas famílias.

“Não sabia quanta importância ti-

nha a lixeira para minha higiene e 

às vezes transmitíamo-nos doenças 

após uso da latrina, porque lavá-

vamos mão no mesmo recipiente”, 

aflorou Cecília Manuel, uma mora-

dora de Dacata, em Mossurize.

Mais comida saudável
O foco do projecto Comunicação 

para a Mudança Social de Com-

portamento é evitar que grávidas 

e crianças morram por desconhe-

cimento de uma dieta alimentar 

saudável, para fazer recuar a desnu-

trição em distritos altamente pro-

dutivos. 

As voluntárias dos comités reser-

vam os sábados para se reunirem 

em cada comunidade para demons-

trações culinárias, onde são confe-

cionados alimentos, com base em 

produtos locais e depois servido aos 

presentes.

“Cada voluntário traz produtos da 

sua machamba, e juntamos para 

confecionar alimentos saudáveis 

enquanto explicamos a comuni-

dade presente na palestra”, disse 

Cláudia Titosse, do comité 7 de 

Abril em Chitobe, sustentando que 

as palestras têm direito a perguntas.

No lugar de viver dependente de 

massa de farinha de milho e peixe 

seco – a dieta mais comum nas zo-

nas rurais – Titosse disse que ensi-

nam a preparar papas com sementes 

de abóbora, amendoim misturadas 

com vários tipos de verduras, dis-

poníveis geralmente nos quintais e 

mais acessíveis nos mercados.

“Ensinamos a variedade de consu-

mo dos alimentos e não uma repe-

tição, incluindo os ovos e as aves 

que as comunidades criam”, vincou 

Elisa Ananias, outra voluntária em 

Mossurize.

A título de exemplo, as estatísticas 

Uma semana depois do pre-
sidente da República (PR), 
Filipe Nyusi, ter visitado 
e mantido um encontro 

com o papa Francisco, no Estado 

de Vaticano, em Roma, Itália, o 

Conselho Episcopal de Moçambi-

que (CEM), um conclave de bispos 

católicos de Moçambique, lançou 

duras críticas aos gestores de bens 

públicos, classe na qual Nyusi é a 

figura mais alta.

Reunidos no passado dia 17 de 

Setembro, sob direcção de Dom 

Francisco Chimoio, os bispos ca-

tólicos associam o actual estado de 

penúria, desgraça e incertezas que 

caracterizam o país à incompetência 

dos gestores do bem público, so-

bretudo a Frelimo, no poder desde 

1975. 48 horas após a divulgação da 

carta, Filipe Nyusi recebeu em au-

diência Dom Francisco Chimoio na 

Presidência da República. Ao que o 

SAVANA apurou, Nyusi convidou 

Chimoio para colocá-lo a corrente 

da visita oficial que efectuou ao Va-

ticano.

Pior que administração 
Guebuza
Na sua carta, os católicos dizem, 

sem rodeios, que não há dúvidas 

de que, infelizmente, o presente ci-

clo governativo, liderado por Filipe 

Nyusi, será recordado como um dos 

menos gloriosos da democracia mo-

çambicana por várias razões.

Sublinham que, dentre várias razões 

que pintam a negro a democracia 

moçambicana, em virtude da in-

cúria dos governantes, destaca-se a 

paralisia das instituições públicas e 

partidárias determinada pelas pro-

longadas negociações entre a Fre-

limo, no Governo, e a Renamo, no 

quadro do contencioso do processo 

eleitoral de 2014.

“O litígio entre o partido no Go-

verno e a Renamo, em torno dos 

pleitos eleitorais de 2014, além de se 

ter degenerado em violência arma-

da, no centro do país, também deu 

origem a uma situação de incerteza 

sobre o futuro político”, lê-se no do-

cumento.

No capítulo económico, a carta dos 

bispos refere que merece, igualmen-

te, uma avaliação negativa a situação 

económica do país, caracterizada 

por uma progressiva deterioração, 

associada à corrupção do escândalo 

das dívidas contraídas por alguns 

representantes do Estado, à margem 

das normas. 

Sublinham que a nebulosidade que 

paira no sector da economia e po-

lítica tende a exercer, progressiva-

mente, de forma galopante, uma 

influência negativa no desenvolvi-

mento do país.

Perante o cenário de penúria, in-

digência, carência, privação, tanga 

e inópia que o país se encontra, os 

bispos católicos chamam atenção 

aos moçambicanos para aproveitar 

os períodos eleitorais que se apro-

ximam para reflectir e melhor de-

cidir sobre o tipo de governantes 

que precisam para um Moçambique 

melhor.

“Com as eleições autárquicas marca-

das para Outubro próximo e gerais 

para 2019, abre-se, diante de todos 

nós, a possibilidade de corrigirmos 

os erros cometidos, propondo cami-

nhos de paz e de vida, de esperança 

e de prosperidade. Estamos, todos 

nós, como um corpo, diante de um 

grande desafio ao qual temos de res-

ponder com coragem e responsabili-

dade individual e colectiva, pois, está 

em estão o futuro da nossa terra, do 

nosso povo, das nossas famílias e de 

cada um de nós”, frisaram.

Dizem que como pastores, atentos 

às sensibilidades do povo, estamos 

conscientes de que, depois de mui-

tos desenganos e desilusões, muitos 

moçambicanos, infelizmente, ga-

nharam uma aversão a tudo o que é 

política, considerando-a uma activi-

dade desonesta, praticada por aque-

les que estão no poder com o fim de 

enganar o povo e de realizar os seus 

interesses pessoais ou de grupo.

Sublinham que os que assim pen-

sam renunciaram já o próprio dever 

de participar no exercício da selec-

ção daqueles a quem é confiada, por 

um determinado período de tempo, 

a governanção e a administração da 

coisa pública.

Para os bispos católicos, a política 

não pode ser considerada uma arte 

de enganar. A política é por exce-

lência a arte de organizar e gerir 

sociedade, de modo a alcançar seus 

valores essenciais através da criação 

de instituições que garantem o res-

peito, segurança e o bem-estar dos 

indivíduos e das famílias.

Sobre ataques que desde Outubro 

de 2017 têm criado luto e terror 

no seio das comunidades residentes 

nos distritos costeiros da província 

de Cabo Delgado, nomeadamen-

te: Mocímboa da Praia, Quissanga, 

Macomia e Palma, a Igreja Católica 

lamenta as chacinas e acusa as enti-

dades responsáveis pela garantia de 

defesa e segurança de falta de uma 

posição clara sobre o assunto.                             

Mulheres fazem réplica de hospitais
Em Manica

Por André Catueira, em Manica

Bispos católicos convidam moçambicanos a “abrir olho” 

de saúde apontam, que entre Janei-

ro e Junho de 2017, 153 casos de 

desnutrição, a maioria em crianças, 

foram registados no distrito, menos 

17 casos que no período homólogo 

de 2018 no distrito de Mossurize. 

Os números não fogem à realidade 

dos restantes distritos abrangidos 

pelo projecto, sugerindo haver ne-

cessidade de um esforço redobrado 

para ensinar a população a cultivar 

melhores hábitos de nutrição.

 

Recuar Malária
Os dados de saúde dos distritos 

envolvidos na iniciativa apontam 

para a queda dos casos de malária 

e diarreias. 

No primeiro semestre de 2017, no 

distrito de Mossurize, foram regis-

tados 18.328 casos de malária con-

tra 15.024 do primeiro semestre 

deste ano, registando uma descida 

em mais de três mil casos. As diar-

reias estiveram na mesma propor-

ção.

“O foco em latrinas, tarimbas e 

lixeiras foi crucial para a melhoria 

da saúde da população” reconhece 

Edna Gumissiro, do comité de Da-

cata (Mossurize), sustentando que 

o projecto “está a salvar vidas”.

O projecto, inserido no sub-pro-

grama OMDG1 e implementa-

do pelas três agências das Nações 

Unidas baseadas em Roma, conta 

com a parceria das autoridades de 

saúde e engloba cinco rádios comu-

nitárias dos distritos de Machaze, 

Mossurize, Sussundenga, Báruè 

e Guro. Com 21 jornalistas locais 

capacitados pelo projecto, as rádios 

difundem mensagens educativas 

para a prevenção de doenças. 

Activistas do CS ensinando higiene no uso de tarimba a uma família em Chitobe 
(Machaze).
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Caros Zenú e Augusto Tomás,
Imagino a vossa sensação de incredulidade e desespero quando final-
mente foram conduzidos aos calabouços. Tenho, no entanto, alguns 
conselhos úteis para a vossa estadia, os quais poderão ajudar-vos.

Mas antes tenho de explicar porque vos escrevo. Vocês são os principais ros-
tos da elite predadora que pilhou o país, mas agora estão a contas com a justi-
ça, e na cadeia. Vocês foram agora afastados da impunidade que vos permitia 
os constantes abusos de poder e da liberdade que tinham para espezinhar os 
vossos próprios concidadãos.
Recentemente, João Lourenço vincou o seu compromisso com o combate à 
corrupção, “mesmo que os primeiros a tombar sejam altos militantes e altos 
dirigentes do partido”.
José Filomeno dos Santos “Zenú”: você é filho do ex-presidente da República 
e do MPLA, José Eduardo dos Santos, e foi o primeiro da família dos Santos 
a ser apanhado nas malhas anticorrupção de João Lourenço. Para muitos an-
golanos, este dia, que se transformará num símbolo da justiça, era impensável 
há um ano atrás.
Augusto Tomás: no princípio do mês, você era membro do Bureau Político 
do MPLA. Você foi o primeiro, entre os dirigentes do partido, a tombar. 
Agora está misturado com os doentes na Hospital Prisão de São Paulo.
O meu primeiro conselho é simples. Façam um pedido especial à direcção da 
cadeia, para que vos seja autorizado reunirem com os vossos “consofredores” 
(é assim que os presos se tratam entre si) mais enfermos e mais necessitados. 
Visitem a enfermaria e o refeitório. Tomem nota das dificuldades e ofereçam 
assistência.
Certamente que vocês têm muito dinheiro escondido, muitas empresas que 
continuam a facturar. Escrevam às autoridades relevantes a exprimir o vosso 
interesse em contribuir para a melhoria das condições da Cadeia de São Pau-
lo. Pensem logo também nas cadeias de Viana, Calomboloca e Kakila, onde 
eventualmente vocês e outros membros da elite do país poderão acabar como 
condenados. Em Kakila, os detidos bebem água imprópria para consumo 
humano, suja, acastanhada, retirada directamente do rio. Ofereçam a Kakila 
equipamento para tratar a água.
Vocês, bem como alguns leitores, devem estar a pensar: “Lá está outra vez 
este ‘traidor da pátria’, o ‘agente da CIA’, a denegrir a imagem do país, a falar 
à toa.” Pois bem, eu falo por experiência própria.
Zenú: em 1999, quando o regime do seu pai, José Eduardo dos Santos, or-
denou a minha detenção por lhe ter chamado corrupto e ditador – vejam só 
a ironia –, eu tive sete armas apontadas contra mim, quando abri a porta da 
minha casa. A vossa experiência, pelo contrário, foi cordial. João Lourenço 
actuou no respeito dos vossos direitos e da vossa dignidade.
Mas vamos ao que importa. Quando fui transferido para a Cadeia de Viana, 
percebi que diariamente um grupo de condenados fazia o inventário dos de-
tidos e condenados em cadernos. Era uma tortura diária.
Pedi autorização à direcção da cadeia para que a minha estimada assistente 
da altura fizesse uma doação de papel químico e resmas de papel já forma-
tado, de modo que o preenchimento dos dados fosse facilitado e o registo da 
população prisional, mais eficiente. Assim aconteceu. Infelizmente, eu não 
dispunha de meios para fazer mais.
Foi também nessa altura, tendo testemunhado a desumanidade prevalecente 
na cadeia e por força das circunstâncias, que me tornei defensor dos direi-
tos humanos. Ouvia os meus “consofredores” a aludirem à “cela dos judeus”. 
Perguntei o que era. Olharam para mim como se eu fosse de Marte. Dias 
depois vi a cela, com esqueletos humanos ainda vivos, que mal conseguiam 
sentar-se entre as pernas uns dos outros, para apoio mútuo. Todos os dias 
alguém morria.
Transformei a minha fúria em coragem e força de vontade para defender, 
como prioridade absoluta, a humanização dos meus “consofredores”.
Muitos dizem agora que sou “amigo dos bandidos”, por denunciar vigorosa-
mente os esquadrões da morte do SIC. Augusto Tomás e Zenú: imaginem 
só se o SIC tivesse enviado o seu famoso executor Pula-Pula para tratar de 
vocês, como tem acontecido aos supostos delinquentes do Cazenga, Cacua-
co e Viana. Vocês roubaram infinitamente muito mais do que o conjunto 
de todos esses pilha-galinhas que foram fuzilados e de todos os outros que 
pululam pelo país. Talvez vocês agora compreendam, como novos alunos da 
escola da vida, a importância da defesa integral dos direitos humanos e do 
Estado de direito.
Vocês, Zenú e Augusto Tomás, por via da corrupção desenfreada, são tam-
bém responsáveis pela desumanização, pela desgraça e pela morte de cen-
tenas de milhares de cidadãos angolanos. Como tenho escrito, a corrupção 
também mata.
Certamente estarão a perguntar-se de que modo mata a corrupção, já que 
nenhum de vocês é o ex-ministro da Saúde, José Van-Dúnem. Este médico 
sempre soube pilhar o sector da saúde, em tempos de cólera e outras epide-
mias, com grandes sorrisos públicos. Foi precisamente a sua simpatia que o 
tornou num dos corruptos mais perigosos e letais do país. Mas também há 
espaço para ele na Cadeia de São Paulo. Para ele e para muitos mais.
Nenhum acto voluntário da vossa parte diminuirá, é certo, a vossa pena aos 
olhos da sociedade e da justiça. Mas será sem dúvida uma grande experiência 
de arrependimento e redenção. Descobrirão, desse modo, a humanidade que 
há muito vocês perderam nos labirintos da ganância desmedida e da falta de 
amor ao próximo. Acredito que algum dia a tiveram.
Como vocês são demasiado egoístas, este é um conselho para tornarem mais 
confortável a vossa estadia nas cadeias.
O meu segundo conselho é simples também: devolvam o dinheiro e os bens 
roubados ao povo, de forma voluntária e patriótica. Estou aqui para vos de-
fender também, caso os vossos direitos sejam violados na cadeia.

*makaangola.org

Conselhos práticos 
para presos de luxo
Por Rafael Marques de Morais* 

João Lourenço, que está a 
celebrar o seu primeiro ani-
versário na presidência de 
Angola – a data coincide 

com o seu discurso na abertura 

da 73.ª Assembleia Geral das Na-

ções Unidas, em Nova Iorque, na 

quarta-feira —,  fez do combate à 

corrupção uma das suas bandei-

ras e os seus avisos sobre o fim da 

impunidade da corrupção parecem 

estar a ganhar forma: José Filome-

no dos Santos, “Zenú”, filho do an-

tigo Presidente José Eduardo dos 

Santos, e ex-presidente do Fundo 

Soberano de Angola, foi colocado 

em prisão preventiva. A notícia 

foi avançada pelo jornal angola-

no Correio da Kianda e confirma-

da pelo Observador, que apurou a 

informação junto da defesa do ar-

guido. José Filomeno dos Santos é 

acusado dos crimes de associação 

criminosa, tráfico de influência, 

burla e branqueamento de capitais.

Em prisão preventiva está também 

o empresário angolano-suíço Jean-

-Claude Bastos de Morais, próximo 

do filho do ex-presidente e dono da 

empresa que geria a grande fatia 

dos activos do fundo soberano, a 

Quantum Global.

Na sexta-feira soube-se da sua 

detenção e acusação formal pelo 

Ministério Público angolano na se-

quência de uma investigação à sus-

peita de uma transferência irregular 

de 500 milhões de dólares para o 

Reino Unido. “Zenú”, que foi exo-

nerado do Fundo Soberano angola-

no por João Lourenço, já tinha sido 

constituído arguido em Março na 

sequência desta investigação.

No mesmo dia foi igualmente deti-

do Augusto Tomás, antigo ministro 

de Eduardo dos Santos, num caso 

de desvio de fundos do Conselho 

Nacional de Carregadores, órgão 

afecto ao Ministério que tutelava. 

Além do ex-ministro, foi detido 

preventivamente Rui Manuel Moi-

ta, ex-director-geral adjunto para a 

Área Técnica do Conselho Nacio-

nal de Carregadores. 

A exoneração de Augusto Tomás, 

nomeado ministro da Economia 

e Finanças de Angola e, depois, 

para a tutela dos Transportes por 

José Eduardo dos Santos, aconte-

ceu quando estalou uma polémi-

ca relativamente a uma parceria 

público-privada para a criação de 

uma companhia aérea. O novo Pre-

sidente angolano travou o negó-

cio. “Não vai adiante, não vai sair, 

não vai acontecer, por se tratar de 

uma companhia fictícia”, disse João 

Lourenço.

Também Valter Filipe, ex-governa-

dor do Banco Nacional de Ango-

la (BNA), foi acusado no mesmo 

processo e tal como “Zenú” está 

indiciado por associação criminosa, 

tráfico de influência, burla e bran-

queamento de capitais. Em causa 

Filho de José Eduardo dos 
Santos em prisão preventiva

está a suspeita de uma transferência 

irregular de 500 milhões de dólares 

para o Reino Unido.

Segundo noticiou a agência Lusa 

em Março, uma agência britânica 

de combate ao crime disponibili-

zou-se a devolver os 500 milhões 

transferidos pelo filho do ex-Presi-

dente ao Banco Nacional de Angola 

(BNA). Na altura, à Deutsche We-

lle  África, o  procurador-geral ad-

junto e coordenador da Direcção 

Nacional de Investigação e Acção 

Penal de Angola, João Luís de Frei-

tas Coelho, garantia que o Ministé-

rio das Finanças e o BNA estavam 

a “fazer todos os esforços junto do 

Governo e da banca inglesa” para 

que o dinheiro fosse devolvido a 

Angola.

O Ministério Público da Suíça tem 

estado a colaborar com a Procura-

doria-Geral da República ango-

lana nas investigações às suspeitas 

de branqueamento de capitais em 

operações que envolvem activos 

detidos pelo Banco Nacional de 

Angola e pelo fundo soberano. Em 

Maio houve buscas em vários locais 

da Suíça, como então confirmou ao 

PÚBLICO a PGR suíça.

A actuação da Justiça angolana 

contra figuras da anterior presidên-

cia não se ficou por aqui. Norberto 

Garcia, antigo porta-voz do Comi-

té Central do MPLA (partido no 

poder), foi posto em prisão domi-

ciliária no âmbito do processo co-

nhecido como “Burla à Tailandesa”.

Neste caso está em investigação 

“um grupo de cidadãos estrangei-

ros, maioritariamente tailandeses, 

canadianos, eritreus e angolanos” 

que “tentaram burlar o Estado num 

montante de 50 mil milhões de dó-

lares”, segundo a acusação.

No processo estava também en-

volvido o antigo Chefe do Estado 

Maior das Forças Armadas ango-

lanas, Geraldo Sachipengo, que foi 

entretanto ilibado das acusações 

por falta de provas.

Há duas semanas, no encerramen-

to do congresso extraordinário do 

MPLA, quando assumiu a presi-

dência do partido, Lourenço garan-

tiu que uma das suas prioridades é 

luta contra “a corrupção, o nepotis-

mo, a bajulação e a impunidade que 

se implantaram nos últimos anos e 

que muitos danos causam à econo-

mia e à credibilidade do país”.

Dias depois, o Jornal de Ango-

la, considerado o órgão oficial do 

Governo de Luanda, publicou um 

artigo onde se anunciava um cerco 

à corrupção e o início da criminali-

zação destes crimes.

Em vésperas de viajar para Espa-

nha, onde deverá submeter-se a 

consultas médicas, resta agora saber 

como José Eduardo dos Santos rea-

girá a mais este duro golpe familiar. 

 “Profundamente abalado com esta 

noticia, está a ter um fim inglório”, 

disse ao Expresso um antigo com-

panheiro de Eduardo dos Santos. 

Há quase dez anos, numa decisão 

muito contestada, o antigo Presi-

dente, dono e senhor absoluto do 

poder, ao disponibilizar dos recur-

sos públicos cerca de cinco mil mi-

lhões de dólares para serem geridos 

pelo filho, estava longe de prever 

um desfecho tão dramático para a 

família.

“E este não é o único caso a tirar-

-lhe o sono”, recorda fonte do Mi-

nistério Público para lembrar que 

ainda há uma semana José Filome-

no dos Santos havia sido acusado 

de estar envolvido em “crimes de 

associação criminosa, tráfico de in-

fluência, burla e branqueamento de 

capitais” no caso dos 500 milhões 

de dólares do Banco Nacional de 

Angola.

José Filomeno dos Santos
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SOCIEDADEPUBLICIDADE

I.APRESENTAÇÃO
Na esteira da realização das 5ª eleições autárquicas 

no dia 10 de Outubro de 2018, de 10 a 21 de Setem-

bro de 2018 foi feito um inquérito para identificar 

as actuais necessidades prioritárias dos munícipes 

da Matola, Boane, Manhiça e Namaacha. 

A finalidade deste mapeamento é de garantir a 

inclusão das necessidades identificadas no próxi-

mo Programa de Governação autárquica a ser im-

plementado pelo vencedor das eleições. Abaixo se 

apresenta o retrato da recolha feita na Autarquia de 

Boane. 

Abrangência: 336 pessoas dos 18 – 35 anos de ida-

de. 45%  Homens e 55%  Mulheres.  

II. NECESSIDADES PRIORITÁRIAS 
IDENTIFICADAS 

1. Sistema de abastecimento de água;

Necessidades prioritárias dos Munícipes de Boane
2. Iluminação pública;

3. Oportunidade de Emprego;

4. Reabilitação da maternidade;

5. Interação regular e permanente entre o Conselho 

Autárquico e os munícipes;

6. Redução das Taxas de Impostos;

7. Reabilitação da via de acesso Boane-Catembe;

8. Reabilitação de Mercados;

9. Acesso seguro a terra.

III. JUSTIFICAÇÃO DA Ia PRIORIDADE 
O actual sistema de abastecimento de água é defici-

tário, fornecendo água com várias restrições, o que 

interfere na realização de outras actividades diárias.

Apoio:                                            Financiamento
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tárquicas no dia 10 de Outubro de 2018, 
de 10 a 21 de Setembro de 2018 foi feito um 

-
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mentação começar a ser reconhe-

cida como um problema sério, tal-

vez possamos passar a uma nova 

fase de consolidação orçamental 

fiscal. Uma fase mais alinhada 

com um crescimento sustentável 

e estrutural a três níveis: 1) Re-

definição das funções do Estado 

e modernização da Administra-

ção Pública; 2) Clarificação das 

balizas na previsão das despesas e 

das receitas e fixação de critérios 

fundamentados para os limites do 

défice e do crédito; 3) Reforma 

fiscal estimuladora do crescimento 

produtivo e inclusivo, reconhecen-

do de forma genuína e não apenas 

retórica, o papel dos cidadãos e 

das empresas na criação da rique-

za que garantem a arrecadação 

fiscal que sustenta as despesas do 

Estado.

Obviamente, para que uma nova 

fase de consolidação orçamental 

se torne realidade, é indispensável 

que as entidades nacionais cons-

titucionalmente responsabilizadas 

pela monitoria e supervisão or-

çamental assumam uma postura 

mais profissional e pró-activa. O 

próprio FMI, que depois de ter 

“dormido ao volante” no caso da 

EMATUM, em 2013-14, pro-

curou redimir-se, defendendo o 

interesse nacional como nenhu-

ma das entidades moçambicanas 

(incluindo a sociedade civil) ousou 

defender, também terá de melho-

rar a sua abordagem sobre a con-

solidação orçamental. Circunscre-

ver os obstáculos à consolidação 

orçamental a uma questão de mais 

transparência e combate à corrup-

ção é demasiado míope e insufi-

ciente para os desafios enfrenta-

dos por Moçambique. Algo mais 

efectivo e audaz precisa de ser 

feito para contrariar as más práti-

cas de gestão e irresponsabilização 

prevalecentes. Doutro modo, a 

economia privada moçambicana 

continuará incapaz de tirar Mo-

çambique do buraco que a pública 

continua a escavar. E nesse caso, 

não nos admiremos se em breve, 

episódios similares aos das dívidas 

ocultas, surjam à superfície do que 

se vê e do que não se vê. 
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A 
análise rigorosa do fenó-
meno da desorçamen-
tação em Moçambique 
revela-se cada vez mais 

pertinente e urgente, não só por 

causa dos perigos da praxis de 

desorçamento para o equilíbrio e 

a sustentabilidade das contas pú-

blicas. Não menos importante, 

são os encargos, danos e stress que 

provoca nos sectores geradores de 

valor e riqueza, material e imate-

rial, numa altura em que a econo-

mia privada tenta tirar o país do 

buraco mas a pública teima em 

escavá-lo.

A partir da comparação da evolu-
ção dos  saldos de caixa e dos orça-
mentos de alguns sectores sociais, 
na Figura 2 do IDeIAS 106 (ver 
SAVANA nº 1289), é possível 
perceber que ao longo da corrente 
década os saldos acumulados na 
Conta Geral do Estado (CGE) 
funcionam como uma espécie de 
baú com fundo falso. É extrema-
mente difícil, incluindo para as 
autoridades de supervisão como 
Tribunal Administrativo (TA), 
aferir a proporção dos cerca de 51 
mil milhões MTs  saldos de caixa 
da CGE que são anualmente dre-
nados para fora do Estado, através 
das chamadas Outras Contas do 
Estado. 
Perante isto, duas questões tor-
nam-se inevitáveis. Primeiro, se 
sectores públicos como Saúde, 
Agricultura e Segurança e Acção 
Social, apresentados na Figura 
2 do IDeIAS 106 (publicado no 
SAVANA nº 1289), são mesmo 
prioritários, por que razão têm 
sido os primeiros nos cortes e res-
trições orçamentais? Que sentido 
de prioridade é esse, quando em 
paralelo várias outras entidades 
supostamente menos prioritárias, 
mantêm ou até aumentam suas 

dotações orçamentais, por via 
das Outras Contas do Estado da 
CGE e Outras Operações dos flu-
xos orçamentais? 
Quem quiser procurar resposta 
às questões anteriores devia re-
visitar o primeiro artigo sobre os 
“saldos rolantes” que o IESE pu-
blicou, em 4 de Fevereiro de 2016,  
onde se questionou a alegação de 
que “Nyusi encontrou os cofres 
vazios”, no início do seu man-
dato. Os dados oficiais da CGE 
não desmentem apenas a falácia 
de que o ex-Presidente Armando 
Guebuza deixou os cofres vazios. 
Como mostra a Figura 3, cujos da-
dos foram convertidos em dólares 
americanos, ao câmbio de 2017, 
para melhor percepção dos valo-
res envolvidos, os dados da CGE 
mostram tudo menos que a arre-
cadação de recursos financeiros 
pelo Estado tenha sido afectada 
pela crise na presente legislatura. 
Em contraste com as reduções 
orçamentais impostas a sectores 
prioritários como Saúde, Agricul-
tura e Segurança Social, ilustra-
das na Figura 2 do IDeIAS 106, 
tanto as Receitas do Estado (im-
postos, taxas, etc.) e os Recursos 
Totais mobilizados, assim como 
as Despesas do Estado, mantêm 
a tendência crescente observada 
na corrente década. Exceptuando 
a breve desaceleração em 2014 e 
2015, depois de 2016, nem nos 
melhores anos da governação 
Guebuza o Estado captou tantos 
recursos públicos. E pelo que foi 
recentemente anunciado sobre a 
proposta de OE para 2019, o Go-
verno pretende aumentar as des-
pesas em 7%, no próximo ano. Se 
o conseguir, o último ano da actual  
legislatura irá bater o recorde das 
despesas públicas no corrente sé-
culo XXI.
Perante estes factos, quem é que 
afinal está sendo afectado pela cri-

se financeira despoletada pelas dí-
vidas ocultas? Para além de várias 
empresas privadas que se viram 
forçadas a declarar falência, ou 
reduzir trabalhadores e produção, 
são os sectores públicos priori-
tários os mais fortemente sacri-
ficados. Em contrapartida, parte 
significativa do sector burocráti-
co, propagandístico e do partido 
no poder mantém-se resiliente e 
imune à crise.
Visivelmente, o Governo não só 
tem conseguido resistir a qualquer 
responsabilização pelas ilegalida-
des associadas às dívidas ocultas 
com que está fortemente compro-
metido, mas intensificou a capta-
ção de recursos das famílias e das 
empresas para ampliar cada vez 
mais as despesas do Estado. Nes-
te contexto, por mais sanguinário 
que possa ser penalizar os secto-
res prioritários, há quem ache tal 
opção consistente com o velho 
ditado brasileiro – “farinha pouca, 
meu pirão primeiro”.
A segunda questão compreende 
três interrogações intimamente li-
gadas entre si: qual é a dimensão 
dos recursos expurgados do Orça-
mento do Estado (OE), como são 
aplicados e quem beneficia deles? 
Desengane-se quem tome à letra 
a designação “Saldos de Caixa 
para o Ano Seguinte”, na CGE, 
pensando que os mesmos transi-
tam todos de forma transparente 
para o OE do ano seguinte. Tal 
não acontece, se bem que não seja 
possível aferir com exactidão a di-
mensão da drenagem para fora do 
OE. Pelo que parece, nem mesmo 
o Tribunal Administrativo (TA), 
nas suas auditorias à CGE, tem 
conseguido respostas adequadas 
do Governo, quando lhe solicita 
explicação para operações finan-
ceiras não documentadas. Assim, 
graças à falta de transparência dos 
fluxos de receitas e despesas que 

alimentam as Outras Instituições 
do Estado, não cobertas pelo OE, 
tem sido possível sustentar ope-
rações contabilísticas obscuras, à 
margem da gestão prudencial e 
racional dos recursos financeiros. 
Recentemente, depois da persis-
tência do IESE em procurar per-
ceber os obstáculos à ampliação do 
espaço fiscal para os sectores prio-
ritários, começaram a surgir ma-
nifestações isoladas de boa-von-
tade, visando ajudar a esclarecer 
algumas das obscuridades. Ainda 
que de forma informal e na con-
dição unicamente de anonimato, 
certos técnicos bem informados  
têm fornecido detalhes muito 
úteis, no sentido de se evitar que 
a investigação do IESE incorra 
em erros técnicos susceptíveis de 
serem usados para desacreditar a 
substância e o mérito das questões 
que tem levantado. Questões que 
o TA eventualmente deverá tratar, 
se passar a actuar mais como fisca-
lizador do que mero auditor, tais 
como: 1) Elevada intransparência 
em várias operações; 2) Falta de 
política orçamental dirigida para a 
gestão racional do déficit; 3) Fraca 
responsabilização prudencial dos 
recursos públicos; 4) Problemas 
sérios de ineficiência e ineficá-
cia no uso dos recursos públicos, 
principalmente na forma como 
se priorizam empresas  públicas e 
fundos de viabilidade duvidosa em 
detrimento das despesas sociais 
prioritárias. 
Dois exemplos bastam para ilus-
trar como paralelamente aos flu-
xos  transitados para o OE, por via 
da CUT, das Recebedorias e de 

Outras Contas do Tesouro, par-
te significativa dos saldos de cai-
xa transita para fora das próprias 
Outras Contas do Estado não 
cobertas pelo OE. Um exemplo 
é fornecido pelo relatório do TA 
sobre a CGE 2015 que só conse-
guiu rastrear seis dos 39 mil mi-
lhões Mts. Sobre os restantes 33 
mil milhões MTs, o TA (2016, pp. 
VIII–3) limitou-se a dizer: “To-
davia, o Executivo não facultou 
quaisquer elementos comprovati-
vos desta afirmação”. 
O segundo exemplo diz respeito 
às intrigantes discrepâncias entre 
os valores do Saldo de Caixa para 
o Ano Seguinte na CGE 2016 
e o Saldo de Caixa do Ano An-
terior declarado no relatório da 
CGE 2017, publicado em Maio 
passado. Como entender que a 
CGE 2016  reporte ter transitado 
no fim do ano 73,3 mil Milhões 
MTs, mas a CGE 2017 declara ter 
recebido um Saldo de Caixa do 
Ano Anterior de 32,8 mil milhões 
de Meticais? Ao comparar as sub-
contas, apenas os valores da CUT 
e das Recebedorias coincidem. A 
conta designada Outras Contas 
do Tesouro de 2017 indica ter re-
cebido mais 33,5 milhões de Me-
ticais do que a CGE 2016. Já as 
Outras Contas do Estado de 2017 
indicam ter recebido apenas 7,7 
mil milhões de MTs, mas a CGE 
2016 reportou ter transitado 48,2 
mil milhões para o ano seguinte. 
Ou seja, cerca de 40,5 mil milhões 
de Meticais sumiram, na passa-
gem de um ano para o outro. Vere-
mos no relatório e parecer do TA 
sobre a CGE 2017, previsto para 

o fim deste ano, como vai auditar e 
reportar este caso.

1. Porque a Desorçamentação 
é uma Armadilha Perigosa?

À semelhança de qualquer ar-

madilha usada como artifício ou 

engenho para capturar algo, a 

desorçamentação constitui um 

mecanismo ardiloso de captura 

e transferência de recursos para 

contas fora do OE, com objectivo 

de desfrutar de suficiente opaci-

dade e isenção da prudente gestão 

macroeconómica. Em vários paí-

ses, a desorçamentação tem sido 

associada ao que Paulo Pereira 

(2012, p. 49), de forma eufemís-

tica, designa por contabilidade 

“criativa” para “escapar” às regras 

orçamentais. Todavia, circunscre-

ver a desorçamentação a artifícios 

para ludibriar os supervisores e re-

duzir o défice e a dívida, afigura-se 

demasiado ingénuo e parcial. Pelo 

que tem sido reportado publica-

mente sobre processos em tribu-

nal de acções dolosas e captura do 

Estado em países como Portugal, 

Brasil  e África do Sul, tais proces-

sos de desorçamentação indiciam 

ruinosas aplicações de créditos em 

“investimentos” de duvidosa utili-

dade pública.

A desorçamentação deriva mais 

de decisões políticas do que técni-

cas. Também não é um problema 

de um partido político apenas, ou 

de alguma personalidade em par-

ticular. É algo enraizado numa 

cultura permeável à falta de rigor 

financeira, desvirtuar a transpa-

rência e converter práticas bem

-intencionadas ou benignas, em 

patologias malignas para o equilí-

brio das contas públicas.

da Desorçamentação?
De forma resumida, vale a pena 

arrolar manifestações específicas 

do perigo da negação da armadi-

lha da desorçamentação, em torno 

dos Saldos de Caixa e das Outras 

Operações, da CGE e do OE:

1. Perversão da concepção, exe-

cução e avaliação do OE - A 

inexistência de balizas cri-

teriosas na fixação de níveis 

realistas das despesas e recei-

tas orçamentais fixadas anual-

mente, permite que as pri-

meiras sejam fixadas proposi-

tadamente acima das últimas. 

Fixam-se défices orçamentais 

primários irrealistas (na pre-

sente década rondaram uma 

média anual de 30%, antes de 

donativos, e 14%, depois de 

donativos). Assim, o défice 

orçamental é convertido no 

móbil para arrecadação de re-

cursos de forma especulativa. 

2. Monitoria e supervisão orça-

mental displicente e laxista - 

Uma vez expurgados do OE, 

como é que os fundos são usa-

dos torna-se secundário para 

as autoridades de supervisão. 

Isto é testemunhado pela li-

geireza como as Outras Con-

tas do Estado são tratadas nas 

auditorias do TA e a displi-

cência exibida pelo Executivo 

quando chamado a explicar 

despesas não documentadas. 

3. Janela de oportunidade para 

expandir os limites de crédito 

sem critérios fundamentados 

– Com uma discrepância tão 

grande entre despesas e recei-

tas orçamentadas, no início de 

cada exercício, escancara-se 

uma janela de oportunida-

des para aumentar ou violar 

os limites de crédito. Qual é 

o custo de oportunidade dos 

saldos de caixa que não se sabe 

de onde vêm e como variam, 

nem onde são aplicados? 

4. Incentivo a finanças especula-

tivas e Ponzi - Em princípio, 

os fundos para pagamento de 

juros e dividendos obtidos por 

meio de empréstimos (títulos 

de dívida do Tesouro), não são 

necessariamente meios frau-

dulentos como são as finanças 

Ponzi. Mas para isso é preci-

so que o desconto dos títulos 

ocorra dentro da lei, num pe-

ríodo curto, e o principal e os 

juros não sejam convertidos 
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e responsabilização na gestão das 

contas públicas, em que os actores 

envolvidos não sofrem as conse-

quências das suas opções e deci-

sões. Em outras palavras, parte 

significativa da desorçamentação 

está intimamente ligada ao que 

Nassim Taleb designa por falta de 

“skin in the game” (ter a pele em 

jogo, ou arriscar a própria pele), 

quando decisões políticas e téc-

nicas são tomadas em nome dos 

cidadãos sem que os seus autores 

tenham de arcar com as consequ-

ências das suas más decisões.

2. A Desorçamentação Tem 
Aspectos Positivos?

Em princípio, a desorçamentação 

não é necessariamente negativa 

e deveria ser um mecanismo so-

cial e economicamente virtuoso. 

À semelhança da descentraliza-

ção político-administrativa, existe 

necessidade de se adoptar formas 

modernas, flexíveis, autónomas, 

racionais e eficazes de gestão eco-

nômico-financeira. A preocupa-

ção de tirar proveito de regimes 

jurídicos mais simplificados do 

que os sistemas burocráticos con-

vencionais permitem, deveria ser 

motivo suficiente para fazer da 

desorçamentação um processo po-

sitivo em vez de negativo. 

Na prática, todavia, infelizmente 

a desorçamentação tem-se con-

vertido geralmente num meio de 

contrariar e subverter a consolida-

ção fiscal, neutralizar a supervisão 

Por António Francisco,2 IESE

em meios de rolar dívidas de 

ano para ano. 

5. A politização excessiva das 

finanças públicas - A repu-

tação pública do Parlamento 

moçambicano deixa muito a 

desejar, como se depreende 

das famosas designações que 

tem merecido: “escolinha do 

barulho” ou instituição que 

se limita a “carimbar” o que é 

previamente decidido noutras 

instâncias. Não é pelo facto 

de a desorçamentação ser um 

não assunto para os deputados 

de todos os partidos políticos 

que se reduz a excessiva poli-

tização das finanças públicas e 

pior ainda, a maneira abusiva 

como é usada para sustentar o 

partido no poder. 

4. Momento para Nova Fase de 
Consolidação Orçamental?

Num contexto de elevada desor-

çamentação, uma política mone-

tária, explícita ou implicitamente 

orientada para um expansionismo 

fiscal sem lastro, poderá gerar uma 

recuperação a curto prazo. Só nes-

sa perspectiva se pode entender 

as recentes declarações do repre-

sentante residente do FMI, Ari 

Aisen: “A economia moçambica-

na está a recuperar gradualmente 

mercê das medidas que o Governo 

tem vindo a imprimir para a es-

tabilidade macroeconómica, em 

linha com as políticas monetárias 

do Banco de Moçambique”.

Tanto a teoria como a própria ex-

periência moçambicana revelam 

que o mais provável é que a esta-

bilidade temporária como a que 

está a emergir, volte a quebrar e dê 

lugar a um novo ciclo de desequi-

líbrios financeiros. Muito do que 

se tem dito sobre o impacto da re-

cente crise financeira em Moçam-

bique é geralmente embrulhado 

em exercícios ardilosos de negação 

da oportunidade de aproveitar a 

crise para realizar reformas subs-

tantivas. 

Infelizmente, Moçambique está 

em vias de voltar a desperdiçar 

mais uma oportunidade, para li-

vrar o seu sistema económico e 

financeiro dos mecanismos que 

justificam que as agências inter-

nacionais de “rating” lhe atribuem 

a classificação de “falência selecti-

va”, ou quando muito “altamente 

especulativo”. E assim continuará 

a ser enquanto o Estado Moçam-

bicano tolerar práticas especulati-

vas e fraudulentas, contrárias aos 

indispensáveis alinhamentos com 

os princípios de gestão macroeco-

nómica prudente e boa regulação 

da economia e da concorrência.

Todavia, se a questão da desorça-

1 Parte 1: “Desorçamentação em Mo-
çambique: Escassez de Recursos e de 
Responsabilidade Orçamental”, Sa-
vana nº 1289, 21 de Setembro 2018, 
pp. 16-17.

2  Director de Investigação no Institu-
to de Estudos Sociais e Económicos 
(IESE) e Professor Catedrático da 
Faculdade de Economia da Univer-
sidade, antonio.francisco@iese.ac.mz. 
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Sua Excelência Governador da Província de Maputo;
Sua Excelência, Presidente da Assembleia da Província de Maputo; 
Meritíssima Juíza Presidente do tribunal Judicial Provincial; 
Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal Administrativo Provincial;
Digníssima Procuradora Chefe Provincial;
Senhores Membros e Convidados do Governo Provincial;
Senhores Administradores Distritais;
Senhores Presidentes dos Conselhos Municipais;
Respeitados Representantes das Autoridades Comunitárias;
Distintos membros das Organizações da Sociedade Civil;

Estimados Convidados; 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
Antes de mais, gostaríamos de manifestar o nosso apreço pelo acordo po-
lítico celebrado entre o Presidente da República e o falecido líder da RE-
NAMO, que constituiu a base para a revisão pontual da Constituição da 
República e da Lei das autarquias, sendo que neste último caso a principal 
mudança reside no modelo de eleição do Presidente do Conselho Munici-
pal que passa a ser por via de partidos, coligações de partidos e grupos de 
cidadãos eleitores com maioria nas assembleias municipais. A este propó-
sito, vale mencionar que no quadro da revisão da lei das autarquias, a Lei 
2/97, a Sociedade Aberta em parceria com as Plataformas Distritais das 
organizações da Sociedade Civil submeteram um documento à Assem-
bleia da República propondo a obrigatoriedade de participação activa do 
cidadão nas sessões da Assembleia Municipal, o que iria permitir ampliar 
o sentido de prestação de contas dos órgãos municipais e uma participação 
mais efectiva do cidadão na tomada de decisões da autarquia. Contudo, 
dado o facto desta proposta não ter sido acolhida na nova versão da lei de 
base das autarquias recentemente reeditada, gostaríamos de solicitar apoio 

-
ciar a Assembleia da República para que reconsidere este elemento dado 
o seu peso no aprofundamento da democracia local ao nível autárquico. 
Esta sessão do Observatório realiza-se num período próximo à realização 
das quintas eleições autárquicas, agendadas para 10 de Outubro do ano em 
curso, daí que nos juntamos a outras vozes no apelo para que todos, sem 
excepção, contribuamos para a criação de um ambiente eleitoral tranquilo 
e ordeiro.
Para a presente Sessão do Observatório de Desenvolvimento, a nossa con-
tribuição terá foco em três principais assuntos, nomeadamente: 

Acompanhamento das recomendações da última Sessão do Observató-
rio de Desenvolvimento;

Análise do Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento de Janei-
ro a Junho de 2018;

Análise da Proposta do PESOE 2019.

I.Acompanhamento das recomendações da última Sessão do Observató-
rio de Desenvolvimento 
Em relação às recomendações da última Sessão do Observatório de De-
senvolvimento, realizada a 02 de Novembro de 2017, as organizações da 
Sociedade Civil têm interesse particular de ouvir as acções de seguimento 
implementadas no que se refere ao seguinte:

 Falta de medicamentos anti-rábicos nas Unidades Sanitárias. 
 Reassentamento dos cidadãos no âmbito da construção da fábrica de 

cimento de Matutuine.
 Alocação de um Posto de Transformação no campus da ACIPOL, de 

forma a melhorar a qualidade e reduzir os cortes constantes de energia 
eléctrica.

 Estado avançado de degradação da estrada Moamba – Matola Gare, con-
dicionando a circulação dos transportes semi-colectivos de passageiros.

 -
pulanguene em Magude.

Incumprimento do prazo estabelecido para a entrega do mercado de peixe 
em Marracuene por parte do empreiteiro. Aliado a isso, a qualidade da 
construção não se mostra satisfatória, tomando em consideração o fundo 
alocado para a obra, a qual encontra-se paralisada neste momento. 

II.Análise do Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento de Ja-
neiro a Junho de 2018

Documento de Posicionamento da Sociedade Civil
XIXª Sessão do Observatório de Desenvolvimento da Província de Maputo

Apresentado no dia 24 de Setembro de 2018

-
-

saram para o próximo ano e actividades sem o ponto de situação, ou seja, o 
Balanço não faz referência se algumas destas acções passaram para o segun-
do semestre de 2018 ou para a Proposta do Plano Económico Social e Orça-
mento do Estado para 2019. Das actividades que passaram para o próximo 

realizadas no PES 2018 constam do plano, a saber: i) Capacitar os pontos 
focais distritais sobre integração de RRD e AMC nos PD’s (vide pág.51 da 
proposta do PES 2019); ii) Fazer urbanização básica no distrito de Magude. 
(pág. 32) e iii) Exercícios de simulação de ocorrência de calamidades. (pág.51 
proposta do PES 2019).

Acções não realizadas sem indicação do ponto de situação
-

tre que não foram realizadas e que não tem o ponto de situação exposto: 

  Cadastros de edifícios públicos (pág. 65 do Balanço).
  Construir reservatórios escavados no distrito de Namaacha (pág. 47).
  Construção e reabilitação de pontecas (pág. 57)
  Iniciar a Construção de mercado de peixe em Marracuene (pág.58).
  Formar técnicos de Saúde em cuidados intensivos e essenciais no recém-

-nascido (pág.68).
  Realizar inspecções sobre a gestão de medicamentos da campanha de tra-

tamento massivo e semana nacional de saúde (pág. 68).
  Reabilitação e manutenção das instalações da Direcção Provincial das 

Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos (Idem).
  

ao nível da Província. Licenciamento de Empreiteiros de construção Civil 
(Idem).

Em relação a isto, as organizações da Sociedade Civil solicitam informação 
sobre as causas que levaram a não implementação das actividades e a falta de 
indicação do ponto de situação de outras. 

que não constam do Balanço do PES, designadamente: 

  Realização de Sessões do Fórum de Chefes de Secretaria e da Comissão de 
Avaliação de documentos no âmbito do SNAE (pág. 52 do PESOE).

  Prestação de assistência às Direcções Provinciais e Distritos no âmbito da 
implementação do Sistema Nacional de Arquivos do Estado (Idem). 

  Realização de Sessões do Fórum Provincial de Gestores de Recursos Hu-
manos (Idem).

  Monitorar os Governos Distritais no âmbito da tramitação de processos de 
dirigentes superiores do Estado e Cessantes (Idem).

  Capacitação e reciclagem de cifradores provinciais e distritais, durante 15 
dias (Idem). 

 Concluir e apetrechar o Centro de Saúde Anexo ao Hospital Provincial da 
Matola.

  Iniciar com a construção do Centro de Saúde 3 de Fevereiro.
  
  Construir estufas para produção de plântulas e hortícolas (2500 m2 cada).
  Construir pequenas unidades de abate e processamento de frango (pag. 

44).
  Dinamizar a implantação de aquaparques e unidades de produção de ale-

vinos e outras facilidades de apoio (idem).

2.3. Actividades repetidas no Balanço 
A análise feita pela Sociedade Civil mostrou que existem acções repetidas, 
mas que diferem na meta semestral e localização, nomeadamente: 

  Transferência de Tecnologias e Incubação de jovens em agro – negócio, ins-

anual 86 e semestral 15 e uma realização de 11 para os distritos de Boane, 
Moamba, Matutuine, Magude, Manhiça, Namaacha (pág. 51).

 Transferência de tecnologia e incubação de jovens em agro - negócio, insta-

anual de 86, semestral 21 e uma realização de 11 para todos os distritos 
(pág. 52).
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Expomos abaixo acções realizadas pelo Governo apesar de não terem 

Balanço).

Balanço é de distribuir 100 bolas.

meta anual é de 250 no Balanço.
-
-

dos (pág. 40).

Há que obter informação sobre o enquadramento e relevância dada às 

Falta de Alinhamento entre o Plano Económico Social e Orçamento do 
Estado de 2018 e o seu Balanço 

Da análise feita entre o Plano Económico Social e Orçamento do Estado 
de 2018 e o seu Balanço, a Sociedade Civil constatou a falta de harmoni-

acompanhamento destas actividades por parte do governo e da Socieda-
de Civil. As acções incluem o seguinte:

 Na supervisão das obras públicas, notamos que há uma disparida-
de nas metas o Plano Económico Social e Orçamento da Província de 
2018 prevê uma meta de 220, enquanto o seu Balanço faz menção a 
uma meta de 65 supervisões (pág. 65 do Balanço).

 É mencionado sem localização 4 supervisões feitas as obras públicas 
(Idem).

 O Plano Económico Social prevê na página 55, 3.214 triagens e inspec-
ções, no entanto o seu Balanço faz alusão a 3000 triagens (pág. 70 do 
Balanço).

 Na participação em audiências de julgamento o PES antevê uma meta 
de 600 participações, mas o Balanço do Plano Económico Social e Or-
çamento do Estado faz referência a 1500.

III.Análise da Proposta do PESOE 2019
Antes de mencionarmos as nossas contribuições para a proposta do Pla-
no Económico Social e Orçamento do Estado para o ano de 2019 gostaría-
mos de manifestar a nossa preocupação pelo facto de anualmente anali-
sarmos e discutirmos um documento cuja proposta global foi aprovada 
pelo Conselho de Ministros. No caso concreto, a proposta do PES para 
2019 foi aprovada no dia 11 de Setembro corrente. Deste modo, gosta-
ríamos de saber que nível de integração de contribuições da Sociedade 
Civil será feito no Plano do Governo da Província e, até que ponto o 
Governo da Província pode alterar o plano e orçamento aprovado ao 
nível central.
Por outro lado, da análise feita pelas organizações da Sociedade Civil à 
proposta do PES para 2019 constatou-se a fraco grau de integração das 
preocupações prioritárias das comunidades dos oito distritos da provín-
cia de Maputo, levantadas durante a implementação dos instrumentos 
de engajamento do cidadãos e das comunidades na governação local, 
tais como a Agenda Comunitária, Caixas Paralelas de Reclamações e 
Sugestões e o Cartão de Pontuação Comunitária. Das vinte (20) preocu-
pações prioritárias apenas foram integradas no plano cinco (5), designa-
damente:
  Construção de fontes de abastecimento de água, apesar de ser em ape-

Administrativos em Marracuene, Manhiça e Boane; Construção de es-
quadra e posto policial; Construção de salas de aulas; e Expansão de 
novas rotas para o transporte semi colectivo.
Todavia, Durante a monitoria recente realizada pelas Plataformas das 

aspectos que necessitam de atenção por parte do Governo: Distrito da 
Matola: i) Falta de drenagens nos Bairros de Liberdade e Fomento o que 
provoca inundações nas épocas chuvosas; ii) Falta de ligações dos trans-
portes públicos urbanos entre os Bairros da Matola. Esta situação cria 

-

saneamento do meio na zona dos Santos onde passa a conduta de água 
para os quarteirões 1, 16 e 17. Neste local é depositado lixo sobre a con-
duta enquanto possui roturas, provocando desta forma poluição da água 
que é consumida nos quarteirões; 

Distrito Marracuene:
e Torres de Valle.; ii) Manutenção de rotina da via de acesso da EN1 para 

reassentados nos Bairros Pazimane, Gimo-Ocossa; 
Distrito de Magude:

administrativo de Panjane; ii) Necessidade de expansão da rede eléctrica em 

rio Incomati, uma vez que a mesma ponte serve para transporte rodoviário 
e ferroviário;
 Distrito de Moamba: i) Inclusão das pessoas idosas no programa de subsí-

furos de água nos povoados de Lhumbe e Golomo; e iii) Manutenção das 
estradas Moamba - Matola Gare, Pessene - Moamba e Vundiça, atendendo a 
degradação das mesmas; 
Distrito de Namaacha: i) Persiste a falta de água potável na vila de Namaa-
cha; ii) Melhoramento da linha eléctrica no distrito para minimizar os cortes 
constantes que causam danos nos electrodomésticos; e iii) Manutenção das 
vias de acesso; 
Distrito de Boane: i) O abastecimento de água é irregular e os cidadãos 
pagam facturas muito altas sem que tenham feito o consumo; ii) Falta de 
sanitários públicos nas terminais de transportes semi-colectivos e no espaço 
criado para o mercado grossista; iii) Falta de reposição de candeeiros de 
iluminação pública; e iv) As famílias estão a perder as suas terras que pro-
duzem o seu auto sustento sem que lhes indiquem outras alternativas de 
sobrevivências.
Distrito de Manhiça: i) Construção de uma ponte de travessia para Macan-

Distrito de Matutuine i) Reassentamento da população circunvizinha da fá-
brica de cimento ainda em construção CIF-MOZ (comunidades de Mudina e 
Mudada); ii) Parcelamento e atribuição de Direito de Uso e Aproveitamento 
de Terra na localidade de Ponta de Ouro; e iii) Pavimentação ou reabilitação 
da estrada na Vila sede de Bela-Vista.
É do nosso interesse ouvir o tratamento a ser dado a estes assuntos, que 
cremos serem do conhecimento do Governo.

Ainda sobre a proposta do PES 2019 constatamos as seguintes lacunas que 
carecem de revisão pontual no documento:

Existência de alinhas sem acções por realizar (pág. 29,31,33, 35 da proposta 
do PES). 

 Na acção Urbanização básica (demarcação de talhões) a meta e a sua re-
distribuição em 7 distritos da província de Maputo não correspondem ao 

-

enquanto devia ser 8.238 (pág. 32 da proposta do PES)  
  Existência das seguintes acções: aquisição de produtos químicos (pág.33 

-
turas alimentares (pág. 35 da proposta do PES 2019) sem meta, período 

acções descritas na proposta por parte da Sociedade Civil (Idem).
  Repetição das mesmas actividades, produção de Lajes para construção de 

latrinas melhoradas (pág. 32 e 33 da proposta do PES). 
  

Olhando para a redistribuição dos projectos pelos oito distritos da pro-
víncia de Maputo: Boane 3 projectos, Matola 9, Marracuene 3, Manhiça 3, 
Matutuine 3, Magude 3, Moamba 3, Namaacha 3, gostaríamos de saber 
quais são os critérios usados para a alocação dos tais projectos aos distri-
tos. 

Ainda sobre os jovens, embora em 2018 o Governo da província de Maputo 
tenha formado acima de 5000 destes para o emprego, estando na condição 

realizada com grupos juvenis dos distritos de Namaacha e Marracuene in-
dica a necessidade de se melhorar a sua participação nos espaços de diálogo: 

sua participação, em particular nos Conselhos Consultivos, incluindo-se as 
suas contribuições nas decisões públicas tomadas em relação aos assuntos 
do seu interesse e fazendo-se uma melhor divulgação dos espaços de diálo-
go directo com o Governo.

Tendo em conta o exposto, as Organizações da Sociedade Civil gostariam de 
saber do Governo como é que tratará destes assuntos.  
Para terminar gostaríamos de reiterar que as organizações da Sociedade Ci-
vil signatárias deste documento, nomeadamente, Sociedade Aberta, Plata-
formas Distritais de Marracuene, de Namaacha, de Boane, de Moamba, de 
Manhiça, de Magude, de Matutuine e da Matola, manifestam total disponi-
bilidade para trabalharem em colaboração com o Governo no fornecimento 
de evidências e propostas técnicas que ajudem na solução dos problemas 
apresentados pelas comunidades locais. 

Financiamento:                                                         Apoio: 
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Cartoon
EDITORIAL

Hoje vi o Homem da Régua. Uma 
casualidade, e voltou a cravar-me. 
Deixo-o cravar-me, interessam-me 
as histórias que ele conta. Ora vejam:
«O amor não falta no mundo, só que 
está iludido - atira-me ele. Estás a ver 
a minha régua?
Até me intriga como é que dormes ao 
deus dará e não deixas que ela fique 
riscada, parece sempre nova?
Desilude-te, de dois em dois meses 
tenho de a trocar.
Ah, ok. Olha, hoje não escapas: por 
que é esta régua tão importante para 
ti?
Pagas-me uma caneca preta?
Força.
Meço com ela o amor de cada um.
Como é que isso se mede, pá?
Há “o amor” que se mede e o que se 
expande, um dilata-te o pulmão, o 
outro mingua no pénis em que se jul-
ga confirmar.
Essa já merece a caneca, pois tens 
muito a explicar.
É simples. O que é “o amor” para 
quase todos? A falta. Eu “amo” a 
miúda significa: tenho uma falta a 
ser preenchida. Desejo-a: à minha 
falta. O que quero é reapropriar-me 
de mim, o cabrito come onde está 
amarrado - percebes? Esta régua é a 
extensão da minha falta ou a medi-
da do meu desejo. Cada vez que eu 
tenho um encontro com ela, a minha 
favorita, foi-se um risquinho. Dez 
encontros faz um centímetro, cem 
encontros dez centímetros… Segues 
o meu raciocínio?
E um dia chegamos ao fim da ré-
gua… 
Pois, aí acabou e passo a ter desejo da 
novidade. De tanto ser minha, esgo-
tou-se a sua falta em mim. Porque o 
que eu “amava” era a minha falta. O 
peso do desejo da novidade é então 
maior do que o que me inclinava para 
ela… Finito! Passo a outra. O desejo 
da falta tem um pavio curto.
Mas porque não se vira simplesmente 

O homem da régua
a régua e se recomeça do início?
Porque nunca houve amor, havia ape-
nas a falta. E o aparato com que o de-
sejo da falta se manifesta parece amor 
mas não é - é comichão. No fundo, aí 
confundimos a fome com o apetite, 
coisas muito distintas.
Estás a gozar comigo?
Não.
O amor é raro acontecer. Daí que o 
sentimento que parecia ter acendido 
em nós se desvaneça, quando um mês 
antes jurávamos amor eterno. 
Então o que é, afinal?
Mero desejo sexual, que se pode con-
verter em vontade de fusão. A fusão 
é o pior que acontece entre duas pes-
soas que partilham momentos ínti-
mos. Quando existe a fusão uma das 
personalidades foi neutralizada e aí a 
relação desvaloriza-se. 
Explica lá isso da fusão?
Uma submete-se à vontade de ou-
tra… passa a desejar o que a outra 
quer. Nas famílias tradicionais isto 
também existe, e é o que traz o con-
flito entre pais e filhos por exemplo. 
O conflito rebenta… Porque ao pai o 
que importa é quem domina a rela-
ção…
E isso não é importante?
Nenhuma resposta de antemão ser-
ve para as novas situações que o filho 
vivencia… nenhuma resposta de re-
pertório serve. Mas o pai acha que o 
filho deve simplesmente submeter-se 
à sua palavra…
Então… e no amor romântico?
É um cancro. Só dá divórcios. Vive da 
idealidade que projectamos no outro 
(a famosa “alma gémea”). E a partir 
daí impõe-se a discrepância entre o 
que o outro é e o comportamento que 
idealizámos para ela. É o naufrágio 
a prazo. Não foi o amor que entrou 
em falência, mas a nossa ideia errada 
dele… só que não sabíamos.
Afinal, que outro tipo de amor é que 
propões?
Aquele que segundo o Spinoza não é 

um amor de falta mas de alegria; que 
não seja de frustração mas de prazer; 
que não seja de ilusão mas de inti-
midade. Contra o “Eu amo-te, que-
ro que sejas minha!”, o “regozijo-me 
contigo”! Ou seja: delicia-me a ideia 
de que ela existe fora de mim, apesar 
de mim. É um amor sustentado no 
respeito pela autonomia dela, sendo 
a negociação entre as nossas dife-
renças que cria a intimidade. Uma 
vez disse-me um padre: “todas as 
semanas faço três casamentos. Estão 
apaixonadíssimos. Dois anos depois 
vêm pedir o divórcio. Sabe o que lhes 
faltou? A decisão”.
Explica lá isso da decisão? 
É a atitude de encarares o amor não 
como um efeito de afinidades pré-
vias mas como uma construção de 
afinidades. É preciso aceitar de an-
temão que o outro não sou eu, ou 
um complemento meu. A verdadeira 
paixão não é olharmos ininterrupta-
mente um para um outro (este élan 
esgota-se) mas antes construirmos 
um ambiente em que olhamos para 
mesma coisa, como sabia o autor de 
O Principezinho. É preciso cons-
truir um exterior à relação, mas que 
lhe dê combustão: pode ser um filho, 
uma causa comum, um objectivo que 
cimente. E aí cada um deseja a união 
com o outro, mas sem ficar reduzido a 
ele, mantendo a autonomia. Aqui, até 
a sexualidade passa a ser a do apetite 
e não a da fome. Já não é só sexo, co-
meça aí a inteligência erótica.
Como é que aprendeste a distinguir 
uma coisa de outra?
Com a idade. Antes, é inevitável 
confundirmos a fome com o apetite. 
Ninguém se devia casar antes dos 30. 
Muito menos ter filhos, o que depois 
da falta estar saciada só dá sarilhos, 
quantas vezes violência doméstica! 
Vês aquele casalinho? Vou medir o 
que os une. Manda vir outra caneca, 
ok?»

No meio de incessantes apelos para que os moçambicanos se-

jam mais optimistas quanto ao seu futuro, há acontecimen-

tos que militam exactamente no sentido contrário.
O anúncio feito recentemente pelo Ministro da Indústria e 

Comércio, Ragendra de Sousa, sobre a falência da fábrica de automó-

veis Matchedje, depois de um investimento de 200 milhões de dólares, 

é um dos factores que não dão espaço para qualquer tipo de optimismo.

A empresa não só faliu, como também deixou um rasto de dívidas de 

cuja dimensão pouco ou nada ainda se sabe. Na sua linguagem cáus-

tica, Ragendra de Sousa disse que não percebia que modelo de via-

bilidade do investimento havia sido aplicada, ao mesmo tempo que 

exigia a responsabilização dos promotores do projecto, uma iniciativa 

conjunta lançada em 2014, envolvendo os governos de Moçambique 

e da China. 

Ragendra de Sousa considera que não podia ser viável o estabeleci-

mento de uma linha de montagem de viaturas para abastecer o mer-

cado local, num país onde o rendimento médio per capita não vai para 

além dos 300 dólares. Ao que tudo indica, trata-se, na verdade, de mais 

um daqueles projectos movidos mais pela emoção, do que cálculos rea-

listas sobre a sua viabilidade. 

Mas, num país onde estamos mais habituados a ouvir desculpas e 

justificações de todo o tamanho, é duvidoso que alguém venha pu-

blicamente a assumir responsabilidades e explicar os contornos deste 

negócio que se soma a tantos outros do Estado que nunca chegaram a 

atingir os objectivos para que foram traçados, apesar de terem resulta-

do em enormes prejuízos para a economia nacional.

Este é um exemplo clássico de como os recursos do país são esbanja-

dos em projectos de viabilidade duvidosa, destinados simplesmente a 

insuflar o ego dos seus promotores. Se não mesmo esquemas propo-

sitadamente desenhados para facilitar o roubo de dinheiro público. E 

não seria a primeira vez. 

Em 2011, os nossos vizinhos zambianos desistiram do seu objectivo de 

organizar os Jogos Africanos. Moçambique, muito menos preparado 

do que a Zâmbia, em termos de capacidade real, voluntarizou-se a 

assumir essa responsabilidade. E de entre vários projectos de infra-

-estruturas concebidos para o evento nasceu a chamada “Vila Olím-

pica”, um empreendimento construído com dívidas contraídas pelo 

Estado. Depois de terminados os jogos, as fracções foram trespassadas 

para cidadãos desesperados em adquirir habitação própria. Até aqui, 

tudo bem. Mas a venda foi feita a preços especulativos, numa opera-

ção intermediada por bancos ligados a alguns elementos da mesma 

elite governativa, sem qualquer espécie de concurso público. Ou seja, 

aquilo que seria um projecto de interesse social, foi transformado num 

negócio altamente lucrativo para alguns. E pior do que isso, é que os 

compradores sentem-se hoje burlados, devido à precária qualidade dos 

apartamentos. 

O escândalo Matchedje pode não ser da mesma magnitude, mas em 

muito se assemelha aos projectos das dívidas ocultas, contraídas em 

nome da segurança do Estado, e que provocaram a crise económica e 

financeira que o país atravessa. Como num e no outro caso, ninguém 

assume responsabilidades, perante a passividade das instituições res-

ponsáveis pela administração da justiça, mesmo sabendo que houve 

descaminho de muito dinheiro, e que os projectos fracassaram com-

pletamente.

Neste ambiente de ausência de responsabilidade e da noção de presta-

ção de contas, o Estado sai lesado e o povo é chamado a pagar a factura 

da incompetência dos seus dirigentes, muitas vezes uma incompetên-

cia organizada para o benefício dos poucos que vão acumulando rique-

za em prejuízo da maioria. 

Quando projectos financiados com o endividamento do Estado são 

concebidos com tamanha leviandade, sem o mínimo de respeito pelas 

regras mais elementares de avaliação da sua viabilidade, é o Estado que 

entra numa espiral de endividamento sem causa, deixando um legado 

de sufoco para as futuras gerações. E é isto que não abre espaço para 

qualquer optimismo. 

A irresponsabilidade 
e o legado de sufoco



19Savana 28-09-2018 OPINIÃO

Na Frelimo existem mili-

tantes que deram tudo 

pela pátria. Estão há 

quase 60 anos na FRE-

LIMO; eles são da FRELIMO e 

A FRELIMO é, em parte, resul-

tante deles. Lutaram colocando 

as suas vidas em risco. Sofreram. 

Alguns deixaram vidas confor-

táveis para se dedicarem genero-

samente a causas nobres. Viram 

seus familiares morrerem e so-

frerem. Recuperaram a memória 

colectiva do Moçambique escra-

vizado e colonizado, com tudo o 

que essas condições de subjugação 

representam. Participaram em 

um dos partidos constitutivos da 

FRELIMO, formaram a Frente 

de Libertação de Moçambique, 

transformaram esta organização 

em partido marxista-leninista, 

proclamaram a independência de 

um novo Estado. Nasceu uma na-

ção e recuperaram-se identidades 

históricas e culturais seculares. 

Outros, de militância mais recen-

te, com respeito pelas diferenças, 

a geração da independência, tam-

bém.

Os discursos da libertação, da 

justiça e da igualdade, contra a 

exploração, a construção de uma 

nação próspera e progressista ou 

mesmo socialista, entre outros 

slogans (ou pretensões genuínas), 

foram mobilizadores de jovens 

de todas as regiões, raças e credos 

religiosos. Nestas causas (e por in-

teresses também), se envolveram 

países socialistas, países e forças 

progressistas de todo o mundo, 

militantes em nome individual 

de partidos similares de outros 

países. Os discursos e as opções 

provocaram a ira de interesses 

externos, de multinacionais e do 

capitalismo emergente, principal-

mente numa base colonial e racial 

e também de uma parte da elite 

nacionalista não concordante e 

dissidente. Na intenção socialista, 

aceitaram-se acrescidos sacrifícios 

de guerra, de destruição, do cara-

pau e do repolho como alimento 

de todos os dias. O conflito tinha 

como um dos panos de fundo a 

guerra-fria, a existência do apar-
theid e de situações coloniais na 

região Austral de África. A guerra 

civil, chamada de 16 anos, tinha 

também razões internas: a opção 

de um regime socialista, um sis-

tema económico exclusivista do 

sector privado e da maioria da po-

pulação, sem ou com poucas liber-

dades e direitos dos cidadãos, um 

poder autoritário. Tudo isto orna-

mentado com discursos populistas 

em defesa ou em representação de 

um povo sem mecanismos de le-

gitimação democrática (embora 

a grande adesão popular nos pri-

meiros anos após a independên-

cia). Usavam-se os termos “poder 

popular”, “aliança operário-cam-

ponesa”, “luta anti-imperialista”, 

“Moçambique, o túmulo do ca-

pitalismo”, “socialismo científico”, 

“bandidos armados”. Falou-se de 

construir a Nação e de enterrar 

o tribalismo (etnias/nacionalida-

des).

Nas últimas duas décadas, tudo, 

ou quase tudo, mudou. Muitos 

dos supostos marxistas, sem terem 

lido Marx e defensores narrativos 

dos valores acima referidos, são 

hoje os protagonistas de um Esta-

do do qual se servem para a defesa 

dos seus interesses e dele obterem 

rendas, transformando a adminis-

tração pública numa plataforma 

de distribuição hierarquizada de 

recursos e mordomias. Da pro-

paganda socialista, emerge uma 

ideologia indefinida, porque, tal 

como não leram Marx, também 

são, na maioria, desconhecedores 

dos fundamentos teóricos e ins-

trumentais de alguma outra ideo-

logia ou corrente de pensamento. 

Nasce a ideologia do power and 
money a todo o custo.

Hoje, impera a economia do sa-

que, sendo exemplo disso, a devas-

tação da floresta e da fauna bravia, 

de recursos minerais, dos contra-

tos pouco transparentes e com 

grandes benefícios fiscais e baixos 

royalties com as multinacionais 

do gás e petróleo, do carvão, das 

areias pesadas, de pedras precio-

sas e do alumínio. São exemplos 

os contratos de exportação ao 

desbarato da energia, os contra-

tos para a construção de infra-

-estruturas megalómanas a preços 

exorbitantes e realizados sem es-

tudos de viabilidade económica, 

social e ambiental. Imperam as 

relações promíscuas entre o par-

tido no poder e o Estado, a sub-

jugação dos interesses nacionais 

aos da elite partidária. Existem 

os fluxos directos e indirectos de 

recursos do Estado e das empresas 

públicas para suporte de activi-

dades partidárias. O procurement 
constitui um canal de corrupções 

comprovadas, que articula empre-

sas públicas e a administração do 

Estado com empresas muitas ve-

zes pertencentes às mesmas elites. 

O Estado assegura privilégios aos 

seus servidores superiores e rendas 

para toda a vida. Por outro lado, o 

Estado é fragilizado e desestabili-

zado com o objectivo de dificultar 

ou impossibilitar o exercício das 

funções legislativas, de regula-

ção, fiscalização e sancionamento. 

Facilita-se, ou encobre-se, o não 

respeito pelos direitos humanos. 

Finge-se não conhecer os man-

dantes e executantes de assassina-

tos políticos e de ajuste de contas. 

Conhece-se e não se actua em re-

lação a práticas de actos próprios 

da escravatura na actividade do 

garimpo. Montam-se as fraudes 

eleitorais. Mata-se.

E tudo isto, no essencial, com os 

mesmos dirigentes que lutaram 

pela libertação do país e que pro-

pagandeavam o socialismo e os 

valores acima enumerados, entre 

outros. Põe-se ainda a hipótese 

que tudo foi uma mentira meti-

culosamente arquitectada. Infe-

lizmente, grande parte desses mo-

çambicanos, que poderia ficar na 

história dourada de Moçambique, 

ficará nas páginas negras. Não é a 

estes que dirijo este texto. A his-

tória não os absolverá. A história 

não será, e já não é, escrita somen-

te pelos vencedores.

A questão deste texto é: por que 

razões os militantes da FRELI-

MO que mantiveram condutas 

pessoais e profissionais decentes, 

continuam militantes desta FRE-

LIMO? Por decência, refiro-me 

simplesmente ao não envolvi-

mento em casos de corrupção, ao 

enriquecimento não transparente, 

a práticas de assassinatos, tortura 

e outras formas de agressão dos 

direitos humanos. 

Porque esses militantes se man-

têm como militantes da FRELI-

MO, mesmo ostracizados, mal-

-tratados e excluídos? Várias pos-

sibilidades podem justificar para 

caso concreto (por pessoa ou gru-

pos de pessoas). Quando se per-

gunta a alguns desses militantes, 

a resposta tem um denominador 

comum: é preciso fazer esforços 

de mudança a partir de dentro 

da FRELIMO, recorrendo-se ao 

facto de, ao longo da sua história, 

terem acontecido grandes mu-

danças e que estes processos são 

lentos e sempre acarretam riscos 

de desintegração da organização. 

Alguns referem, ainda, que, mes-

mo com os problemas existentes, é 

preferível esta FRELIMO a qual-

quer das alternativas do poder. 

Pensando em outras possíveis ra-

zões, é possível referir:

Todos os militantes da FRE-

LIMO possuem uma fide-

lidade (geralmente canina) 

ao partido. Cimentam esta 

fidelidade vários tipos de 

compromisso criados natural 

ou artificialmente, como se-

jam: segredos da guerra, de 

assassinatos, de negócios, de 

alianças intestinas, de com-

portamentos desviantes à 

“linha política do partido”, de 

lutas pelo poder, entre outros. 

A manutenção do sigilo fez, 

e porventura ainda faz, parte 

dos mecanismos de protecção 

e reprodução do poder e da 

imagem “imaculada” (já não) 

da FRELIMO e dos seus mi-

litantes. A quebra do sigilo é 

considerada uma traição de 

consequências imprevisíveis. 

É prudente evitar esses riscos 

e, por isso, muito dificilmen-

te esses militantes “decentes” 

dizem algo relacionado com 

os casos referidos, entre ou-

tros. Quase todos sofrem 

de amnésia aguda e crónica. 

E, quando dizem, imedia-

tamente são “chamados à 

ordem” e acusados de “indis-

ciplina partidária”. Diz-se 

que internamente há algum 

debate, mas estes ficam nas 

quatro paredes. Talvez um 

dia o povo destruirá essas pa-

redes. Muita coisa, para além 

do que devem pensar, se sabe 

caros militantes decentes. 

A FRELIMO é poder e, com 

isso, existem acessos multi-

formes a privilégios e mor-

domias de que os “decentes” 

beneficiam (mesmo que sus-

tentadas por leis que eles pró-

prios imaginaram, escreve-

ram e aprovaram), como, por 

exemplo, casas, carros, negó-

cios (decentes), lobbies, aces-

so à informação privilegiada, 

recebimento de salários sem 

presença no local de trabalho 

(o que se designa por “estar 

na prateleira”), entre outras. 

A saída da FRELIMO po-

deria implicar a perda dessas 

importantes fontes de rendi-

mento. 

A maioria destes militantes 

não sabe como sobreviver 

“por conta própria”, isto é, 

sem as facilidades e as “con-
nections” partidárias; os filhos 

poderiam também sofrer 

consequências. A FRELI-

MO passou a ser uma enti-

dade empregadora. A política 

virou uma profissão e um ne-

gócio. Muitos têm mais de 50 

anos de FRELIMO!!. Outros 

menos, mas recuperam bem o 

tempo.

Finalmente, a maioria já não 

é jovem e, naturalmente, 

resguarda-se no anonima-

to que a sabedoria da idade 

lhes aconselha. As frases de 

que “isso agora fica para os 

jovens” ou que “já dei o meu 

contributo” são bastante 

enunciadas. Lembram-se da 

frase “morrer pela pátria?

Regra geral, estas e outras razões 

estão presentes num mesmo caso 

(pessoa). Mesmo considerando os 

erros cometidos, os militantes de-

centes merecem uma forte vénia 

de respeito e reconhecimento pela 

simples, mas fundamental, razão 

de se manterem coerentes com os 

princípios fundamentais da ética, 

dos sacrifícios consentidos e do 

contributo para a libertação. Me-

receriam muito mais consideração 

e respeito se se desmarcassem des-

ta FRELIMO actual. 

Resta a esses militantes uma 

responsabilidade histórica: per-

mitiram que a FRELIMO na-

cionalista, de valores e ideais, se 

transformasse num partido assal-

tado por oportunistas e corruptos. 

Alguns dirão: sim, é verdade, mas 

esses são a minoria. Admitindo 

que sejam uma minoria e que há 

decentes no actual poder da FRE-

LIMO, são eles que mandam. E 

quem manda, … manda. É ne-

cessário que os decentes tenham 

e assumam essa responsabilidade 

histórica para que sejam decentes. 

Se não o fizerem, estarão nos limi-

tes entre a decência e a indecência. 

Seria bom que não engrossassem 

a malta dos indecentes. Termos 

indecentes para ser gentil para 

quem não merece. Outros adjecti-

vos os indecentes merecem e tudo 

fazem por os merecer.

E mais responsabilidade os de-

centes têm, quando foram alguns 

deles os que apoiaram, em deter-

minado momento, os agentes do 

gangsterismo. Porque os apoiaram, 

é outro capítulo.
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
movimento dos partidos políti-

cos concorrentes às eleições de 

10 de Outubro está a decorrer 

com algum civismo. Pelas arté-

rias dos municípios vamos assistindo aos 

desfiles, discursos de ocasião, entoação 

de cânticos, pedidos de votos, etc. Inte-

ressante é, por enquanto, a actuação da 

polícia que até consegue evitar choques 

entre entusiastas de partidos políticos 

desfilando em uma mesma avenida. In-

teressante é também a colocação de car-

tazes/panfletos uma vez que até agora os 

mesmos têm estado dispostos de forma 

organizada e/ou combinada como acon-

tece, por exemplo, em vários locais da ci-

dade de Maputo.

Ainda que a campanha tenha iniciado de 

forma ordeira parece ter havido alguma 

precipitação, à mistura com algum (su-

posto) desconhecimento da lei, na afixa-

ção dos panfletos dos partidos políticos. 

Democracia de votação
Perante esta intromissão/precipitação em 

(des)valorizar a propriedade de outrem (o 

que acontece nas entradas ou nos portões e 

muros das casas, nos espaços com publici-

dade, entre outros), pode-se estabelecer uma 

ligação entre o estado de alguns panfletos já 

destruídos e a frescura do momento. De que 

partido são os cartazes/panfletos arrogante-

mente colados em locais ou espaços impró-

prios? Mais importante neste momento é que 

os partidos e seus entusiastas não se furtem à 

lei. Parece-nos politicamente doentio colocar 

panfletos/cartazes em tudo quanto é canto.

Os municípios debatem-se com uma série de 

problemas que, pelo menos em teoria, o ven-

cedor, segundo suas promessas eleitoralistas, 

terá capacidade e organização suficiente para 

resolver. Nenhum dos concorrentes, como 

tem sido normal nestas ocasiões, faz referên-

cia profunda às fontes de financiamento que 

terá de contar para resolver uma série de pro-

blemas bicudos e já conhecidos. De onde virá 

o capital financeiro e humano para solucio-

nar eficazmente os problemas de saneamento 

do meio, dos arruamentos, da deposição dos 

resíduos sólidos, … de onde virá esse poten-

cial para aumentar e gerir da melhor forma 

a questão dos contentores de lixo, gerir ade-

quadamente a dança da legalização dos lotes 

ou talhões, a problemática dos assentamen-

tos informais sobretudo em áreas de poten-

cial risco urbano, a sobreposição de poderes 

fundamentados no esvaziamento da demo-

cracia estabelecida, ou seja, na criação de um 

poder sobre um território a mando do edil. 

Ao não fazerem referência às suas fontes de 

financiamento resta ao eleitorado votar neste 

ou naquele candidato independentemente da 

segurança/contrato que era suposto ter com 

relação à resolução dos problemas identifica-

dos e por demais conhecidos. Como garantir 

a existência de um contrato entre o candida-

to/partido e o eleitorado? A democracia não 

se circunscreve unicamente ao acto de votar.

À partida, o eleitorado entende que o seu 

candidato terá muito pouco por onde se 

mexer. A votação será feita não propria-

mente em função do melhor manifesto 

eleitoral, mas tendo em conta uma ou 

outra penalização. O que mais vende não 

é necessariamente o manifesto eleitoral 

deste ou daquele candidato. O amor à 

camisola partidária entra neste jogo de 

decisões. Os manifestos eleitorais serão 

relegados, como sempre, aos académicos 

que têm hábitos de leitura.

Cá entre nós: dois desafios, entre outros, po-

derão vir a ser cruciais no desenvolvimento 

dos municípios: a capacidade de atração de 

investimentos e o nível de independência 

dos presidentes dos municípios relativa-

mente aos seus partidos. Este poderá, pro-

vavelmente, ser muito mais importante que 

o primeiro. 

Samora Machel foi sempre uma 

figura fascinante para os fotojor-

nalistas.
Neste livro, Kok Nam mostra por-

quê.
Especialmente nos comícios, onde Sa-
mora estava no seu elemento e punha em 
campo todos os seus recursos de grande 
comunicador, os fotógrafos acotovelavam-
-se em volta do estrado para durante ho-
ras, seguirem com atenção a sua expressão 
corporal a espantosa mobilidade do seu 
rosto, o mínimo pormenor do jogo encan-
tatório do Presidente. 
Em marcação claramente teatral, Samora 
por vezes irrompia em grandes passadas a 
toda a largura do estrado e parava brusca-
mente para perguntar, repetidamente,  “É 
ou não é?” exigindo por resposta o inevitá-
vel “ÉÉÉÉÉÉ da multidão;  Samora não 
se coibia de ilustrar uma descrição que fi-
zesse com alguma imitação hilariante, mas 
logo regressava ao tom sério e ao famoso 
dedo em riste para pontuar o que queria 
que ficasse bem gravado na mente de to-
dos; um pouco mais adiante, deixava uma 
questão em suspenso e desatava a assobiar, 
como se de repente se tivesse transportado 
para longe daquele comício. 
Aos poucos, mas com a segurança de um 
maestro-mago conduzindo uma orques-
tra na execução de uma peça que só ele 
conhece, Samora ia construindo a sua po-
derosa mensagem recorrendo muitas vezes 
a imagens da cultura tradicional e entre-
meando o seu português enfático com ex-
pressões de diferentes línguas moçambi-
canas. E também com estrofes de cancões 
revolucionárias que ele entoava e todos 
acompanhavam.

Tal como outros colegas Kok terá um dia 
pensado em editar o seu album de foto-
grafias de Samora Machel, figura que ele, 
sem rebuço, confessava admirar. 
Às imagens colhidas em comícios e nas 
“ofensivas” de Samora (outro episódio 

altamente ilustrativo da acção pública do 
Presidente e da pedagogia revolucionária) 
Kok foi juntando as que forneciam outras 
facetas de Samora: momentos de convívio, 
explosões de alegria, momentos de reco-
lhimento, momentos até de dúvida ou até 
de frustração - o lado humano, em suma. 
“Eu sou fã de Samora” - assim, sem grande 
elaboração das razões que o conduziam a 
isso, mas com uma sinceridade palpável - 
não fui o único a ouvir o Kok nessa de-
claração. 
Grande parte das fotografias recolhidas 

Kok e Samora
Por Luís Bernardo Honwana

pelos amigos do fotógrafo na organização 
deste album póstumo serão parte desse 
projecto que Kok deixou inacabado.
Mas as circunstancias dramáticas em que 
Samora Machel perdeu a vida marcam 
definitivamente a sua entrada para a ca-
tegoria de herói mitológico. Depois de 
Mbuzini já não seria possível fazer sobre 
Samora um trabalho ao estilo habitual dos 
ensaios fotográficos. 
Kok hesitou. 
O seu trabalho jornalístico num país cheio 
de acontecimentos a sua acção cívica e o 
papel de liderança que assumiu na luta em 
favor da liberdade de imprensa tomavam-
-lhe todas as energias. 
Passou tempo e, infelizmente, Kok acabou 
acometido por uma doença grave que o 
manteve por longos períodos fora do país, 
em tratamento.
Quando experimentava melhoras voltava 
para trabalhar no seu arquivo de negativos, 
mas já assistido por amigos, numa corrida 
desesperada contra o tempo.
Kok acabou por perder a dura batalha que 
travou contra o mal que o assolava mas 
nessa altura  também o projecto já come-
çava a afastar-se um pouco da ideia inicial.
Samora, já transformado em figura tu-
telar como na nossa religião tradicional 
acontece aos mortos ilustres, estava sendo 
convocado pelo povo sofredor para, com 
a sua fala destemida cuja memória nun-
ca se perdeu, conjurar os males de hoje. O 
rito de passagem que é a morte “lava” o 
antepassado dos defeitos que porventura 
terá tido em vida e dos erros que por certo 
também cometeu. Ele como que se deifica.
Foi assim que os discursos de Samora ga-
nharam nova popularidade em gravações 
piratas vendidas no comércio informal  
e reproduzidas na potência máxima dos 
aparelhos de som pelos bairros, nos trans-
portes públicos e até em festas. Até para 
o toque do telefone celular era frequente 
escolher-se um pedaço de discurso de Sa-
mora. 
Um pouco desconsolado do “Hoyé” que 

entretanto se adoptou em lugar do “Viva!” 

que Samora popularizou por toda a região 

e também sentindo falta dos “Abaixo!” 

que praticamente desapareceram dos co-

mícios, o povo manifestava pela voz in-

confundível de Samora a sua inquietação 

com a corrupção, com o nepotismo, com 

o oportunismo que tomaram a sociedade 

moçambicana. 

Era como se quase trinta anos depois es-

tivéssemos a viver uma nova ofensiva, mas 

desta feita à escala de todo o país.

O livro que o leitor tem nas mãos, com be-

las fotos de Kok Nam, com o testemunho 

de muitas figuras ilustres e amplas citações 

de discursos de Samora é parte desta me-

mória que o povo resgata para a batalha 

que hoje se trava pela dignidade,  pela jus-

tiça e pela cidadania. 

A palavra certeira e o gesto castigador do 

herói que tão fortemente marcou este país 

e todo o continente, ao tempo da luta con-

tra os últimos bastiões do colonialismo e 

os regimes minoritários e racistas são con-

vocados para influenciar positivamente o 

nosso quotidiano atribulado.

Estou certo de que Kok estaria igualmen-

te orgulhoso por as fotografias dele serem 

parte deste projecto.

* Prefácio à edição em inglês do livro “Samo-

ra Machel por Kok Nam”, a ser lançado em 

homenagem ao 85º. aniversário natalício do 

primeiro presidente de Moçambique inde-

pendente. A Edição em inglês será lançado, 

em Johannesburg, na África do Sul, no dia 

17 de Outubro. O pré-lançamento será este 

sábado, 29 de Setembro, em Maputo, no 

Centro de Documentação Samora Machel. 

Título da responsabilidade do SAVANA.



21Savana 28-09-2018 PUBLICIDADE

Os casamentos prematuros são uma realidade no mundo e 
constituem um grande problema para a saúde das raparigas, 
desenvolvimento delas e das nações. Existem muitos homens, 
que com a complacência da sociedade casam raparigas me-
nores. Moçambique está dentro deste quadro. Estatísticas in-
dicam que o país encontra-se na 10a posição no mundo em 
relação aos índices dos casamentos prematuros (Unicef; UN-
FPA, 2014) e está acima dos restantes países da África Austral 

2015). Para a faixa etária abaixo dos 15 anos, Moçambique tem 
a prevalência de 14% contra os 13 e 10% da África Subsaariana, 
e da África Austral e Oriental combinados (Idem).

que 48.2% de mulheres moçambicanas com as idades entre os 
20-24 anos casaram antes dos 18 anos e 14.3% antes de atingir 
os 15 anos. As taxas de casamentos prematuros são mais altas 
no centro e norte do país (IDS, 2011). Em 2010, Moçambique 
registrou 551 mil novos casos de casamento infantil e prevê-se 
que, até 2030, esse número aumentará para 919 mil se medidas 

Entre as meninas que declararam ter casado antes dos 15 anos, 
Niassa registou uma taxa de 24.4%, seguida de Cabo Delgado 
com 17.6% e Nampula com 17.1%. Nestas mesmas províncias, 
as raparigas que se casaram antes dos 18 anos, representam 
55.7%, 60.7%, e 60.3%, respectivamente. Nas províncias do 

-
fala 16.8% e Tete 13.7%, enquanto que as que responderam ter 
casado antes dos 18 anos, correspondem a 59.2%, 47.15, 49.4% 

de raparigas casadas aos 18 anos e 16,4% casadas aos 15 para 
cada uma das quatro províncias (IDS, 2011; UNICEF; UNFPA, 

No sul do país, entre as respondentes que indicaram ter casado 
antes dos 15 anos, a província de Inhambane conta com 11.2%; 

-
tas mesmas províncias, entre as respondentes que indicaram 
ter casado antes dos 18 anos, registam-se 39.1% em Inhamba-

Cidade de Maputo (Unicef; UNFPA, 2014, 2015).
Os casamentos prematuros constituem grave violação dos di-
reitos humanos das raparigas. Permitir com que as raparigas 
se casem cedo é negar-lhe o direito à educação e a capacidade 
de decidir o que é melhor para seu futuro. Os casamentos pre-
maturos interrompem a infância das raparigas, limitam as as-

raparigas e suas famílias. As meninas que encontram-se na 
condição de casamentos prematuros tem fraco poder de deci-
são em relação a sua sexualidade e reprodução, estão também 

quando o parto não é acompanhado nas unidades sanitárias, o 
que sujeita as meninas a situações de isolamento, humilhação, 
vergonha de si, fraco desenvolvimento do (a) recém-nascido 
(a), perda de autonomia e auto-estima, vulnerabilidade a vio-
lência doméstica, vulnerabilidade a infecção pelo HIV e outras 
infecções de transmissão sexual (Osório; Tamele, 2013; Unicef; 
UNFPA, 2014).
Com este quadro, não restam dúvidas que estamos diante de 

Nota de posicionamento contra os Casamentos Prematuros em Moçambique

Aliança Yes I Do

exaltamos as diferentes acções em curso para a proteção dos di-
reitos das raparigas, em particular no combate aos casamentos 
prematuros.
 Louvamos o papel do Gabinete da Primeira-dama da Repúbli-

-

 Enaltecemos também o projecto Yes I Do, que envolve a Plan 

articulado ações em diferentes níveis para combater os casa-
mentos prematuros, atraves de trabalho com homens, adoles-
centes, lideranças comunitárias, religiosas e a nível político 
para a criação de um quadro legal que sanciona os casamen-
tos prematuros;

 Instigamos as lideranças comunitárias, religiosas a serem mais 
proactivas na defesa dos direitos das raparigas não agindo 
com complacência aos casos de casamentos prematuros nos 
seus bairros, comunidades;

 Apelamos as famílias a servirem de espaço de proteção das 
raparigas e não um lugar de vulnerabilidade. Que nenhuma 
circunstância familiar sirva de motivo para entregar-se meno-
res aos casamentos;

 Encorajamos os homens a optarem pelas masculinidades 
positivas. Estas, fundam-se no respeito ao outro, indepen-
dentemente do sexo, género, raça. Homens que optam pelas 
masculinidades positivas não casam menores, não violam os 
direitos humanos das raparigas e mulheres;

a garantir de forma acelerada o quadro legal para sancionar 
pessoas que casam e que estimulam os casamentos de meno-
res;

 Exigimos que os órgãos da justiça hajam de forma implacável 
com todas as pessoas que casam ou estimulam os casamentos 
de menores;

das raparigas e denuncie casos de violações;

-
nais, de emprego, de recreação e tudo que possa contribuir 
na redução da vulnerabilidade das raparigas que sofrem dife-

para os casamentos prematuros.

Que o dia 11 de Outubro que se aproxima, dia internacional 
da rapariga, sirva de ocasião para o fortalecimento da luta pela 
defesa dos direitos humanos das raparigas.
Yes I Do – Rapariga a estudar, liderar e prosperar.
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Depois de um ano negro, 
caracterizado por polé-
micas, que lhe fizeram 
retirar-se das pistas, a 

atleta paralímpica moçambi-

cana, Edmilsa Governo, está 

de volta e aponta a medalha de 

prata nos Jogos Paralímpicos de 

2020, a disputarem-se no Tó-

quio, capital japonesa, como o 

seu principal objectivo.

Medalha de bronze, nos 400 

metros, na categoria T-12, nos 

Jogos Paralímpicos do Rio de Ja-

neiro, em 2016, Governo revela 

que depois da situação que viveu, 

em 2017, pôs na sua consciência 

que “há altos e baixos”, tendo se 

colocado no seu lugar.

“Decidi dar continuidade com 

tudo o que é treino e dar tudo 

de mim para mostrar que tudo o 

que aconteceu não foi imprevis-

to, mas algo previsto por Deus, 

de modo que me livrasse de 

muita coisa e consegui”, disse a 

atleta, sublinhando ter consegui-

do “o que queria”.

Lembre-se que, no ano passado, 

a atleta trocou acusações com a 

família, acusando a mãe de uma 

gestão danosa do seu dinheiro, 

uma situação que lhe fez aban-

donar a sua residência para re-

sidir, primeiro, com a activista 

social dos Direitos Humanos, 

Alice Mabota, e depois com a 

irmã, na vila da Manhiça.

Devido a esta situação, Edmilsa 

Governo teve de cancelar a sua 

participação no Torneiro de So-

lidariedade Olímpica, realizada 

no ano passado, em Baku, capital 

do Azerbaijão, onde tinha sido 

convidada pelo Comité Olímpi-

co de Moçambique.

A menina, que, aos 18 anos de 

idade, conquistou a medalha de 

bronze nos Jogos Paralímpicos, 

ao correr, em 2016, no Rio de 

Edmilsa Governo abre as portas ao SAVANA para falar do seu estágio desportivo

“Decidi voltar para fazer o que mais gosto”
Por Abílio Maolela

Janeiro, 400 metros em 53:89 

segundos, fez estas revelações, 

esta semana, em conversa com o 

SAVANA, que quis saber do seu 

estágio desportivo.

Sem entrar em detalhes em re-

lação ao processo que agitou o 

país desportivo, no ano passa-

do, a atleta que ambiciona ser 

a “segunda Mutola” disse que 

chegou ao entendimento com a 

sua família e que agora está em 

paz com todos, incluindo a sua 

mãe, com quem esteve de costas 

voltadas.

“Não gosto muito de falar des-

se assunto, mas já estamos bem. 

Estou em casa e a única coisa 

que coloquei na cabeça é que isto 

só vai estragar aquilo que gosto. 

Por isso, devo colocar-me no 

meu lugar e em paz com todos 

e deixar os problemas de lado”, 

disse.

“Foi uma fase difícil da minha 

vida. Nunca tinha passado por 

uma situação daquelas. Não foi 

fácil regressar ao trabalho, mas, 

felizmente, consegui superar 

e fazer as pazes com o mister”, 

destacou.

Prata mundial e paralímpi-
ca na mira
Com as polémicas já ultrapassa-

das, a campeã africana dos 200 

metros, na categoria T-12, título 

conquistado, em 2015, na capital 

congolesa, Brazzaville, diz estar 

focada na preparação dos próxi-

mos Jogos Africanos, a disputa-

rem-se, no próximo ano, na Ilha 

do Sal, em Cabo Verde.

“Focamo-nos neste evento por-

que irá servir de preparação para 

os campeonatos de mundo, do 

Dubai (Emirados Árabes Uni-

dos), que servem de qualificação 

para os Jogos Paralímpicos”, ex-

plicou a atleta, antes de perspec-

tivar o evento.

“Será um torneio muito renhido, 

mas o meu objectivo é conquis-

tar uma medalha de prata. Não 

quero mais bronze”, garantiu 

a fonte, para quem a recordis-

ta olímpica e mundial dos 400 

metros (51,77 segundos), na sua 

categoria, a cubana Omara Du-

rand, continua sendo favorita.

“Estou bem colada à ucraniana 

[Oskana Boturshuk, que ganhou 

a medalha de prata com 53,14 

segundos] e luto para ultrapassa-

-la para mostrar a minha evolu-

ção. Não seria justo continuar a 

pensar no bronze, pois, isso me 

impossibilitaria alcançar a cuba-

na, que é o meu objectivo. A mi-

nha meta é, no mínimo, chegar 

aos 52,89 segundos”, observou.

Governo revela que, desde que 

regressou às pistas, ainda não 

participou em nenhuma com-

petição internacional e, embora 

já não se sinta atleta dos Jogos 

Desportivos da CPLP (Comu-

nidade dos Países de Língua 

Portuguesa), estava esperan-

çada em participar no evento, 

que teve lugar, este ano, em São 

Tomé e Príncipe, para avaliar o 

seu estágio competitivo, mas não 

integrou a comitiva por decisão 

do executivo moçambicano.

Não estando prevista, até ao mo-

mento, nenhuma competição até 

Setembro de 2019, o SAVANA 

quis saber da atleta que plano 

específico de preparação está 

sendo desenhado, para alcançar 

os objectivos traçados, ao que 

respondeu: “na ausência de com-

petições oficiais, geralmente, or-

ganizamos competições internas 

(entre colegas) para fazermos 

testes e tem tido bons resulta-

dos. Por isso, o plano específico 

é treinar e fazer testes entre nós”, 

disse, sublinhando que os me-

lhores atletas treinam sozinhos, 

pois, o maior adversário é o cro-

nómetro.

A bolsa que teima em sair
Após a conquista da medalha de 

bronze, nos Jogos Paralímpicos 

do Rio de Janeiro, o governo mo-

çambicano, através do então Mi-

nistro da Juventude e Desportos, 

Alberto Nkutumula, anunciou 

a oferta de uma bolsa externa à 

atleta, de modo a melhorar o seu 

desempenho, uma promessa que 

não constituía novidade e que 

ainda não se efectivou.

Edmilsa Governo partilhou com 

a nossa reportagem os últimos 

desenvolvimentos do dossier: 

“praticamente, o governo mos-

trou-se preocupado com esta 

questão. Ainda não ganhei, mas 

a justificação é de que tenho 

que concluir o nível médio, de 

modo a ganhar a bolsa. Respeitei 

a decisão, por isso, estou a fazer 

a minha parte. A bolsa era para 

os Estados Unidos da Améri-

ca”, disse a atleta, esclarecendo 

que, neste momento, frequenta 

o segundo ano do curso médio-

-técnico de contabilidade.

“Perdi os dois últimos anos. 

2016, por causa das competi-

ções e 2017 devido à polémica 

que vive”, justificou, garantindo 

que as competições que se avi-

zinham, em 2019, “não vão atra-

palhar em nada e vou conseguir 

concluir o curso”.

Se a bolsa está dependente de 

questões académicas, as condi-

ções de trabalho ainda conti-

nuam dependentes de “Deus”, 

pois, só são criadas nas vésperas 

das competições. “Continuo en-

frentando os mesmos problemas, 

a falta de água, lanche e trans-

porte, mas isso nunca me aba-

lou”, destaca.

Referir que Edmilsa Governo 

foi a segunda atleta moçambi-

cana a conquistar uma medalha 

olímpica, depois de Maria de 

Lurdes Mutola ter ganho duas 

medalhas, uma de bronze, em 

Atlanta (1996) e outra de ouro, 

em Sydney (2000).

“Decidi dar continuidade com tudo o que é treino para mostrar que tudo o que aconteceu não foi imprevisto, mas algo previsto 
por Deus”

“Luto para ultrapassar a ucraniana. A meta é chegar aos 52,89 segundos” “Dizem que tenho de concluir o nível médio para ganhar a bolsa”
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I. APRESENTAÇÃO

Na esteira da realização das 5ª eleições autár-

quicas no dia 10 de Outubro de 2018, de 10 a 

21 de Setembro de 2018 foi feito um inquérito 

para identificar as actuais necessidades prioritá-

rias dos munícipes da Matola, Boane, Manhiça 

e Namaacha. 

A finalidade deste mapeamento é de garantir a 

inclusão das necessidades identificadas no pró-

ximo Programa de Governação autárquica a ser 

implementado pelo vencedor das eleições. Abai-

xo se apresenta o retrato da recolha feita na au-

tarquia da Matola. 

Abrangência: 421 pessoas dos 18 – 35 anos de 

idade, sendo 45% (189) homens e 55% (232) 

mulheres. Do total, foram entrevistados 320 jo-

vens em zonas urbanas e 101 em zonas rurais.

Necessidades prioritárias dos Munícipes da Matola
II. NECESSIDADES PRIORITÁRIAS 

IDENTIFICADAS 

1. Transporte.

2. Segurança.

3. Oportunidade de Emprego;

4. Sistema de abastecimento de água e saneamento;

5. Acesso seguro à terra.

6. Habitação;

III. JUSTIFICAÇÃO DA Ia PRIORIDADE 

A maioria dos munícipes da Matola estuda e trabalha 

na cidade de Maputo. Contudo, o actual número de 

transporte público e privado ainda não satisfaz à pro-

cura, dificultando diariamente a circulação das pessoas. 

Apoio:                                         Financiamento:

I. APRESENTAÇÃO

Na esteira da realização das 5ª eleições 
autárquicas no dia 10 de Outubro de 
2018, de 10 a 21 de Setembro de 2018 

as actuais necessidades prioritárias dos 
munícipes da Matola, Boane, Manhiça e 
Namaacha. 

garantir a inclusão das necessidades 

Governação autárquica a ser implemen-

se apresenta o retrato da recolha feita na 
autarquia de Namaacha. 
Abrangência: 260 pessoas dos 18 – 35 
anos de idade, sendo 45% (117) homens 
e 55% (143) mulheres. Deste número, 181 
foram entrevistados em zonas urbanas e 
79 em zonas rurais.

Necessidades prioritárias dos Munícipes de Namaacha
II. NECESSIDADES PRIORITÁRIAS IDENTIFICADAS
 
1. Mercados
2. Habitação
3. Sistema de abastecimento de água;

5. Oportunidade de Emprego;
6. Estradas;
7. Aumento do número de unidades sanitárias;
8. Estradas;
9. Educação: construção de novas escolas primárias e se-
cundárias e principalmente de uma Universidade;
10. Mercado: construção de novo mercado municipal.
III. JUSTIFICÃODA Ia PRIORIDADE

produtos agrícolas de grande parte da população do Mu-
nicípio. 

Apoio:                                            Financiamento:
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O 
Campus da Universidade 
Eduardo Mondlane aco-
lheu, nesta segunda-feira, 
24 de Setembro, o concer-

to do Moments of jazz com a ban-
da norte-americana The Wispers 
e a cantora sul-africana Lira. De 
Moçambique foi convidada a can-
tora Lishannie.

Para Walter Scott, vocalista da ban-

da The Whispers “é a primeira vez 

que estamos em Moçambique. Foi 

muito especial voltarmos a tocar as 

nossas músicas antigas. Os moçam-

bicanos mostraram que conhecem 

a nossa música. Cantamos muitas 

vezes juntos durante o concerto”. 

Para a cantora Lira, é gratificante 

estar em Moçambique. As pessoas 

aqui mostraram que gostam de 

música. O público moçambicano e 

cativante, por isso não receio voltar 

Público cativante no Moments of Jazz

para este país encantador”, disse 

emocionada Lira.

Para a cantora Lishannie, foi uma 

“honra estar partilhar o palco com 

grandes artistas com os quais não 

esperava partilhar o momento. 

Gostei do público que me recebeu 

de forma calorosa. Espero que esta 

oportunidade seja para abrir mais 

portas”, frisa. The Whispers é uma 

banda norte-americana criada em 

Los Angeles, na Califórnia, nos Es-

tados Unidos de América. A banda 

foi criada há 55 anos e, ao longo das 

décadas, produziu êxitos que lhe 

permitiram ser uma das principais 

vozes românticas de sua geração.

Igualmente, a banda é conheci-

da pelo seu trabalho de caridade, 

apoiando jovens e agências de luta 

contra o cancro.

No seu espólio musical, The Whis-

pers possui sete álbuns de ouro, 

dois álbuns de platina, American 

Music Award Nominees, Regio-

nal Grammy Governors Award. 

A banda é autora de obras como 

Planets of life, Bingo, One for the 

Money, Happy holidays to you, In 

the mood, Dr. Love ou Thankful.

Lira nasceu a 14 de Março de 1979, 

em Joanesburgo, na África do Sul. 

Começou a cantar ainda adolescen-

te, e investe na fusão de soul, funk 

e afro/jazz. Como muitos autores 

do seu tempo, cresceu ouvindo 

Miriam Makeba, Stevie Wonder e 

Nina Simone. Estreia-se em disco 

com Feel Good, muito aclamado 

pelo público sul-africano, moçam-

bicano, italiano e de outras realida-

des. Com o disco, Lira conseguiu 

várias nomeações e distinções no 

SAMA - Prémio Sul-Africano 

de Música. O prestígio musical 

tornou a cantora embaixadora da 

Audi, Shield, Samsung, MTN e 

BlackBerry e já apareceu nas capas 

de mais de 30 revistas em todo o 

mundo. No seu repertório musical, 

constam as obras Feel good, álbum 

platina, Return to love, no qual faz 

jus ao significado do seu nome, ou 

Born free. Seu nome de baptismo é 

Lerato Molapo. 

A.S

O 
compositor e intérpre-

te D’Manyissa realiza o 

concerto D’Manyissa e 

amigos, na Fundação Fer-

nando Leite Couto, sexta-feira, 

dia 28 de Setembro às 18h. Será 

um momento de interpretação de 

músicas da sua autoria. Tanto ele 

como os convidados interpreta-

rão temas do D’Manyissa. Como 

convidados teremos Xixel Langa, 

Lalah Mahigo, Aniano Tamele, 

Regina Santos (Gran’Ma), Rage, 

Pauleta Muholove, Tete Teresart, 

Helena Rosa, Clara Ricardo, Wen-

ddy Tchilambo e Dercio Bahule. 

E o acompanhamento sera feito 

por Texito Langa na Bateria, Elias 

Muholove na guitarra, Mindo Sa-

lato no Bass e Dercio Bahule nos 

teclados. D’MANYISSA é um 

compositor versátil, compõe mú-

sicas em vários géneros musicais, 

tendo experiência em compor para 

si mesmo e para outros artistas. O 

concerto ira reflectir essa versati-

lidade. Alguns dos cantores para 

quem já compôs são por exemplo 

Ancha Martins “Te quero muito”, 

Xixel Langa “U buya hi kwini”, 

Acucena Matola “Compromisso 

real”, e a brasileira Barbara Silva 

gravou a música “Conta comigo”. 

Algumas das suas músicas já foram 

destacadas em concursos interna-

cionais de composição. Demócrito 

Adolfo da Natividade Manyissa 

é nome artístico de D’Manyissa, 

um cantor moçambicano de Soul, 

Gospel e Jazz. Breve Histórico: 

Demócrito Adolfo da Natividade 

Manyissa é o seu nome real. É filho 

de Manuel Adolfo Elias (falecido) 

e de Naidy Maria da Natividade. 

D’Manyissa é o seu nome artístico. 

É compositor, Arranjista, Produtor 

e intérprete. Compõe músicas em 

diversos géneros musicais como 

R&B, Soul, Gospel, Jazz, African 

Jazz, African, Pop/Rock, Hip-Hop, 

Música moçambicana, Música 

Brasileira etc, tanto em inglês, por-

D’Manyissa em concerto na FFLC

tuguês e ronga, língua local de Ma-

puto. D’Manyissa Ã© Licenciado 

e Mestrado em Biblioteconomia e 

Ciências da Informação pela Uni-

versidade Federal de Minas Gerais, 

Brasil (1998) e pela University of 

the Western Cape, Cape Town, 

África do Sul (2015). Começou a 

compor músicas em 1992. Com-

por música é sua paixão, e compõe 

sempre que está¡ inspirado. É re-

sultado do conhecimento intuitivo. 

De 1994 a 1998 foi ao Brasil para 

se formar em Biblioteconomia e 

Ciências da Informação. Conse-

guiu se Licenciar nessa área do co-

nhecimento. Enquanto lá estudava 

teve a oportunidade de escutar mais 

musica diversificada. Voltou a Mo-

çambique em 1998. Em 2000 co-

meçou a cantar, mas primeiro teve 

aulas de canto ministradas pela 

professora Isabel Mabote, na Es-

cola Nacional de Música. Ao mes-

mo tempo teve prática de canto, 

sendo acompanhado pelo músico 

Ivan Mazuze no piano, sempre que 

este estivesse disponível. Frequen-

tou também a Escola de Música 

da Rádio Moçambique, onde teve 

aulas de Teoria da Música, Piano 

e Solfejo. Depois integrou o Gru-

po Jazz Maputo como vocalista. O 

grupo era liderado pelo Professor 

Orlando da Conceição. Uma outra 

banda na qual foi vocalista é a Ban-

da da UEM na qual faziam parte 

estudantes da UEM que tinham o 

gosto pela música e eram músicos. 

Nesta banda ele interpretava músi-

cas originais. Trabalhou com alguns 

guitarristas como Albino Mbie, 

Angélico Manhique, Ivo Mahel e 

o pianista Raimundo Mauele em 

Maputo, gravando demos de algu-

mas das suas músicas. Na África 

do Sul, especificamente em Cape 

Town teve a oportunidade de traba-

lhar com os músicos Bokani Dyer 

e Allou April gravando demos de 

suas músicas. De 2012 a 2014 es-

teve em Cape Town em formação 

a nível de mestrado em Bibliote-

conomia e Ciências da Informação 

na University of the Western Cape. 

Em Março de 2015-Graduou-se 

em Biblioteconomia e Ciências da 

Informação.  (AS)

Pedro Pereira Lopes, o escritor moçambicano que venceu 

com a obra mundo grave, a 1.ª edição do “Prémio Literário 

INCM/Eugénio Lisboa”, participou entre os dias 20 a 29 de 

Setembro, em diversos eventos literários nas cidades de São 

Paulo, Bahia e Cachoeira, no Brasil.

Depois do sucesso da sua primeira incursão editorial no Brasil, 

com o livro Kanova e o segredo da Caveira, Editora Kapulana (São 

Paulo, 2017), uma obra que, segundo a estudiosa brasileira Elia-

ne Debus, da Universidade Federal de Santa Catarina, “convoca, 

inusitadamente, o rompimento com a permanência dos aspectos 

moralistas que o envolvem, quebrando as possíveis expectativas do 

leitor com uma visão unilateral. No conto que sustenta a releitura, o 

medo é evocado a todo instante e é por meio dele que a obediência 

cega se justifica. Na releitura de Lopes (2017), outra possibilidade 

de driblar o discurso autoritário se efectiva.

Pedro Pereira Lopes escala Brasil, num périplo que iniciou no dia 

21 de Setembro, em São Paulo, onde na Casa Amarela, participou 

de uma mesa redonda com o escritor brasileiro Escobar Franelas, 

seguindo no dia 22 de Setembro, para a cidade de Cachoeira, no 

Recôncavo da Bahia, na qualidade convidado da 13ª edição do 

Caruru dos Sete Poetas, evento que contou com a participação de 

escritores brasileiros, como Ricardo Aleixo, Fabiana Lima, Celso 

Lopes e Rómulo Bustos Aguirre, da Colômbia, entre outros, onde 

irá apresentar o segundo livro, a mão do Portuário Atelier Editorial 

(Bahia), “mundo blue (o poema em quarentena)”, seu segundo livro 

de poesia. 

Caruru dos Sete Poetas é um evento que une à literatura um mo-

mento da tradição cultural e religiosa baiana, caruru dos sete meni-

nos, de reverência aos Ibejis, da tradição afro-brasileira, e aos santos 

católicos São Cosme e Damião. Numa analogia aos sete meninos 

das manifestações religiosas, este projecto promove o encontro de 

sete poetas para recitar seus versos e celebrar nossa cultura e arte 

literária. É a miscelânea da poesia, comida baiana, exposição/co-

mercialização de livros e performances artísticas numa celebração 

pública e integradora.

No dia 24 de Setembro, regressou a São Paulo, para participar num 

colóquio sobre literaturas da língua portuguesa na Universidade Fe-

deral de Guarulhos.

Pedro Pereira Lopes nasceu na Zambézia, em 1987. Membro da 

Associação dos Escritores Moçambicanos, é pesquisador e docente 

no Instituto Superior de Relações Internacionais.

Obras e prémios: Setenta vezes sete e outros contos (não-publi-

cado, 2009), 3º lugar no concurso de ficção narrativa João Dias; O 

homem dos 7 cabelos (infanto-juvenil, 2012), Prémio Lusofonia/

Município de Trofa (2010); Kanova e o segredo da caveira (infanto-

-juvenil, Maputo, 2013; São Paulo, 2017); Viagem pelo mundo num 

grão de pólen e outros poemas (infanto-juvenil, Maputo, 2014; São 

Paulo, 2015); o mundo que iremos gaguejar de cor (contos), Men-

ção honrosa do Prémio Literário 10 de Novembro (Maputo, 2015) 

e Menção honrosa do Prémio Literário Eduardo Costley-White 

(Lisboa, 2016); O comboio que andava de chinelos (infanto-juvenil, 

no prelo), Prémio Maria Odete de Jesus (2016); A História de João 

Gala-Gala (2017), Mundo Grave, Prémio Literário INCM/Eugé-

nio Lisboa 2017. A.S

Pedro Pereira no Brasil

D’Manyissa em plena actuação
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Difícil é falar do que estes indivíduos estão a tratar. Com tantas 

preocupações que os moçambicanos têm, às vezes questiona-

mo-nos de que tanto falam. Serão mesmo assuntos que nos 

preocupam a nós como moçambicanos.

Mas também não pretendemos dizer que estas personalidades estejam 

a tratar de assuntos menos importantes. É preicso recordar que há pes-

soas que durante 24 horas pensam pela maioria da população. 

Nem sempre as pessoas dizem o que realmente estão pensam. Mas, 

com treino e atenção, é possível interpretar o que elas sentem por meio 

de olhares. Na maioria das vezes nós já fazemos isso instintivamente, 

pois o nosso cérebro relaciona memórias anteriores com expressões 

vistas de novas pessoas.

Nisso, não quero dizer que seja o que está a acontecer na conversa 

amena entre Safura da Conceição, PCA da Movitel e Pedro Couto.

A agricultura está e sempre estará na ordem do dia. Os dirigentes ens-

inaram-nos que ela é a base do desenvolvimento do nosso país, entre-

tanto, passados 43 anos de indepedência quase nada mudou em termos 

de promoção de produção. Continuamos a importar produtos básicos 

dos países vizinhos. Outubro está no dobrar da esquina e a campanha 

agrária 2018/19 também, resta saber se o ministro da Agricultura e 

Segurança Alimentar, Higino Marrule, não está a propor uma mega 

reportagem sobre o seu pelouro ao jornalista Fernando Lima, que por 

estes dias decidiu abraçar a causa da fauna bravia denunciando ataques 

dos furtivos que dilaceram parques e reservas nacionais.  

As preocupações são muitas numa altura em que a crise monetária 

nos assola, pese embora o discurso governamental. A crise sempre es-

teve patente para o pacato cidadão moçambicano. Mesmo os que têm 

dinheiro já estão a ficar preocupados. Vejam o semblante de Fernando 

Amado Couto, empresário e de Paulo Sousa, PCE do BCI, que fixam 

os olhares em Margarida Talapa, chefe da bancada parlamentar da 

Frelimo na “casa do povo”. Nisso, António Jorge Costa fixa também os 

olhos em Fernando Amado Couto como se estivesse a fazer a leitura 

do seu olhar.

Os jornalistas, como sempre, têm algo a questionar. Mesmo em con-

versas informais procuram saber de alguma coisa que não esteja muito 

bem esclarecida. São ossos de ofícios. É o que faz Pedro Nacúo para 

Isabel Kavandeka. A questão fez com que Salésio Nalyambipano pre-

stasse atenção à interlocutora na espectativa de ouvir o que vai dizer. 

Toda esta situação fez com que Maria Paiva, embaixadora de Portugal 

em Moçambique, regale o olhar para ver o que acontece ao seu redor 

enquanto conversava com Luísa Diogo. Quem sabe o que falam com 

esses olhares e dizeres que estamos a ver?

Quem sabe?
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA

O Governo moçambicano 
não respondeu a um pe-
dido de informação soli-
citado a 24 de Abril pelo 

Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos 
sobre os atentados contra o acadé-
mico Jaime Macuane e o jurista e 
jornalista Ericino de Salema, diz 
uma comunicação dos Relatores 
Especiais dos Direitos Humanos 
e da Liberdade de Expressão a que 
o SAVANA teve acesso.

Maputo devia ter respondido à so-

licitação num prazo de dois meses, 

mas transcorrido esse tempo, man-

teve-se em silêncio.

“Estamos preocupados com as 

ameaças e agressão sofridas por 

Ericino de Salema e outros jorna-

listas e defensores dos direitos hu-

manos, que parecem estar relacio-

nadas com a manifestação das suas 

opiniões políticas e críticas ao Go-

verno”, lê-se na carta dos relatores, 

para os Direitos Humanos que-

riam saber pormenores sobre os 

resultados de qualquer investiga-

ção, judicial ou inquérito, realizada 

ao ataque a Ericino de Salema e a 

outros jornalistas e defensores dos 

direitos humanos, incluindo José 

Atentados contra Salema e Macuane

Governo moçambicano 
ignora Nações Unidas

Jaime Macuane.

David Kaye e Michel Forst notam 

que também precisam saber se ne-

nhum inquérito foi levado a cabo e 

as razões de tal situação.

“Por favor, disponibilizar informa-

ção detalhada sobre medidas efec-

tivamente tomadas para proteger e 

garantir a segurança de pessoas que 

participam no debate público sobre 

questões políticas e que assegurem 

que os defensores dos direitos hu-

manos em Moçambique possam 

realizar o seu trabalho legítimo em 

segurança e ambiente favorável, 

sem violência, ameaças ou actos de 

intimidação e perseguição de qual-

quer tipo”, lê-se no documento. 

Ambiente assustador
-

nifestam o receio sobre o efeito 

assustador ao exercício da liberda-

de de expressão, em particular pela 

comunicação social, organizações 

da sociedade civil e defensores dos 

direitos humanos e, em geral, de 

vozes discordantes. 

-

lema foi raptado por dois homens 

armados, quando saía do Sindicato 

Março deste ano.

Foi levado num carro sem matrí-

cula para a zona de Muntanhane, 

distrito de Marracuene, onde foi 

agredido com ferro e abandonado 

com fracturas múltiplas nas pernas 

e braços.

-

tendiam partir-lhe as pernas, dizem 

os relatores.

anterior ao atentado, desconheci-

dos fizeram ameaças por telefone a 

Ericino de Salema.

Em Maio de 2016, José Macuane 

foi raptado e baleado nas pernas na 

mesma área para onde foi levado de 

atacado Ericino de Salema.

Desde 2015, Moçambique registou 

12 ataques e homicídios suposta-

mente por razões políticas, incluin-

do o assassinato do constituciona-

lista Giles Cistac. 

SAVANA apurou, o pre-

sidente de Portugal, Marcelo Rebe-

lo de Sousa e o Secretário Geral da 

-

-

-

foi raptado supostamente pelos es-

quadrões da morte a 29 de Julho de 

2016 na única estação de serviço de 

que na altura era palco de confron-

tos entre as forças governamentais 

e guerrilheiros da Renamo.

Ilec Vilanculos

cores que são plantadas por escribas incautos, há questões incontorná-

dos Direitos Humanos escreveu pedindo explicações sobre a actuação 

punitiva dos esquadrões da morte contra Cistac, Macuane e Salema. 

-

“desapareceu” em Sofala, nos mesmos moldes em que foi “raptado” em 

Palma o empresário sul-africano Hanekom, agora suspeito de simpa-

tias com o islão radical. Chissano passou pela mesma sina, quando era 

bombardeado em privado sobre o assassinato do jornalista Carlos Car-

doso. Cada qual com sua cruz…

sério aviso aos atropelos seculares que a governação do engenheiro en-

cerra. Se a abstenção for grande, basta ser maior que nas últimas au-

custa de tanto porfiar, vão ficar em casa …

má língua, dizem que é o candidato ancião. Com a gigantesca mani-

pulação que encerram as exclusões de Mondlane e o Samora Jr,  lá foi 

de Gaza, mais uma vez contra os mal-amados do puto Daviz, e o mini-

-bus do hospital da capital chuabo ao serviço dos camaradas, será que 

combustíveis, tal é o desvario nas passeatas promovidas com senhas de 

combustível “patrocinadas”. Motoqueiros e os das carrinhas de caixa 

aberta agradecem a generosidade eleitoral.

-

ções do quase inquestionável Bob Woodward, que relata no seu livro 

“Medo”, as ligações de Moçambique ao Hezbollah. Podem começar 

consumo a baixo preço e a inspecção não intrusiva. Debaixo do tapete 

há marfim, drogas e outros tráficos. Como nos contos de Sherazade em 

cores mais carregadas …

-

mem com o cordão umbilical enterrado algures na terra de boa gente, 

tem dado lições sobre a agricultura, ora sobre fruteiras, ora sobre siste-

journos que o dito cujo foi também dirigente de um banco na 25 de 

Setembro, onde saiu pela porta pequena.

dois candidatos andam pedindo voto em voz baixa não vá o gabinete 

da corrupção reparar neles. Ele é o polícia com a camisete da equipa 

de terrenos.

está mesmo a levar a sério o que prometeu e está a engaiolar os do seu 

bom que o engenheiro do planalto, na arte do zapping, dê uma esprei-

tadela aos aplausos com que são saudadas as detenções dos “intocáveis”.

-

para da Tanzania, para além dos “shababs”, há outras confrontações em 

curso por causa dos “jobs” que são dados a outros moçambicanos que 

espera-se resposta política à altura. E nada de meter nisto o inepto que 

senta na cadeira do poder em Pemba…

-

badalado, que comprou a cadeira duas vezes, e parece aparentado com 

sempre aberto a contribuições generosas, venham de onde vierem …

Em voz baixa

veio mesmo contrariar as previsões optimistas do sempre optimista mi-

remetidos à condição de “incumprimento selectivo”, no que à dívida 

diz respeito.
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O 
Banco Comercial e de 

Investimentos (BCI) e a 

Movitel, empresa de te-

lefonia móvel, assinaram 

na passada sexta-feira, na cidade 

de Maputo, uma parceria de par-

tilha de plataformas tecnológicas 

(interoperabilidade) que permite 

a interacção entre as Contas à 

Ordem do BCI e as Contas e-

-Mola. 

BCI e Movitel promovem 
inclusão financeira

Falando na ocasião, o Presidente 

da Comissão Executiva (PCE) 

do BCI, Paulo Sousa, afirmou 

que a interoperabilidade “é uma 

mudança radical, porque vem 

abrir espaço para que os servi-

ços financeiros bancários possam 

comunicar e permitir esta tran-

sacionalidade com as carteiras 

móveis.” 

“No futuro, todos iremos traba-

lhar para ampliar ainda mais estes 

serviços para que seja possível, por 

exemplo, pagar com e-Mola num 

POS do BCI e criar, de facto, um 

ecossistema digital que permi-

ta uma vida no dia-a-dia muito 

mais simplificada para os clien-

tes, quando têm necessidade de 

fazer transacções financeiras com 

recurso a uma carteira móvel ou 

com recurso a uma carteira ban-

cária tradicional,” acrescentou. 

Por sua vez, a PCA da Movitel, 

Safura da Conceição, disse que 

esta parceria vai fazer com que 

estas duas empresas também con-

sigam, de alguma maneira, para 

além de crescerem elas próprias, 

contribuir para fazer diferença na 

vida das pessoas. 

 “Ao abraçarmos este sonho, tí-

nhamos como missão contribuir, 

de forma singela, para a expansão 

de serviços financeiros, trazendo 

as populações menos favorecidas 

para o serviço financeiro conven-

cional, para além de servirmos 

dentro das cidades aquelas pes-

soas que, de uma forma mais prá-

tica, poderão também ter acesso 

a transacções mais facilitadas”, 

referiu. 

(E.C)

O 
Millennium bim 

recebeu, na provín-

cia de Nampula, na 

passada quarta-feira, 

das mãos do Presidente da 

República, Filipe Nyusi, o 

prémio de Melhor Contri-

buinte na categoria de Gran-

de Empresa. A distinção foi 

atribuída pelo Instituto Na-

INSS elege Millennium bim como melhor contribuinte
cional de Segurança Social de 

Moçambique (INSS) durante a 

gala que assinalou os 30 anos da 

instituição e que teve lugar em 

Maputo.

O evento, que juntou diversas 

individualidades, teve como ob-

jectivo partilhar com os stakehol-

ders do Sistema de Segurança 

Social os momentos que marca-

ram o percurso do INSS ao longo 

dos anos. 

Através deste prémio, o INSS 

destaca, desta forma, a segurança 

e confiança do Banco, reconhe-

cendo-o como parte importante 

e estratégica no seu plano de ac-

ção.

Para José Reino da Costa, Presi-

dente da Comissão Executiva do 

Millennium bim, “foi com muita 

honra que o Banco recebeu este 

prémio na categoria de Grande 

Empresa, reconhecendo esta ins-

tituição pela sua performance no 

sector bancário e pelo serviço de 

interesse público. Esta distinção 

reconhece, uma vez mais, o Mi-

llennium bim como instituição 

de referência no desenvolvimento 

sócio-económico do país”. 

Este prémio reconhece 

o trabalho realizado pelo 

Banco ao longo dos últimos 

anos em Nampula, onde a 

semana passada foi aberto 

mais um Balcão, o 20º da 

Província. 

(CC)
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O 
Standard Bank tem, des-
de esta quarta-feira, em 
funcionamento um novo 
balcão de atendimento nas 

instalações do Porto de Maputo, no 
âmbito dos esforços do banco para 
estar mais próximo dos clientes e 
melhorar cada vez mais a experiên-
cia de serviço.
Trata-se de uma infra-estrutura ali-

nhada ao novo conceito de pontos 

de atendimento físicos do banco, 

que consistem numa área dedicada 

à prestação de serviços disponíveis 

na banca tradicional, nomeadamen-

te emissão de cartões, descontos de 

cheques, submissão de pedidos de 

financiamento, entre outras opera-

ções, com o envolvimento de gesto-

res bancários.

Integra, igualmente, o novo balcão, 

uma área digital, na qual os clien-

tes terão a possibilidade de realizar 

transacções bancárias sem a as-

sistência de um gestor, através de 

inovações tecnológicas como má-

quinas de grandes depósitos, ATM 

para depósitos e levantamento de 

dinheiro, iPads para operações no 

Standard Bank abre novo balcão

NetPlus e Quiosques Digitais, para 

pagamentos de diversos serviços.

A sua localização estratégica, no 

complexo ferroportuário de Mapu-

to, vai permitir a dinamização das 

actividades de vários agentes eco-

nómicos que operam naquele local, 

reduzindo os custos operacionais, 

através da flexibilização das suas 

operações.

Este investimento do Standard 

Bank surge no contexto da sua es-

tratégia de negócio, visando res-

ponder às necessidades dos clientes, 

servindo-os com maior rigor e efi-

ciência.

Diminuir a incidência da 

tuberculose em cada 

país é passo essencial 

para que o mundo es-

teja livre desta doença infecto-

-contagiosa até 2030, conforme 

previsto nos Objectivos de De-

senvolvimento Sustentável. 

Impõem-se, a todos, esforços 

em prol desse objectivo e ac-

ções que vão desde o elevar da 

consciência sobre a doença, a 

aposta na prevenção do con-

tágio e disseminação, mapea-

mento dos casos, o tratamento 

acompanhado, o combate ao 

estigma e o seguimento. 

A isso, alia-se a quebra da li-

gação entre a pobreza e a tu-

berculose, mais investimento e 

melhoria dos sistemas de saúde 

que ajudem a elevar a resposta 

à tuberculose ao nível da luta 

contra o HIV/Sida e Malária, 

por exemplo.

Em Nova Iorque para a 73ª 

Assembleia Geral das Nações 

Unidas, o presidente moçam-

bicano, Filipe Nyusi, juntou-se 

a outros líderes mundiais para 

adoptar a Declaração Política 

sobre a Tuberculose, um com-

promisso sustentado visando 

aumentar os recursos humanos 

e financeiros para o controlo da 

tuberculose rumo a sua elimi-

nação e garantia de que mais 

ninguém morre desta doença.

Espera-se que deste compro-

misso político explícito se pos-

sa reverter os níveis actuais de 

incidência e mortalidade pela 

doença e se redireccione acções 

com resultados aos níveis das 

comunidades, nacional, regio-

nal e global.

Para Moçambique, esta decla-

ração vem juntar-se a uma ini-

ciativa na SADC em que o país 

beneficia de um projecto que, 

por um lado, aborda os desafios 

da tuberculose no contexto da 

migração e, segundo, ajuda a 

reforçar os sistemas de saúde 

colocando o crescente sector 

mineiro moçambicano pronto 

para melhor gerir situações de 

tuberculose e outras doenças 

pulmonares que surjam.

A Directora Executiva da Par-

ceria Stop TB, Lucica Ditiu, fa-

lando à margem da Assembleia 

Geral na Gala de Celebração 

aos Campeões da Tuberculoses, 

entre sobreviventes, activistas e 

apoiantes da causa, inclusive de 

Moçambique, destacou: “todos 

podem dar passos para acabar 

com a tuberculose, os governos 

com a sua influência, as pessoas 

afectadas com as suas histórias 

de sobreviventes e força para 

inspirar outros”.

Alertou ela que “não devia ha-

ver mais mortes por tuberculo-

se, pois há já novas ferramentas 

e tecnologias inovadoras para 

enfrentar a doença – os milha-

res de sobreviventes aqui pre-

sentes provam isso”. 

A tuberculose é uma doença 

infecto-contagiosa que ataca 

principalmente os pulmões, 

podendo também afectar ou-

tros órgãos como os ossos, rins 

e as membranas que envolvem 

o cérebro. As pessoas vivendo 

com HIV/Sida, diabetes, insu-

ficiência renal crónica, depen-

dentes de drogas e fumadores 

são mais propensas a contrair a 

doença, daí o apelo global para 

o reforço da prevenção. 

Embora curável, os esforços 

actuais para encontrar, tratar e 

curar todos os que ficam doen-

tes não são suficientes, particu-

larmente em países de maior 

incidência, como Moçambique, 

que se encontra na lista alerta. 

Alguns especialistas já alertam 

do risco de o mundo não alcan-

çar a meta de 2030 enquanto a 

tendência de redução dos casos 

se mantiver baixa ou estagnada 

em algumas regiões e países. 

Em pleno século XXI, a coo-

peração para o controlo desta 

doença é fundamental. A Or-

ganização Mundial da Saúde 

e parceiros como a Parceria 

Stop TB encorajaram em Nova 

Iorque a todos os países para 

fazerem mais para prevenir, 

diagnosticar e tratar pessoas 

afectadas pela tuberculose.

Tuberculose: diminuir 

a incidência essencial 

para combater a doença

Assistir televisão nos dias ac-

tuais é o passatempo favorito 

de todas as famílias, entre-

tanto, as tecnologias trans-

feriram a visualização de TV para os 

mais recentes dispositivos digitais, 

deixando as crianças sem supervisão 

de um adulto.

Pesquisadores informam que se re-

gista, a nível mundial, um aumento 

da vulnerabilidade online das crian-

ças, incluindo África, onde os smar-

tphones se estão a tornar mais dispo-

níveis e mais acessíveis, demonstrou 

ainda que uma em cada duas crianças 

nunca ou quase nunca falou com os 

pais sobre o uso da internet, navegan-

do por conta própria.

Embora muitos pais tenham cons-

ciência dos perigos dos seus filhos 

usarem a internet sem supervisão, in-

felizmente não sabem como proteger 

as suas crianças. Jonia Presado, direc-

tora de Marketing da Multichoice 

Moçambique, diz que um fardo sig-

nificativo de responsabilidade recai 

sobre os ombros dos fornecedores de 

conteúdo. 

Jonia Presado explica que não basta 

fornecer apenas orientações de res-

trição de idade para conteúdo inade-

Multichoice alerta ao risco de 
exposição às TIC

quado ou potencialmente prejudicial, 

mas sim devem disponibilizar me-

canismos adequados que permitam 

aos pais implementar acções rígidas e 

rápidas para proteger proactivamente 

os seus filhos. 

“Ver o exemplo da MultiChoice, o 

fornecedor de TV por satélite segue 

um padrão internacionalmente reco-

nhecido para classificações de restri-

ção de idade na programação. Os seus 

descodificadores DStv e GOtv têm a 

capacidade de bloquear diferentes 

níveis de conteúdo de acordo com a 

sua classificação, permitindo aos pais 

controlar fisicamente o que as crian-

ças vêem ou não”, enfatizou Presado.

Jonia Presado conta ainda que o 

importante não é somente fornecer 

mecanismos para restringir a visua-

lização, é também proporcionar fá-

cil acesso a esses procedimentos, os 

mesmos devem ser simples e directos 

para os pais restringirem a visualiza-

ção e as medidas sejam eficazes. 

“A MultiChoice África assumiu a 

liderança a esse respeito, no seu con-

teúdo de TV, com anúncios regulares 

demonstrando exactamente, passo-a-

-passo, como os pais devem restringir 

a visualização nos canais da DStv”, 

recordou Jonia Presado. 

No entanto, a MultiChoice traz al-

guns pontos de como prevenir as 

crianças onde um deles é a necessi-

dade de os pais serem mais proacti-

vos quando se trata de protecção em 

navegação na internet, para crianças 

dos dois aos cinco anos, os pais po-

dem compilar uma “lista segura” de 

uma mão cheia de sites que tenham 

verificado e aprovado pessoalmente 

para visualização. 

Como também para crianças entre os 

cinco e os oito anos de idade que se 

podem cansar rapidamente de ir aos 

mesmos sites, e podem, intencional 

ou acidentalmente, sair da sua zona 

segura, os pais podem desactivar o 

seu navegador (Safari ou Chrome) 

e instalar um navegador para crian-

ças como o Mobicip, que se encontra 

disponível gratuitamente nas lojas de 

aplicações.

Contundo, as crianças de hoje cres-

cem com a tecnologia não se pode 

parar o ritmo de avanço tecnológico, 

nem como as crianças interagem com 

esta. Mas podemos tomar decisões 

acertadas para assegurar que a esco-

lha de entretenimento continue a ser 

apenas isso mesmo entretenimento 

puro que encanta, inspira, informa e 

educa. (C.C)
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Lançada obra sobre mamíferos de Moçambique

Foi lançada, na passada 
sexta-feira, em Maputo, a 
obra “Mamíferos: uma se-
lecção da nossa fauna” da 

autoria de Jorge Ferrão, actual 

Reitor da Universidade Pedagó-

gica. O livro possui grande pro-

fusão de imagens e, nas suas 128 

páginas, aborda detalhadamen-

te vários aspectos da vida de 45 

mamíferos que povoam o nosso 

território, apesar de alguns de-

les, como são os casos do rinoce-

ronte e da chita, já se encontra-

rem extintos em Moçambique, 

facto ao qual, aliás, o autor faz 

referência. 

O Presidente da Comissão Exe-

cutiva do BCI, Paulo Sousa, o 

primeiro a tomar a palavra, des-

tacou o eclectismo do Professor 

Ferrão “abrangendo campos tão 

díspares desde a Agricultura, 

História, Geografia, passando 

pelas Relações Internacionais e 

Políticas, até ao Desenvolvimen-

to Sustentável e à Biodiversida-

de.” Paulo Sousa realçou ainda 

o facto da “linguagem simples, 

desprovida de termos científicos 

que o leigo não consegue deci-

frar.” A terminar garantiu que o 

livro será colocado em lugar de 

destaque na rede de Mediatecas 

do BCI, hoje com quatro polos 

(Maputo, Beira, Nampula e Ilha 

de Moçambique). 

Para o escritor e biólogo, Mia 

Couto, “nós aprendemos a ser 

pessoas através dos bichos, dos 

animais. Uma grande parte dos 

nossos valores humanos, mo-

rais, nascem quando nos contam 

histórias e em todo o mundo as 

histórias de infância são muito 

fundadas nos animais. Os valo-

res positivos chegam-nos através 

da história de um coelho, de um 

cágado, de uma tartaruga, ou de 

uma jibóia, no caso da cultura 

moçambicana. Os animais aju-

dam-nos a construir a nossa pró-

pria humanidade. Muitos dizem 

que a riqueza de Moçambique 

está no carvão, no gás, no petró-

leo, mas a riqueza de Moçambi-

que está na vida e esta palavra é 

Biodiversidade que quer dizer 

vida.”

Por fim, o autor deixou algumas 

notas para reflexão. Chamou a 

atenção para a necessidade de se 

terminar com a perpetuação do 

erro em relação à designação dos 

animais. “A administração colo-

nial, não conhecendo a fauna que 

tinha em mãos, pegou em nomes 

portugueses e tentou adaptá-los 

aos moçambicanos. Os nativos, 

naturalmente, usavam nomes lo-

cais. E foi um pouco nesta senda 

que eles começaram a tratar o ca-

brito do mato por gazela. O nos-

so ecossistema não tem gazelas 

mas todos nós falamos de gazela, 

da forma mais natural. Estamos 

a perpetuar um erro por várias 
gerações. Javali não há em Áfri-

ca. É um bicho da Europa. Aqui 
há facocheros. Por isso é neces-
sário que alguém comece a trazer 
os nomes certos para os animais. 
A pensar sobretudo nos jovens 
estudantes, é muito importante 
que façamos essa mudança e cor-
rigirmos esse desvio.”  
Já na parte final deixou o propó-
sito da obra: “Queria fazer este 

livro para os jovens. Alguma coi-

sa prática que não fosse compli-

cado de ler, mas que desse uma 

indicação um pouco mais loca-

lizada, onde podemos encontrar 

determinados animais aqui no 

país. Queria que esta geração ti-

vesse uma sensibilidade diferente 

em relação aos animais.”

Depois de pouco mais 
de sete meses a ope-
rar no território 
nacional, a Premier 

Loto Moçambique atribuiu, 

esta segunda-feira, aquele 

que é considerado o maior 

prémio até aqui atribuído 

por uma casa de jogos so-

ciais e apostas desportivas a 

operar no país.  

Trata-se de cinco milhões 

de meticais que, na última 

segunda-feira, foram entre-

gues ao cidadão Jaime Man-

dlate, taxista de profissão, 

depois de este ter apostado 

50 meticais, do jogo denomi-

nado por cinco por noventa 

(5/90). Neste jogo, Mandlate 

jogou a “Chance 5”. 

Jaime Mandlate, que pes-

soalmente recebeu o prémio 

das mãos dos responsáveis da 

Premier Loto, visivelmente 

emocionado, foi consagrado 

vencedor no sorteio havido 

no passado sábado, de onde 

saíram os cinco números 

constates do seu bilhete (07, 

15, 17, 23, 27). 

Aliás, o vencedor do grande 

prémio, quando instado a se 

pronunciar sobre a conquis-

ta, disse que ainda sequer 

Premier Loto sorteia 
bilhete de cinco 
milhões meticais  

possuía alguma ideia do que 

iria fazer com o dinheiro 

que acabara de ganhar.  

O jogo de loto designado 

5/90 é de apostas do tipo 

“Odds” Fixas, em que são 

sorteadas 5 bolas de uma 

pool de 90, numeradas de 

1 a 90, onde as primeiras 5 

da pool são denominadas de 

resultado do sorteio.

Antes do sorteio, os jogado-

res ou apostadores escolhem 

o número de cada uma das 

bolas que constituem o re-

sultado final do sorteio e 

decidem qual o valor que 

pretendem apostar com um 

mínimo pré-estabelecido 

de 5 meticais. Os prémios 

são padronizados e calcula-

dos tendo por base o valor 

apostado multiplicado pela 

“Odd” Fixa pré-definida 

para o prémio aplicável a 

cada caso.

Falando durante acto da en-

trega do prémio ao grande 

vencedor, o director ope-

racional da Premier Loto 

Moçambique, Maxime De-

conihout, para além reiterar 

a oposta no país, assegurou 

que o valor total da premia-

ção seria canalizado de for-

ma imediata ao vencedor. 

A 
Universidade Técnica de 

Moçambique (UDM) 

rubricou, recentemen-

te, um memorando de 

entendimento com o Centro de 

Formação Jurídica e Judiciária 

(CFJJ). O entendimento foi ru-

bricado por Severino Nguenha, 

reitor da UDM e Elisa Samuel, 

directora do CFJJ.     

A ideia do acordo alcançado en-

UDM e CFJJ assinam memorando 
para fortalecimento do judiciário

tre as duas instituições visa, para 

além do estreitamento de rela-

ções, o fortalecimento do sistema 

judiciário, com incidência para 

as áreas da promoção do direito 

de acesso à justiça, estudos e in-

vestigação e edição, publicação e 

documentação jurídica.

Com o memorando estão lan-

çadas as bases para o estabele-

cimento de mecanismos para 

executar programas específicos 

e intercâmbios técnicos, partilha 

de conhecimentos, formações, es-

tudos e investigação bem como 

acções de capacitação e educação 

legal do cidadão e das organiza-

ções da sociedade civil, dentro da 

dinâmica dos novos desafios so-

ciais e económicos que desafiam o 

sistema judiciário de forma a con-

tribuir para a justiça social no país. 

Jorge Ferrão,
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