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João Pereira entende que Renamo é o grande vencedor das eleições
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João Pereira em entrevista

Eleições provaram que o projecto
da Frelimo falhou
Por A. Nhantumbo e A. Nhampossa

O

MDM regressou para
própria dimensão

s resultados das eleições
da semana passada confirmam que a Frelimo
precisa de se reinventar
porque o seu projecto falhou. O
entendimento é do politólogo
João Pereira, para quem a Renamo é o grande vencedor das
autárquicas deste ano. Sobre a
derrota do Movimento Democrático de Moçambique (MDM),
Pereira entende que o partido de
Daviz Simango regressou para a
sua própria dimensão. Siga os excertos mais importantes da entrevista na qual, dentre vários outros
pontos, o analista político reage
à ameaça da Renamo de romper
com o processo negocial.
Antes de irmos detalhe a detalhe,
qual é a sua leitura geral das eleições da semana passada?
A leitura geral, retirando alguns
aspectos, é positiva. Houve uma
série de coisas que foram evitadas
comparativamente com as eleições
anteriores. Por exemplo, houve
poucos casos de violência política
ou eleitoral. Mas diferentemente
do período da campanha eleitoral,
na votação voltamos a ter os mesmos problemas de sempre, o que
mancha todo um papel positivo
que o STAE e a CNE estavam a
fazer. Os problemas deste país a
nível da gestão eleitoral é a contagem de votos.
Comecemos pelo sul, concretamente na Matola, onde, ao que
tudo indica, a Renamo venceu as
eleições. Como explicar esta derrapagem da Frelimo e de Calisto
Cossa?
As eleições não são explicadas
por um e único factor. No caso da
Matola, uma das hipóteses de explicação pode ser uma mensagem
que circulou nas redes sociais em
que um jovem dizia: “antes eu tinha medo da Renamo por aquilo
que ouvia que a Renamo fazia,
como cortar orelhas por aí em
diante, mas hoje tenho medo da
Frelimo pela realidade que vivo”.
E qual é essa realidade? A Matola é o maior parque industrial do
país e, nos últimos três a quatro
anos, cerca de cinco mil pessoas
perderam emprego na Matola. Se
calculares que cada uma das cinco
mil pessoas tinham ou tem de alimentar cerca de 10 pessoas, signiﬁca que 50 mil ﬁcaram afectadas
com o facto do seu pai, mãe, tio,
tia ou irmão ter perdido emprego.
Outro ponto é que há várias Matolas, uma das elites e outra da periferia. O crescimento da Matola
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foi feito sem infra-estruturas capazes de responder às necessidades básicas das pessoas que vivem
naquele município. Há bairros
com grandes problemas infra-estruturais que, mesmo se Calisto
Cossa fosse um bom gestor, não
iria resolver, porque alguns deles
nasceram mal: sem saneamento,
água potável, sem capacidade de
remoção de lixo, com uma taxa de
desemprego muito grande, sem
centros de saúde e escolas. Por
outro lado, com um crescimento
da população jovem que quando
analisa o seu passado e presente vê
que nada melhorou, conclui que
não vale a pena acreditar no futuro
e vota contra.

Voto anti-Frelimo
Quer dizer que o que houve na
Matola foi mais um voto anti-Frelimo e não necessariamente
um voto para a Renamo e António Muchanga?
Foi mais um voto de protesto contra a Frelimo. Escrevi um artigo
em que expliquei que “era preferível o demónio que conhecemos
que os anjos que não conhecemos”.
Mas o novo tipo de eleitor prefere os anjos que não conhece que
o demónio que conhece. Grande
parte do eleitorado não tinha conﬁança e não acreditava na Renamo
como alternativa, mas a narrativa
começa a mudar. É isto que explicou porque a guerra se alastrou na
década 80 porque as expectativas

em relação à independência de
Moçambique tinham gorado. As
pessoas já não acreditavam mais
no projecto de independência e é
um pouco do que está acontecendo agora. As pessoas já não acreditam no futuro melhor e não acreditam que é a Renamo que está a
destruir.
Está a falar deste novo eleitor jovem?
Exactamente. Havia medo em relação à Renamo por causa de experiência e uma propaganda que
a Frelimo fez durante o tempo.
Hoje, essa propaganda já não inﬂuencia porque as pessoas começam a ver que, se não têm emprego, não é problema da Renamo, se
não tem água, não é problema da
Renamo porque hoje a Renamo já
não está a destruir como era acusada, antigamente. Gradualmente,
as eleições estão a deixar de ser
de uma base de carácter regional.
A etnicidade, a religião, o rural e
o urbano, que transformam a democracia num elemento de clientelismo, começam a deixar de ter
grande peso. O que este eleitorado
jovem quer saber é quem resolve
os seus problemas, quem dá melhores condições de serviços a sua
comunidade ou aldeia e isto vai
obrigar os políticos a não ﬁcarem
concentrados no dinheiro que vão
distribuir porque não há dinheiro
para distribuir por tantos eleitores,
para se concentrarem em termos
de performance. Então, as elei-

ções vão ser transformadas num
autêntico referendo em termos
de desempenho e aí sai a ganhar
a população, o país e a democracia.
As manobras que se assistiram
na contagem de votos na Matola, como também em municípios como Tete, Moatize,
Montepuez, Alto Molócuè e
Marromeu, estarão naquela sua
teoria de que a Frelimo não está
preparada para ceder o poder?
Conﬁrma e vai conﬁrmar ainda
mais em 2019, com as eleições presidenciais, legislativas e dos governadores. Até vai ser pior. Este foi
um grandíssimo susto que a Frelimo apanhou e sem muito tempo
para se recuperar e nem para fazer
algo para melhorar a imagem do
partido porque há um sentimento
de descontentamento muito forte
em relação à elite política da Frelimo. Há um desgaste muito grande
em relação à Frelimo. A cultura
política da Frelimo é uma cultura
dominante e na lógica deles não é
capaz de aceitar uma derrota eleitoral. Nunca souberam se relacionar com a diversidade e este é que
é o grande problema. Você nota
um esforço muito grande que o
presidente Nyusi está a fazer com
esta questão da inclusão e acomodação das elites da Renamo no
Exército e no Ministério do Interior. É um esforço que não tem
uma forte base de apoio no partido porque não faz parte da cultura
da Frelimo.

Vamos ao centro, particularmente, na Beira. O que justifica a vitória folgada de Daviz Simango
num terreno, tradicionalmente,
tido como da Renamo?
Há factores internos dentro da
Renamo. Um deles é que o Bissopo, SG, nunca foi uma ﬁgura
aceite dentro das estruturas da
Renamo como candidato e havia
outras tendências. Isso fragilizou
um pouco a Renamo e outra coisa
é que, nos últimos anos, o MDM
acabou por consolidar a sua presença através de múltiplas acções.
O engenheiro Daviz investiu
grande parte dos seus recursos na
periferia da cidade da Beira, não
só construindo estradas, mas também reforçando o sistema de saúde, infra-estruturas desportivas,
saneamento, acesso à água, aproximação e ajuda às igrejas, melhoramento de cemitérios, entre outros.
O que as pessoas ﬁzeram foi atribuir um voto de continuidade ao
projecto que não está acabado.
Quando você pergunta qualquer
indivíduo da cidade da Beira sobre o desempenho do Daviz, o
elemento comparativo é sempre
Chivavisse Muchangage [único
edil da Frelimo e que governou
Beira de 1998 a 2003]. Aí eles dizem você está falar mal do Engº
Daviz, mas você não esteve aqui
quando o Chivavisse governou.
Então, quem venceu a Beira?
Daviz ou MDM?
É o Daviz. O MDM é uma simples operacionalização daquilo que Daviz Simango faz e as
pessoas sabem que, no fundo, o
MDM é Daviz Simango.
De quatro municípios nas autárquicas de 2013, o MDM só volta
a ficar com um. Perdeu inclusivamente Guruè para a Frelimo.
O que está a pagar o Movimento
Democrático de Moçambique?
Será o regresso da Renamo ou a
gestão interna do partido?
Os Municípios onde o MDM tinha ganho não têm o mesmo tipo
de recursos que o MDM tem na
Beira. Os perﬁs dos candidatos
também são diferentes. A capacidade de mobilização de recursos
externos para outros municípios
foi limitada quando comparado
com Daviz e sua equipa na Beira.
E a abordagem usada pelo Engº
Daviz gerou inconsistências em
termos de liderança, causando
conﬂitualidade permanente entre
Quelimane e Beira ou entre
Nampula e Beira. Signiﬁca que
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a conﬂitualidade entre o centro do
poder do MDM e a periferia do
MDM fragilizou, até certo ponto,
o MDM nesses Municípios.
Que futuro político para o
MDM?
O MDM regressou para a sua
própria dimensão. Sempre fui um
grande defensor de que o MDM
nunca devia ser um partido nacional porque não tinha condições ou
pernas para tal. Você tem de crescer ocupando espaço a nível do
próprio Município porque é partir
daí que você consegue acomodar e
reproduzir as suas próprias elites e
dispor de recursos ﬁnanceiros para
alargar a base.

Política não é para rancor
Num cenário em que não há tanto de vitórias retumbantes, esmagadoras e asfixiantes, o MDM
passa a desempenhar o papel de
charneira para dar maiorias nas
Assembleias. Ora, se por um
lado este novo modelo de vitórias simples é bom para a democracia ao impor negociações
entre os partidos, também pode
representar o risco de instabilidade ou mesmo ingovernabilidade. Como vê o futuro das Autarquias?
A instabilidade é importante na
construção democrática. Não podemos ter medo da instabilidade.
A instabilidade prejudicial é aquela que gera mortes, mas a instabilidade das instituições políticas
ajuda nas reformas.
Neste modelo de maiorias simples para onde acha que vai pender a balança do MDM? Para
Frelimo ou para a Renamo?
Depende muito da imagem que o
MDM quer. No eleitor da Frelimo pode ﬁcar com boa imagem se
o MDM se aliar à Frelimo. Mas
se eles souberem fazer leitura, vão
entender onde está a tendência
dos eleitores, que é de dizer que
“nós já não acreditamos na Frelimo”. Se o MDM quer deixar uma
imagem de ser um instrumento
usado pela Frelimo, então, vai sofrer as consequências nas eleições
gerais de 2019. Mas se o MDM se
aliar à Renamo, aí terá acrescentado valor porque obrigará a Frelimo a ter de negociar sempre o seu
projecto, quer a nível formal quer
informal com essas forças políticas
representadas a nível das Assembleias.
Vê o MDM e a Renamo a aliarem-se tendo em conta o clima
de crispação que se criou com a
saída de pesos pesados do galo
para a perdiz?
Esse é que é o grande problema
dos políticos africanos: eles vivem do rancor do passado. Mas
Política não é para rancor, é um
campo para representar não interesses pessoais, mas de grupos,
o que requer inteligência política
para fazer alianças. É preciso deixar o ego do passado e ver o que é
benéﬁco para o partido e para os
seguimentos que o partido representa. E estas eleições mostraram
tanto à Frelimo, como à Renamo
e ao MDM, que o país está a mudar, que o tipo de eleitor já não
aceita capulanas e bebedeiras aqui

e acolá. Não, não, eles querem ver
resultados palpáveis em termos de
governação.
A Frelimo voltou a jogar toda a
artilharia na Beira, como o fez
também em Nampula e Quelimane, com uma propaganda
forte na media que dizia que “tem
que mudar”. O que justifica estas
sistemáticas derrotas estrondosas nestas cidades estratégicas?
O grande problema é que a Frelimo não se apercebeu que a lógica
do clientelismo, que é de acomodação de grupos, está esgotada. O
número de eleitores é superior ao
de membros da Frelimo e, se é superior, como é que o partido não
se preocupa mais em criar serviços, em melhorar a performance
dos municípios, em alocar mais
dinheiro aos Municípios para resolverem os problemas e aloca
mais dinheiro nas lutas entre jogos de interesse de grupos dentro
do partido?
Dos sete municípios de Nampula, a Renamo venceu cinco,
de acordo com os questionáveis
resultados da CNE. Que mensagem se pode extrair do desempenho do partido na província de
Nampula?
Mostra que, nestes municípios
que estavam sob controlo da Frelimo, o grau de insatisfação das pessoas era muito alto em relação ao
desempenho municipal. Por outro
lado, em Nampula, sobretudo na
zona costeira, há uma base social
muito forte da Renamo e, desta
vez, houve uma grande capacidade
de mobilização aliada à existência
de um grande segmento de juven-

tude que está cansado de ver as
expectativas não reﬂectidas a nível
das políticas do Governo.
Estas foram as primeiras eleições
sem Dhlakama. O desempenho
da Renamo, um pouco por todo o
país, quererá dizer que o partido
tem uma forte base social independentemente da sua liderança
histórica?
Mostra claramente que a base social da Renamo é muito mais forte
que a estrutura política da Renamo ou o próprio Dhlakama.
Os resultados oficias da CNE
atribuem vitória à Renamo em,
pelo menos, oito municípios.
Não será esta uma prova de que
os boicotes da Renamo às eleições autárquicas são um veneno
para si mesmo?
Sim, porque não permite a acomodação das suas elites, nem a
Renamo ter conhecimento sobre
a gestão dos próprios municípios,
da própria administração. E a participação da Renamo também aumenta a mobilização social. Grande parte dos eleitores da Renamo
que não se identiﬁcavam nem com
a Frelimo, nem com MDM, nem
com outras forças políticas ou
movimentos sociais, praticamente,
absteve-se do processo eleitoral.
Com participação da Renamo e
maior capacidade de mobilização,
maior é a probabilidade também
de a Renamo reforçar o seu controlo no sistema político.

Projecto da Frelimo falhou
E que lição a Frelimo deve tirar
destes resultados?
A grande lição é de que o seu pro-
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jecto falhou. É de que é preciso
reinventar o projecto. É de que as
suas estruturas de base já não têm
tanta legitimidade para mobilizar
os eleitores. É de que as suas políticas não estão a atingir um seguimento da população, sobretudo,
os mais excluídos como os jovens,
portadores de deﬁciência ou as
mulheres. É de que está a faltar
grandes estrategas e uma reﬂexão
profunda dentro da Frelimo. Eles
precisam de ir a um convento para
poderem reﬂectir estes resultados.
Eles não podem deixar isto assim
senão vão ter de depender muito
do Exército e da Polícia para vencer eleições, como dependeram
em alguns municípios. Mas parece
que a Frelimo assusta no dia das
eleições e dorme de novo depois
das eleições. Por exemplo, o perﬁl dos seus candidatos, os seus
discursos, tudo isso já não corresponde ao novo tipo de eleitor.
Quer dizer, hoje a Frelimo parece
um pescador que vai ao alto mar
e nem sabe qual é o tipo de peixe
que está à procura. E é um pouco
triste ver um partido da dimensão
da Frelimo a chegar a este ponto.
Até que ponto as dívidas ocultas,
que agudizaram o custo de vida,
os esquadrões de morte, tudo
isso penalizou a Frelimo nestas
eleições?
Com todas as mensagens a dizerem que “nos vemos em Outubro”,
era visível que a Frelimo não ia ter
bons resultados eleitorais. Todos
os indivíduos que andassem no
“chapa cem” ou no my love diziam,
claramente, que basta, temos de

mudar, estamos a sentir que as
nossas vidas não estão a melhorar
e foram 40 anos.
Olhando para o desempenho dos
três maiores partidos, quem são
os grandes vencedores e quem
são os grandes perdedores destas
eleições?
Depende do critério. Por exemplo,
em termos numéricos, a Frelimo é
o vencedor. Mas em termos de recursos investidos, dinheiro usado e
a infra-estrutura da Frelimo, a Renamo é o grande vencedor. Então,
em termos simbólicos, a grande
vencedora é a Renamo por dois
grandes factores: porque investiu
poucos recursos mas teve bons
resultados. Segundo, foi pela primeira vez a uma eleição sem o seu
dito líder carismático. Ninguém
acreditava que era possível a Renamo fazer estes resultados sem
Dhlakama. Signiﬁca que a Renamo é eﬁciente mais eﬁciente na
mobilização de seus eleitores do
que é a Frelimo porque usa poucos recursos, mas tem resultados
surpreendentes, enquanto a Frelimo usa grandes recursos mas com
resultados não muito bons em termos de custo/benefício.
Estas eleições podem servir de
antevisão para as eleições de
2019?
Não há como, estas eleições deram
uma clara indicação do que vai ser
o padrão de votação nas próximas
eleições porque não há tempo para
recuperar o grau de descontentamento social e nem há recursos ﬁnanceiros para fazer grandes obras
em menos de um ano.

O tempo da Renamo de armas acabou

C

omo viu as dificuldades dos órgãos eleitorais em divulgar
resultados, sobretudo,
onde a oposição tivesse melhor desempenho?
Até as nossas velhas em casa
conseguem perceber que quando há números imediatos é que
a Frelimo está a ganhar e onde
não há a Renamo ganhou. O
grande problema é que parece
que há muitos STAEs e muitas CNEs dentro do próprio
STAE e CNE. Há coisas incríveis. De repente urna desaparece e aparecem novas urnas, ora é
a Polícia que lança gás lacrimogéneo, tudo sem intervenção do
STAE/CNE nem do sistema
de justiça deste país. Há uma
impunidade total. É preciso
proﬁssionalizar os órgãos eleitorais.
O líder interino da Comissão
Política da Renamo, Ossufo
Momade, já reagiu a estas manobras na contagem de votos.
Até que ponto a ameaça de
romper as negociações deve
ser levada a sério?
Não acredito muito que ele
possa romper o processo negocial. Não acredito e nem quero
que isto aconteça por simples
facto de que quem morre são

A grande arma da Renamo vai ser o próprio partido Frelimo

pessoas inocentes e, por outro lado,
a democracia não se faz, simplesmente, com armas. Os resultados
eleitorais mostraram que se a Renamo trabalhar seriamente e montar uma boa estrutura organizacional, não vai precisar de armas para
vencer eleições. A grande arma da
Renamo vai ser o próprio partido
Frelimo porque serão as políticas
do Governo da Frelimo, que não
satisfazem os eleitores, que vão
levar a Renamo ou a oposição ao
poder. E está demonstrado. Estes
resultados eleitorais da Renamo
não foram pelo uso de armas, mas
sim pelo voto consciente de um
seguimento importante que vai ser
o futuro elemento desestabilizador
do sistema político deste país, que
é a juventude.

Como dizer a Renamo a não recorrer às armas se as instituições
que deviam dirimir estes conflitos
como o STAE, a CNE e o próprio
Conselho Constitucional, estão
completamente desacreditadas
devido à sua subserviência à Frelimo?
Tem a ver com isso, mas também
com a natureza dos partidos políticos. Por exemplo, no Zimbabwe,
o Conselho Constitucional, os
Tribunais, sempre deram vitória
à Zanu-PF e sempre excluíram as
forças da oposição. Não degeneram em conﬂito armado porque a
natureza do movimento é diferente
da própria Renamo, que é um movimento que sai de armas, diferentemente, do MDC, que nasce do
sindicalismo.

Mas é preciso ﬁcar claro que
o tempo da Renamo de armas
acabou. Aquela geração é de
cerca de 50 e 60 anos, mais de
10 anos…e por outro lado, a
juventude da Renamo tem de
deixar de apelar aqueles homens das armas porque eles já
deram o seu contributo. Agora
cabe a cada um de nós lutar para
construir um país que não haja
mais armas, que a arma não seja
um instrumento de mudança
política. E esse dia vai chegar,
como está a chegar também o
dia em que a Frelimo está a ver
que já está em queda. Chegou
a altura de a Renamo depor as
armas e começar a trabalhar
em duas vertentes. A primeira
grande vertente que a Renamo
precisa é rapidamente formar
bons quadros na área jurídica
porque as próximas guerras da
Renamo são guerras que devem
ser vencidas nos Tribunais. Precisa de bons juristas. Depois a
Renamo tem de ter uma estratégia de como mobilizar outro
tipo de segmento para a própria Renamo e como produzir
políticas que possam satisfazer
ao eleitor jovem. A verdadeira
arma não pode ser aquela que
mata gente, mas sim o voto e a
criação da cidadania.

TEMA DA SEMANA
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Frelimo amarelada*
- Cinco “vitórias” do partido-Governo contestadas, mas Tribunal chumbou recurso da Renamo em Moatize
- Em pelo menos seis autarquias, os edis da Frelimo podem cair sem tomarem posse
- participação recorde de 60%

N

uma eleição autárquica em
que uma das grandes ilações
foi o quase fim da ideia de
bastiões de partidos e de vitórias “esmagadoras, retumbantes e
asfixiantes”, com os jovens a jogarem
um papel crucial, dados oficiais do
apuramento intermédio publicados
pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) dão
vitória à Frelimo em 44 das 53 autárquicas, contra oito da Renamo e
um do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM). A nível nacional, a oposição arrecadou 49% dos
votos. São considerados pela crítica
como os piores resultados do partido
governamental e uma antecâmara do
que pode vir a acontecer nas eleições
gerais de 2019, em que, pela primeira
vez, o país terá governadores eleitos.
Os resultados eleitorais, embora intermédios, mostram que haverá muita
negociação em algumas assembleias
municipais, onde o MDM poderá desempenhar o papel de “partido charneira”. São disso exemplo, os municípios da Ilha de Moçambique, onde
a Renamo obteve 48.76%, Frelimo
(37.97%) e MDM (11.55%), Monapo, onde a Renamo conseguiu 46.83%,
Frelimo (47.91%), MDM (3.09%).
Em Ribáuè, a Frelimo registou
46.75%, Renamo (42.58%) e MDM
(8.18%). Em Malema, a Renamo
saiu com 47.82%, Frelimo (42.62%) e
MDM (8.24%). É aqui onde os edis
da Frelimo poderão cair sem terem
tomado posse.
Outra negociação, onde o MDM tem
um importante papel, é na cidade da
Matola, onde a Renamo registou ganhos antes impensáveis. O voto da juventude e problemas internos dentro
da Frelimo foram determinantes, num
pleito que a Comissão Política do partido governamental, num comunicado
desta quarta-feira, considera que “decorreu num clima de civismo, cidadania e respeito mútuo, prova inequívoca

(OHLWRUHVVREUHWXGRMRYHQVDFRUUHUDPHPPDVVDjVPHVDVGHYRWDomR

do engajamento dos moçambicanos
na consolidação da democracia”. Porém, a Plataforma “Votar Moçambique”, que congrega seis organizações
da Sociedade Civil, emitiu uma declaração nesta quarta-feira, argumentando que as eleições municipais não
foram livres, transparentes, nem justas
e criticou o comportamento negativo
da polícia e dos órgãos eleitorais.
Na Matola e Beira, municípios estratégicos, o edil não terá uma maioria na
assembleia municipal. Isto signiﬁca,
por exemplo, que na Matola, a Frelimo terá de negociar com o MDM e
na Beira o partido de Daviz Simango
terá de entrar num acordo com a Renamo, tendo em conta que um negócio
com a Frelimo na chamada capital do
Centro é visto como “contranatura”.
Segundo juristas, na nova Lei municipal, se a Assembleia Municipal não
aprovar o plano quinquenal do município ou outros documentos cruciais,
o Conselho de Ministros pode forçar

novas eleições. Outra estratégia é, por
exemplo, os membros da Renamo e
MDM, não aparecerem na primeira
sessão constitutiva dos órgãos autárquicos, que deve decorrer na presença
de mais de metade dos seus membros.
Assim, o presidente do Conselho Autárquico não é investido e a lei obriga
à convocação de novas eleições.

Contestações
Mas o partido governamental “ganhou” cinco municípios com uma
margem de 1% ou menos, porém em
duas delas, as contagens paralelas
deram vitória à Renamo, que desaﬁa
todos os quatro resultados. A participação média nas eleições autárquicas
atingiu um valor recorde de 60,3%,
contra 46% (2013), 46% (2008) e 28%
(2003).
O maior partido da oposição venceu
as autarquias de Quelimane, Nampula, Nacala Porto, Angoche, Malema, Ilha de Moçambique, Chiúre e

Cuamba e recorreu, judicialmente, dos
resultados noutros cinco: Monapo,
Moatize, Marromeu, Alto Molócuè
e Matola, onde a Frelimo é acusada
de ter ganho fraudulentamente. É em
Nampula onde a Renamo ganhou,
praticamente, todas as autarquias, mas
viu retirado, alegadamente, com recurso a métodos maquiavélicos, o município de Monapo.
Em Monapo, a contagem provisória
do STAE deu à Renamo uma vantagem de 706 votos, contudo, o resultado oﬁcial da Comissão Distrital de
Eleições (CDE) deu vitória à Frelimo
em 206 votos (1,08%).
Moatize, na província de Tete, e Matola (província de Maputo) outrora
tida como um bastião da Frelimo, foram duas das autarquias onde os resultados estão a ser contestados pela
Renamo. Em Moatize, a CDE deu vitória à Frelimo com 98 votos (0,49%).
Foi o município que obteve o maior
número de votos nulos (7,35%). Chiú-

re (6,72%), Ulónguè (6,39%), Nhamayabue (6,01%) e Gurúè (5,94%)
são outros dos municípios que tiveram
o maior número de votos inválidos.
O mandatário da Renamo, André
Magibire, acusa os membros da Frelimo no STAE e na CDE de Moatize
de terem arrombado as portas do armazém local do STAE, levaram sacos
invioláveis e retiram boletins de voto,
actas e editais para alterar resultados
que davam vitória à Renamo.
Em Moatize, a CDE realizou uma
recontagem completa na qual rejeitaram 1400 votos da Renamo.
Após a recontagem, os votos inválidos foram mais de 7,0% do total
de votos, o nível mais alto do país.
A Renamo, segundo Magibire, opôs-se à recontagem e recusou-se a abrir a
fechadura, pelo que o CDE interrompeu e fez a recontagem sem a presença
da Renamo. De acordo com o jornal
semanal local Malacha, o presidente
da CDE de Moatize conﬁrmou que
invadiu o armazém para conduzir a
recontagem. Existem quatro fechaduras no armazém, com chaves da Renamo, Frelimo, MDM e STAE, e todas
devem abrir as fechaduras.
Magibire aﬁrma que, no dia 11 de
Outubro, o STAE de Moatize reuniu-se e fez apuramento parcial de votos
e obteve os seguintes resultados: Renamo – 11.169 votos, Frelimo – 9.
856. A acta terá ﬁcado por assinar no
dia seguinte, mas segundo Magibire, os membros da Frelimo na CDE
não compareceram para assiná-la no
dia 12 de Outubro. Na noite do dia
13 para 14, membros da Frelimo na
CDE, aﬁrma Magibire, arrombaram
as portas do armazém, preencheram
um novo edital e assinaram sem a
presença dos representantes da Renano. O edital oﬁcial dá vitória à
Frelimo com 9 839 votos (48,84%),
Renamo 9 742 (48, 36%) e MDM
565 (2,80%). O nível de participação foi de 54.73%. Oﬁcialmente, os votos nulos foram 1.633
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João Ferreira eleito edil de Chimoio

Entregue de bandeja
D
Por André Catueira, em Manica
e descendência portuguesa,
casado com a filha do maior
avicultor da região, João Ferreira, eleito cabeça-de-lista
pela Frelimo, na cidade de Chimoio,
a capital de Manica, estreia a presidência do município, “entregue de
bandeja”.

Empresário e docente universitário,
João Ferreira é formado em construção civil, e foi candidato nas internas
da Frelimo para a presidência do município de Chimoio em 2013, quando foi “chumbado” pelos camaradas
supostamente sob ordens do então
presidente da República, Armando
Guebuza.
Guebuza acabava de ser-lhe negado
a sua intenção de ser sócio da Abílio Antunes, uma ﬁrma de avicultura,
pelo sogro de João Ferreira, disse ao
jornal uma fonte bem posicionada.
A mesma fonte revelou-nos que o
município tem avultadas dívidas com
a ﬁrma de construção de João Ferreira, devido a obras não pagas, tendo sido aberta a oportunidade deste
voltar a candidatar-se as internas do
partido em 2018 e saído vencedor,
para durante o mandato aliviar as dividas em causa.
Os resultados intermédios oﬁciais
atribuem a Frelimo 52,54 por cento
de votos contra 44.48 por cento da

Continuação da pág. 4
(4.44%) e brancos 440 (1.20%).
A Renamo diz possuir cópias de
editais das 49 mesas instaladas na
autarquia que comprovam a vitória do seu partido e vai recorrer.
“Vamos seguir o que a Lei diz. Vamos
recorrer seguindo as instâncias até
chegarmos ao Conselho Constitucional (CC)”, disse André Magibire.
No entanto, o Tribunal de Moatize
julgou improcedente o recurso interposto pela Renamo, com o argumento
de que o documento da Perdiz careceu
de pressupostos que levam a impugnação prévia.
Segundo a juíza Ivete Canjale, incluem-se a falta de legitimidade, observação dos prazos ﬁxados por lei e
a reclamação prévia que deve merecer uma decisão da CDE. A Renamo assegurou ter observado todos os
passos legais. Analistas fazem notar
que o comportamento do Tribunal de
Moatize será o mesmo nos restantes
municípios onde a oposição submeteu
recursos. O CC também alinhará pelo
mesmo caminho.
No Gurúè (Zambézia), município
ganho pelo MDM em 2013, o partido
de Daviz Simango protestou os resultados. Os dois vogais do MDM na
CDE escreveram uma declaração de
voto vencido, denunciando um apagão
de 24 minutos, presença e disparos
desnecessários das forças armadas na
assembleia de voto, detenção de delegados de candidatura, duplicação de
boletins para alguns eleitores da Frelimo, acto feito pelos presidentes das
mesas.
No Gurúè, a Frelimo ganhou com
51.18% dos 16.324 votos nas urnas,
contra 43.93% do MDM e 4.89% da
Renamo, que também submeteu um
protesto em Tribunal. Há 1.713 votos
considerados nulos e 686 em branco.
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Renamo e 2.97 por cento do MDM.
Assim, a Frelimo conquistou 22 assentos na Assembleia Municipal,
contra 9 e 1 da Renamo e MDM,
respectivamente.
A oposição junta não enfrenta
(chumba) os programas de governação da Frelimo, o que garante um
mandato de cinco anos “folgados” daquele partido.
Contudo, João Ferreira vai à presidência com a vantagem de poder
contornar a imagem de Chimoio,
com as vias de acesso largamente destruídas, incluindo o desaparecimento
de boa parte do asfalto colonial nas
contadas ruas e avenidas da cidade.
“Já na campanha ele já fazia arruamentos e barracas nos mercados e
espero que servindo deste potencial

possa fazer algo urgente sobre as ruas
de Chimoio”, disse Campira Rafael,
um morador do bairro centro hípico.

O papel de Comé na Matola

Renamo e do MDM, foi produzido e
assinado um outro edital, aﬁrma Miquitae.
Em declarações este domingo à STV,
cujas imagens começaram por circular
nas redes sociais, Romão Rêgo, vogal
do MDM na CDE na cidade da Matola, também garantiu que o “processo
eleitoral foi fraudulento”. “Enquanto
vogal da CDE desconheço os resultados que foram divulgados pelo presidente da CDE da cidade da Matola.
Nenhum daqueles números constava
no documento que foi impresso. São
documentos falaciosos, são documentos que foram inventados”.
O último edital que deu vitória à Frelimo, para além da assinatura do presidente da CDE na Matola foi assinado
pelos membros indicados pela Frelimo e não tem assinatura dos membros
indicados pela Renamo e MDM. É
este que foi apresentado ao público
este sábado como resultados oﬁciais
da Matola pelo presidente da CDE.
Na Matola, o MDM e a Renamo
apresentaram um recurso conjunto à
CDE. Entretanto, Carlos Comé, que
se encontra fora do país, numa missão da CAF para o jogo Madagáscar-Guiné Equatorial, como comissário
da partida de futebol, fez questão de
se distanciar de todas as acusações
numa pequeno texto que circula nas
redes sociais.

Na cidade da Matola, o partido governamental foi proclamado vencedor
com uma diferença de 2.197 votos
(0,77%). Mas a vice-presidente da
CDE da Matola indicado pela Renamo, Torina Miquitae, faz notar que
o seu partido ganhou com 47,44%,
contra 46, 85% da Frelimo e 5,42% do
MDM. Porém, segundo os resultados
divulgados sábado passado pela CDE
da cidade da Matola, a Frelimo venceu
com 48,05% dos votos, contra 47,28%
da Renamo. O MDM ﬁcou com
4.11%. Há 8.090 votos nulos (2.72%)
e 2.861 votos em branco (0.96%). A
abstenção foi de 40.83%.
Na Matola, a oposição questiona o
papel de Carlos Comé, presidente da
CDE, um antigo director nacional
da Polícia de Investigação Criminal
(PIC) e director da Contra Inteligência do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE). A oposição
aﬁrma que Comé assinou mais de um
edital com resultados diferentes de
uma mesma eleição. O primeiro edital
posto a circular dava vitória à Renamo.
Torina Miquitae disse que o último edital foi preenchido, unilateralmente, pelos membros da
Frelimo na CDE, incluindo o respectivo presidente, Carlos Comé.
Explicou que “o primeiro edital foi o
primeiro a ser apresentado aos membros da CDE” para a sua aprovação,
entretanto, notou-se que havia disparidade de números e os técnicos do
STAE local não souberam explicar a
razão a disparidade de número. A soma
de votos válidos obtidos por todos os
concorrentes era superior ao total de
votos válidos depositados nas urnas.
A sessão foi então interrompida para
se sanar esta irregularidade, entretanto, numa sessão sem membros da

Votos no Revue
Desde o anúncio dos resultados intermédios na cidade de Chimoio,
dois dias depois da votação de 10 de
Outubro, a opinião pública está dividida, com uns a defender vitória da
Frelimo e outros uma fraude contra
Renamo.
“Está muito claro que a vitória da
Frelimo foi uma fraude em Chimoio”,
disse um morador que se identiﬁcou
por Daúde, sustentando que os resultados das eleições de 2013 - que
estiveram a tangente entre a Frelimo
e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) - “não poderiam

Grande controvérsia em
Mocuba
Alto Molócuè, província da Zambézia, é um dos cinco municípios
contestados pela Renamo, cuja vitória foi atribuída à Frelimo. A contagem paralela do EISA deu à Renamo
uma vantagem de 1090 votos, mas o
CDE atribuiu vitória à Frelimo em
113 votos (0,63%). Na página web do

dar tanta viragem ainda com a participação da Renamo, cuja boa parte do
seu eleitorado não votou”.
Partilha da mesma opinião um outro
morador do bairro 5, cuja identidade preferiu omitir, insistindo que em
bairros mais populares, a contagem
paralela na noite de 10 de Outubro,
feita pela Rádio Comunitária, dava
uma margem longa de vantagem à
Renamo.
“Vai ouvir a opinião nos principais
mercados”, sugeriu, sustentando que
quase “todos se escandalizaram com
o resultado da Frelimo em Chimoio.
Os números anunciados por jornalistas naquela noite de voto estavam
claros para a vitória da Renamo”.
Por sua vez, Hermelindo Flávio, um
estudante universitário, não tem dúvidas da vitória da Frelimo em Chimoio.
Os resultados intermédios divulgados pela Sala da Paz, na madrugada
do dia 11 de Outubro, horas depois
do apuramento nas mesas já davam
vantagem a João Ferreira, quando
faltavam por contar 25 por cento das
urnas.
No mesmo dia 11 de Outubro, foi
denunciada a descoberta supostamente de votos espalhados a favor da
Renamo nas margens do rio Revue,
entre os distritos de Gondola e Sussundenga.

Renamo zangada

STAE, a Frelimo obteve 47.77%, Renamo 47.14% e MDM 5.08%. Aqui
também o MDM terá um papel desequilibrador.
Grande controvérsia também está
em Mocuba, um dos maiores centros
urbanos da Zambézia, onde antecipadamente já se adivinhava uma grande
disputa entre a Frelimo e a Renamo.
Um processo decorre no Tribunal
Judicial de Mocuba, em protesto dos
resultados anunciados que dão a vitória à Frelimo. O sítio da internet
do STAE dá vitória à Frelimo com
50.37% dos votos, contra 45.91% da
Renamo e 2.64% do MDM.
A Renamo requer a nulidade de 2.573
votos validados para a Frelimo, de
eleitores não elegíveis à luz do Artigo
10 da Lei n° 7/2018 de 03 de Agosto,
provenientes dos distritos de Lugela e
Namacurra.
Caso o Tribunal decida a favor
da Renamo, a Frelimo baixaria de
16.419 para 13.846 votos válidos a
seu favor. A Renamo venceria as eleições no Município de Mocuba com
17.538 votos válidos, contra os actuais
14.965 formalmente atribuídos pelos
órgãos eleitorais.
Onde também a Renamo reclama que
foi roubada é no município de Marromeu e exige a verdade eleitoral.
A Renamo aﬁrma que, em Marromeu, quando a contagem de votos
dava vantagem à Renamo, a Polícia
interveio e carregou consigo as urnas
para parte incerta. Ao regressar com as
mesmas no dia seguinte, reviraram os
resultados.
Segundo a Renamo, no distrito de
Marromeu, com 39 mesas, quando
a Frelimo se apercebeu que a perdiz
levava vantagens nas 29 mesas, com
7.406 votos contra 4.457, o chefe de
operações do STAE, acompanhado
pelos membros da PRM, foram retirar

o material de votação correspondente
às dez mesas cujos editais não tinham
sido entregues aos delegados de candidatura, com o objectivo de falsiﬁcar
o resultados.
“Exigimos que no Município de Marromeu o apuramento seja feito com
base nas 29 mesas cujas cópias de editais e actas estão nas mãos dos partidos políticos”, disse Ossufo Momade,
líder interino da Renamo.
Resultados oﬁciais divulgados pelos
órgãos eleitorais dão vitória à Frelimo,
em Marromeu, com 47.13% dos votos, contra 44.19% da Renamo. A abstenção em Marromeu foi de 32.38%.
houve 733 votos nulos (2.60%), contra
669 votos em branco (2.37%) .
A nível nacional, a Frelimo obteve
51,78% de votos válidos, a Renamo
38,90% e o MDM 8,50%. Os pequenos partidos e grupos de cidadãos ganharam apenas 0,82%.

Entretanto na sexta-feira, 12 de Outubro, um grupo de membros da Renamo fez reféns, na sede do partido
do bairro da Soalpo, o delegado provincial Sofrimento Matequenha e da
cidade Manuel Zindoga, acusados de
terem favorecido a derrota em Chimoio.
A raiva do grupo centrava-se no facto
dos dois responsáveis terem recebido
dinheiro para “vender” votos a Frelimo, em prejuízo do partido que viria
a perder a corrida eleitoral naquela
cidade.
Os dirigentes foram largamente espancados e tinham sido colocados
forças para o seu linchamento, quando a Polícia interveio para resgatar os
dois, tendo a operação ocorrido com
sucesso.
A fúria dos membros da Renamo, que
tentaram sem sucesso ser amainados
pelo cabeça-de-lista, Manuel Macocove e o deputado Saimon Macuiana.
Contudo, o nervo foi “descarregado”
contra o operador de imagens da televisão Miramar, Saulo Dimas, que se
tinha deslocado para averiguar o tumulto na sede daquele partido, tendo
tido escoriações faciais e fracturado
outros membros, sobretudo na região
peitoral.

Participação recorde
Nas 53 autarquias, a participação média nas eleições autárquicas atingiu
um recorde de 60,3%, contra 46% em
2013, 46% em 2008 e 28%, em 2003.
A maior participação foi na cidade de
Maputo com 63% e Matola, segundo
maior município do país, com 59%,
comparado com 50% e 38%, respectivamente, nas eleições passadas.
Quatro municípios tiveram uma participação acima de 70%, com Metangula, na província nortenha do Niassa, a registar a mais alta participação:
77%.
Malema, um município da província
de Nampula, ganho pela Renamo, teve
a mais baixa participação (39%).
*Alguns dados foram retirados no
Boletim sobre o processo político em
Moçambique
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO
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Número de acções

% de p
participações
sociais
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120,309,835
5,103,858
17,050,772
120,309,835

45.78
1.94
6.49
45.78

1,203,098
51,039
170,508
1,203,098
1,203,0

262,774,300

100.00

2,627,743
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5
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6.4
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1,203,098
51,039
170,508
1,203,098

262,774,300
262,77

100.00

2,627,743

Capital social em 01 de Janeiro 2017
Rabo Development B.V.
GAPI Sociedade de Investimento
Norfund
fund
Montepio
SGPS, S.A.
ontepio Holdings,
Ho
Capital
31 de Dezembro de 2017
apital social em 3

Rabo
o Development B.V.
GAPI Sociedade de Investimen
Investimento
Norfund
d
Montepio Holdings, SGPS, S.A.
Capital social em 30 de Junho de 2018
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PHQWRVGHFDSLWDOSHUPDQHQWHPHQWHGLVSRQtYHLVHWrPDFD
SDFLGDGHSDUDDEVRUYHUHYHQWXDLVSHUGDV,QFOXL
2FDSLWDOVRFLDO
2VUHVXOWDGRVDFXPXODGRV2VDFWLYRVLQWDQJtYHLVH
$VLQVXÀFLrQFLDVGHSURYLVmR
 2 &DSLWDO 7LHU  IXQGRV SUySULRV FRPSOHPHQWDUHV  FRQ
WHPSODHOHPHQWRVGHFDSLWDOTXHDSHVDUGHQmRDSUHVHQWDUHP
DTXDOLGDGHGR&DSLWDO7LHUWrPXPERPQtYHOGHDEVRUomR
GHSHUGDV,QFOXL
3URYLV}HVSDUDULVFRVJHUDLVGHFUpGLWRH

(OHPHQWRVH[WUDSDWULPRQLDLV
(OHPHQWRVGHGXWtYHLVDRVIXQGRVSUySULRVUHIHUHVHDRLP
RELOL]DGRUHFHELGRHPUHHPEROVRGHFUpGLWRSUySULR
5HVXPHVHGHVHJXLGDRWRWDOGHIXQGRVSUySULRVFRPUHIHUrQ
FLDDGH-XQKRGH YDORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV 
Fundos próprios
próp

2018

201
2017

2,627,743
(1,168,507)
(25,607)
(389,970)

2,627,743
(1,168,512)
(32,06
(32,063)
(422,515)
(42

1,043,659

1,004,653

290

317

Outros elementos

5
52,701

56,116

i l Tier
Ti 2
Total de Capital

52,990

56
56,433

1,096,649
1,096,64

1,061,086

Capital autorizado
o
Capital realizado
Resultados acumulados
ados
Activos intangíveis
Insuﬁciência
de provisão
Ins
Total de Capital
Tier 1
Ca
Provisões para riscos gerais
de crédito

Total

RVRXWURVDFFLRQLVWDVGR%DQFRSURFHGHUDPDWUDQVIHUrQFLDGH
SDUWHGDVDFo}HVSRUHOHVGHWLGDVQR%DQFRSDUDR0RQWHSLR1R
~OWLPRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGR%DQFRRFRUULGRHP'H]HPEUR
GHR0RQWHSLRVXEVFUHYHXDFo}HVQRYDORUGH
0=1SDVVDQGRDVHUGHWHQWRUDGHDFo}HVQRYDORUGH
0=1FRUUHVSRQGHQWHD

$'(48$d®2'(&$3,7$/
2 %DQFR FDOFXOD R UiFLR GH 6ROYDELOLGDGH GH DFRUGR FRP R SUH
YLVWRQR$YLVRQ*%0GHGH'H]HPEURGR%DQFRGH
0RoDPELTXH$VROYrQFLDHDXWLOL]DomRGRFDSLWDOREULJDWyULRVmR
SHULRGLFDPHQWH PRQLWRUDGDV SHOD $GPLQLVWUDomR GR %DQFR TXH
GHEUXoDVHVREUHDVWpFQLFDVDVVHQWHVQDVGLUHFWUL]HVHPLWLGDVSHOR
%DQFRGH0RoDPELTXHSDUDHIHLWRVGHVXSHUYLVmR(VWDLQIRUPDomR
pREMHFWRGHDSUHVHQWDomRPHQVDOREULJDWyULDDR%DQFR&HQWUDO
3DUDHIHLWRVGRFiOFXORGRVUHTXLVLWRVGHFDSLWDOR%DQFRDGRSWDR
PpWRGR3DGUmRVLPSOLÀFDGRSDUDRULVFRGHFUpGLWRHRPpWRGRGR
,QGLFDGRUEiVLFRSDUDRULVFRRSHUDFLRQDOFRQIRUPHHVWDEHOHFLGR
QR$YLVRQ*%0GHGH'H]HPEURHQRVWHUPRVGR
$YLVRQ*%0GHGH'H]HPEUR
2%DQFRWHPLPSOHPHQWDGRR3URFHVVRGH$XWRDYDOLDomRGD$GH
TXDomRGR&DSLWDO,QWHUQR ,&$$3 QRkPELWRGR3LODUGH%DVLOHLD
,,HGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQR$YLVRQ*%0H&LUFXODU
Q6&2GR%DQFRGH0RoDPELTXHHVWHSURFHVVRYLVDJD
UDQWLUTXHWRGRVRVULVFRVDTXHR%DQFRVHHQFRQWUDH[SRVWRVmR
VXÀFLHQWHPHQWHDYDOLDGRVTXHRFDSLWDOLQWHUQRGHTXHGLVS}Hp
DSURSULDGRIDFHDRUHVSHFWLYRSHUÀOGHULVFRHTXHRVSURFHVVRVGH
JHVWmRGRULVFRHFDSLWDOVmRDGHTXDGRV(VWHUHODWyULRpSUHSDUDGR
HDSUHVHQWDGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQXPDEDVHDQXDO
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,QIRUPDomRTXDQWLWDWLYD
'H VHJXLGD DSUHVHQWDVH R GHWDOKH GRV )XQGRV 3UySULRV GLV
SRQtYHLV UHVSHFWLYRV UHTXLVLWRV GH IXQGRV SUySULRV H R 5iFLR
GHVROYDELOLGDGH
5LVFRGH&UpGLWR
3DUDRULVFRGHFUpGLWRR%DQFRFRQVLGHUDRGHVFULWRQR$YLVRQ
*%0GHGH'H]HPEURGR%DQFRGH0RoDPELTXH
RQGHFRQVWDDGHÀQLomRGRULVFRGHFUpGLWRHRVSUHVVXSRVWRV
DWHUHPFRQWDSDUDRFiOFXOR$VGHÀQLo}HVHQFRQWUDPVHQDV
GLYXOJDo}HVJHUDLVFDStWXORGRSUHVHQWHUHODWyULR

)XQGRVSUySULRV
)XQGRVSUyS
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$GPLQLVWUDo}HVFHQWUDLVH%DQFRV&HQWUDLV



%DQFRV0XOWLODWHUDLVGH'HVHQYROYLPHQWR



$XWRULGDGHV0XQLFLSDLV



(QWLGDGHVGRVHFWRUS~EOLFR



(PSUHVDVS~EOLFDV
SUHVDVS




(PSUHVDV
PSUHVDV



&DUWHLUDGHUHWDOKRUHJXODPHQWDU
UWHLUDGHUHWDOKRUHJX



([SRVLo}HVJDUDQWLGDVSRUEHQVLPyYHLV
RVLo}HVJDUDQWLGDVSRUE



&UpGLWRVYHQFLGRV
RVYHQFLGRV




2XWURVDFWLYRV
$FWLYRVGR%DODQoR





&XUWD
&XU





(XUR(85
(





5DQG=$5
5DQG=$










%DVHGHLQFLGrQFLDSDUDRFiOFXOR
VH GH LQFLGrQF
FiOFXOR
GH5HTXLVLWRVGH&DSLWDLVSDUDD
&DSLWDLVSDUDD
WXUDGR5LVFR&DPELDO
&REHUWXUDGR5LVFR&DPELDO

5LVFR2SHUDFLRQDO
3DUDDFREHUWXUDGHULVFRRSHUDFLRQDOR%DQFRHIHFWXDRFiOFXOR
GRVUHTXLVLWRVGHIXQGRVSUySULRVGHDFRUGRFRPRGHVFULWRQR
$YLVRQ*%0GHGH'H]HPEURGR%DQFR&HQWUDO
XWLOL]DQGR R PpWRGR GR LQGLFDGRU EiVLFR %,$  1HVWH PpWRGR
DEDVHGHFiOFXORFRUUHVSRQGHDGDPpGLDDULWPpWLFDGRV












(QFDUJRVFRPMXURVHFXVWRVHTXLSDUDGRV
QFDUJRVF
V






























5HFHLWDVGHDFo}HVHRXWURVWtWXORVGHUHQGLPHQWRYDULiYHOIL[R
5HFHLWDVGHDF
GLPHQWRYDULiYHOIL[R
&RPLVV}HVUHFHELGDV
&RPLVV}HVUHFHE
&RPLVV}HVSDJDV
&RPLVV}HVSDJDV
5HVXOWDGRSURYHQLHQWHGHRSHUDo}HVILQDQFHLUDV
HVXOWDGRSURYHQLHQWHGH
2XWURVUHVXOWDGRVGHH[SORUDomR
URVUHVXOWDGRVGHH[SORUDomR

%DVHGHFiOFXORGRVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHFDSLWDLV
XORGRVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHFDSLWDLV


H[WUDSDWULPRQLDLV
(OHPHQWRVH[WUDSDWULPRQLDLV





~OWLPRVWUrVDQRVGRLQGLFDGRUUHOHYDQWHDQXDOSRVLWLYR2LQGL
FDGRU UHOHYDQWH p R UHVXOWDGR GD VRPD GD PDUJHP OtTXLGD GH
MXURVFRPRXWUDVUHFHLWDVOtTXLGDVQXPDEDVHDQXDOUHSRUWDGDV
DRÀQDOGRH[HUFtFLRÀQDQFHLUR$GH-XQKRGH YDORUHV
HPPLOKDUHVGH0HWLFDLV RFiOFXORHIHFWXDGRIRLRVHJXLQWH

5HFHLWDVGHMXURVHSURYHLWRVHTXLSDUDGRV
RV



*DUDQWLDVDYDOHVDFHLWHVHHQGRVVRV

5LVFRGHFUpGLWR

/RQJD
'yODU86'




$FWLYRVSHUWHQFHQWHVDFDWHJRULDV
SHUWHQFHQWHVDFDWHJRULDV
UHJXODPHQWDUHVGHULVFRHOHYDGR
WDUHVGHULVFRHOHYDGR

jYLVWD
3RVLomRjYLVWD




2UJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLV

,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWR
VWLWXLo}HVGH&

5LVFRGH0HUFDGR
1RTXHGL]UHVSHLWRDRULVFRGHPHUFDGRR%DQFRHIHFWXDRFiO
FXORGHDFRUGRFRPRSUHYLVWRQR$YLVRQ*%0GH
GH'H]HPEUR&DStWXOR9,,GR%DQFRGH0RoDPELTXHHPTXHR
PHVPRQmRGHYHDSUHVHQWDUQRIHFKRGHFDGDGLDXPDSRVLomR
FDPELDOJOREDOVXSHULRUDGRVVHXVIXQGRVSUySULRVQHP
XPDSRVLomRFDPELDOHPFDGDPRHGDHVWUDQJHLUDTXHH[FHGD
 GRV UHIHULGRV IXQGRV SUySULRV 7HPVH D  GH -XQKR GH
 YDORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV RVHJXLQWH




















5(/$7Ð5,2'(',6&,3/,1$'(0(5&$'2_-81+2'(
5(/$7Ð5,2'(',6&,3/,1$'(0(5&$'
$'
$
'2
2__--8
81+
81
1+
1
+2
2'
2
'
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5iFLRGH6ROYDELOLGDGH
$SUHVHQWDVH GH VHJXLGD R UiFLR GH VROYDELOLGDGH GH DFRUGR
FRPRVUHTXLVLWRVGR$YLVRQ*%0GHGH'H]HP
EURRQGHGHWHUPLQDTXHRYDORUGRUiFLRGHVROYDELOLGDGHQmR
GHYHVHULQIHULRUD&RPUHIHUrQFLDDGH-XQKRGH
YDORUHVHPPLOKDUHVGH0HWLFDLV WrPVHRVHJXLQWH


'HEDVHSULQFLSDLV FRUHWLHU
U



'HEDVH WLHU



HV
&RPSOHPHQWDUHV
GHGX]LU
(OHPHQWRVDGHGX]LU
ySULRV
)XQGRV3UySULRV
$FWLYRVGREDODQoR
EDODQoR RQEDODQFHVKHHW
(OHPHQWRVH[WUDSDWULPRQLDLV
H[WUDSDWULPRQLDLV RIIEDODQFHVKHHW



5,6&2'(&5e',72

'HDFRUGRFRPR$YLVRQ*%05LVFRGH&UpGLWRpDSRVVL
ELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVQRVUHVXOWDGRVRXQR
FDSLWDOGHYLGRjLQFDSDFLGDGHGHXPDFRQWUDSDUWHFXPSULURVVHXV
FRPSURPLVVRVÀQDQFHLURVSHUDQWHD,QVWLWXLomRLQFOXLQGRSRVVtYHLV
UHVWULo}HVjVWUDQVIHUrQFLDVGHSDJDPHQWRDRH[WHULRU
1DFRQFHVVmRGHFUpGLWRpIXQGDPHQWDODDYDOLDomRGRVULVFRVTXH
SRGHPWHULPSDFWRVLJQLÀFDWLYRQDFDSDFLGDGHIXWXUDGHRVFOLHQWHV
ID]HUHPIDFHDRVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVSHUDQWHR%DQFRVHQGR
RGHVDÀRGDJHVWmRGHULVFRFUpGLWRHQFRQWUDUXPHTXLOtEULRHQWUHR
FUHVFLPHQWRGDFDUWHLUDGHFUpGLWRHDTXDOLGDGHGHVWH







7RWDOGD([SRVLomR%UXWDDRULVFRGHFUpGLWR
3RVLomR2ULJLQDO



'LVWULEXLomRSRUWLSRGH([SRVLomR
VWULEXLomRSRUWLSR

5LVFRGHFUpGLWR
pGLWR

5LVFRGHPHUFDGR
R

5LVFRRSH
5LVFRRSHUDFLRQDO

7RWDOGRVULVFRV

5HTXLVLWRGH)XQGRV3UySULRVSDUD5LVFRGH&UpGLWR
3DUDDFDUWHLUDGHFUpGLWRR%DQFRDGRSWDR0pWRGRSDGUmRVLP
SOLÀFDGRRQGHDVH[SRVLo}HVRULJLQDLVIRUDPFODVVLÀFDGDVHPFODVV
HVGHULVFRUHJXODPHQWDUHVVHJXQGRDQDWXUH]DGDFRQWUDSDUWHDV
TXDLVVmRDSOLFDGRVSRQGHUDGRUHVUHJXODPHQWDUHVHVSHFtÀFRVDSX
UDQGRVHDVVLPRYDORUGRVDFWLYRVSRQGHUDGRVSHORULVFRVREUHR
TXDOVmRGHWHUPLQDGDVDVQHFHVVLGDGHVUHJXODPHQWDUHVGHFDSLWDO
3DUDRHIHLWRR%DQFRXVDDVFODVVLÀFDo}HVGDVDJrQFLDVGHFUpGLWR
GHH[SRUWDomR (&$ TXHSDUWLFLSDPQR´DUUDQJHPHQWRQRFLDOO\
6XSSRUWHG([SRUW&UHGLWµVHQGRTXHDVSRVLo}HVHPULVFRGH3DtVHV
H RX ,QVWLWXLo}HV VHP FODVVLÀFDomR SHOD (&$ IRUDP SRQGHUDGRV
GH DFRUGR FRP DV FODVVLÀFDo}HV GD DJHQFLD GH QRWDomR H[WHUQD
GH FUpGLWR (&$,  GD 0RRGCV FRQIRUPH GHÀQLGR QR $YLVR Q 
*%0GR%DQFRGH0RoDPELTXH












(PSUpVWLPRV

7LWXORV

7RWDO









$GPLQLVWUDo}HVFHQWUDLVH%DQFRV&HQWUDLV









2UJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLV









%DQFRV0XOWLODWHUDLVGH'HVHQYROYLPHQWR









$XWRULGDGHV0XQLFLSDLV
WRULGDGHV









(QWLGDGHVGRVHFWRUS~EOLFR
WLGDGHVGRVHF









(PSUHVDVS~EOLFDV
PSUHVDVS~EOLFDV


























,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWR
WLWXLo}HVGH&UpGLWR
(PSUHVDV
UHVDV

iFLR GH VROYDELOL
5iFLRGHVROYDELOLGDGH



























$FWLYRVSHUWHQFHQWHVDFDWHJRULDVUHJXODPHQWDUHVGHULVFRHOHYDGR
HVDFDWHJRULDVUHJXODPHQWDUHVGHULVFRHOHYDGR









2XWURVDFWLYRV


















DSLWDO
&RUH7LHU&DSLWDO



&DUWHLUDGHUHWDOKRUHJXODPHQWDU
DGHUHWDOKRUHJXODPHQWDU

7LHU&DSLWDO



([SRVLo}HVJDUDQWLGDVSRUEHQVLPyYHLV
VJDUDQWLGDVSRUEHQVLPyYHLV

5iFLR*OREDO



&UpGLWRVYHQFLGRV
GRV

$FWLYRVGR%DODQoR

0pGLDGDH[SRVLomREUXWDGH-DQHLURj-XQKR
'LVWULEXLomRSRUWL
'LVWULEXLomRSRUWLSRGH([SRVLomR
mR

(PSUpVWLPRV
(P

'HVFREHUWRV

7tWXORV

7RWDO

&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D









$GPLQLVWUDo}HVFHQWUDLVH%DQFRV&HQWUDLV









2UJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLV









%DQFRV0XOWLODWHUDLVGH'HVHQYROYLPHQWR
RV0XO









$XWRULGDGHV0XQLFLSDLV
WRULGDGHV0X









(QWLGDGHVGRVHFWRUS~EOLFR
WLGDGHVGRVHFWRU




































(PSUHVDVS~EOLFDV
SUHVDVS~EOLFDV
,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWR
WXLo}HVGH&UpGLWR
(PSUHVDV
VDV
&DUWHLUDGHUHWDOKRUHJXODPHQWDU
GHUHWDOKRUHJXODPHQWDU
([SRVLo}HVJDUDQWLGDVSRUEHQVLPyYHLV
DUDQWLGDVSRUEHQVLPyYHLV



























$FWLYRVSHUWHQFHQWHVDFDWHJRULDVUHJXODPHQWDUHVGHULVFRHOHYDGR
DWHJRULDVUHJXODPHQWDUHVGHULVFRHOHYD









2XWURVDFWLYRV

















&UpGLWRVYHQFLGRV

$FWLYRVGR%DODQoR
FWLYRVGR%DODQoR

RFRUUrQFLDGHSHUGDVVLJQLÀFDWLYDVGHFRUUHQWHVGHXPDH[
SRVLomRRXXPFRQMXQWRGHH[SRVLo}HVDVVXPLGDVSHUDQWH
XPDRXXPFRQMXQWRGHFRQWUDSDUWHVORFDOL]DGDVHPGHWHU
PLQDGDiUHDJHRJUiÀFD

2%70DWUDYpVGD'HFODUDomRGH$SHWLWHSRU5LVFRGH&UpGLWR
HVWDEHOHFHQtYHLVGHWROHUkQFLDGRULVFRDWUDYpVGRVTXDLVJHUHH
PRQLWRUDDVFRQFHQWUDo}HVGHULVFRGHFUpGLWRQDFDUWHLUDFRP
HUFLDOVHPSUHTXHHVWDVVmRLGHQWLÀFDGDV

5LVFRGH&RQFHQWUDomR
1RVWHUPRVGD&LUFXODUQ6&2GR%DQFRGH0RoDP
ELTXH HQWHQGHVH SRU ULVFR GH FRQFHQWUDomR GH FUpGLWR XPD
H[SRVLomRRXJUXSRGHH[SRVLo}HVHPULVFRFRPSRWHQFLDOSDUD
SURGX]LUSHUGDVGHWDOPRGRHOHYDGDVTXHFRORTXHPHPFDXVD
DVROYDELOLGDGHGR%DQFRRXDFDSDFLGDGHSDUDPDQWHUDVVXDV
SULQFLSDLVRSHUDo}HV2ULVFRGHFRQFHQWUDomRGHFUpGLWRGHFRUUH
GDH[LVWrQFLDGHIDFWRUHVGHULVFRVFRPXQVRXFRUUHODFLRQDGRV
HQWUH GLIHUHQWHV FRQWUDSDUWHV GH WDO PRGR TXH D GHWHULRUDomR
GDTXHOHVIDFWRUHVLPSOLFDXPHIHLWRDGYHUVRVLPXOWkQHRQDTXDO
LGDGHGHFUpGLWRGHFDGDXPDGDTXHODVFRQWUDSDUWHV
2V ULVFRV GH FRQFHQWUDomR UHOHYDQWHV TXH R %70 JHUH VmR RV
VHJXLQWHV
&RQFHQWUDomRSRUFRQWUDSDUWH$SRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQ
FLD GH SHUGDV VLJQLÀFDWLYDV GHFRUUHQWHV GR ULVFR DVVXPLGR
SHUDQWH XPD FRQWUDSDUWH RX XP FRQMXQWR GH FRQWUDSDUWHV
OLJDGDVHQWUHVL
&RQFHQWUDomR6HFWRULDO$SRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGH
SHUGDVVLJQLÀFDWLYDVGHFRUUHQWHVGHXPDH[SRVLomRRXXP
FRQMXQWRGHH[SRVLo}HVDVVXPLGDVSHUDQWHXPGHWHUPLQDGR
VHFWRUGHDFWLYLGDGHHFRQyPLFD
 &RQFHQWUDomR SRU iUHD JHRJUiÀFD $ SRVVLELOLGDGH GH

'LVWULEXLomRJHRJUiÀFDGDVH[SRVLo}HV
$FDUWHLUDGH&UpGLWRHQFRQWUDVHGLVWULEXtGDSRUSURYtQFLDVRQGHR%DQFRVHHQFRQWUDUHSUHVHQWDGR

2SHUDo}HVQR%DODQoR

'HVFULomR*HUDOGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRGH&RQ
FHQWUDomR
&RPYLVWDDJHULUGHIRUPDHÀFD]RULVFRGHFRQFHQWUDomRR%70
WHPFRPRLQVWUXPHQWRVRULHQWDGRUHVD3ROtWLFDGH&UpGLWRHD
'HFODUDomRGR$SHWLWHGR5LVFRHFRQVLGHUDDVVHJXLQWHVHWDSDV
,GHQWLÀFDomRRQGHVmRLGHQWLÀFDGDVDVH[SRVLo}HVTXHSR
GHPFDXVDULPSDFWRUHOHYDQWH
$YDOLDomRDYDOLDVHDPDJQLWXGHHRQtYHOGHLPSDFWRFRP
YLVWDDTXHRVPHVPRVVHMDPPLWLJDGRVHUHSRUWDGRV
0RQLWRULDPRQLWRUDUDHYROXomRHRHVWDGRGRVULVFRVDYDO
LDGRV GH PRGR TXH HVWHMDP GHQWUR GRV OLPLWHV GHÀQLGRV
HVWDEHOHFHQGRUHSRUWHVLQWHUQRVHH[WHUQRV
&RQWURORFRQWURODURVULVFRVLGHQWLÀFDGRVDWUDYpVGHSUR
FHGLPHQWRVGHPLWLJDomR

'HVFREHUWRV

&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D

0DSXWR
0DS

1DPSXOD
DPSXOD

7HWH

6RIDOD

0DQLFD

0D[L[H

7RWDO













































$XWRULGDGHV0XQLFLSDLV















(QWLGDGHVGR6HFWRU3~EOLFR
GHV















(PSUHVDV3~EOLFDV
SUHVDV3~EOL















&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
$GPLQLVWUDo}HV&HQWUDLVH%DQFRV&HQWUDLV















































([SRVLo}HV*DUDQWLGDVSRU%HQV,PyYHLV
Lo}HV*DUDQWLGDVSRU%HQV







 









&UpGLWRV9HQFLGRV
9HQFLGRV

















2XWURV$FWLYRV
YRV





























,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWR
WLWXLo}HVGH&UpG
(PSUHVDV
SUHVDV
&DUWHLUDGH5HWDOKR5HJXODPHQWDU
HLUDGH5HWDOKR5HJXOD

2SHUDo}HV([WUDSDWULPRQLDLV
SDWULPRQLDLV
*DUDQWLDVH$YDOHV
7RWDO
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'LVWULEXLomRGDVH[SRVLo}HVSRUVHFWRU
(PSUpVWLPRV
(P

([WUD3DWULPRQLDLV

7RWDO

$JURQHJyFLR
RQHJyFL







QVWUXomRFLYLO
&RQVWUXomRFLYLOHREUDVS~EOLFDV








PpUFLR
&RPpUFLR








QVSRUWHVHFRPXQLFD
7UDQVSRUWHVHFRPXQLFDo}HV








)LQDQFHLUR
QFHLUR







ULDV
,QGXVWULDV

 






2XWURVVHFWRUHV
HFWRUHV















$WDEHODDFLPDQmRLQFOXLDH[SRVLomRUHIHUHQWHDFOLHQWHV3DUWLFXODUHV YLQFHQGRVHYHQFLGRV $GPLQLVWUDo}HVH%DQFRV&HQWUDLVHRXWURVDFWLYRV

6HJUHJDomRGDFDUWHLUDGHDFWLYRVFRPEDVHQDVPDWXULGDGHVFRQWUDWXDLVUHVLGXDLV
PHVHV

DQRV

DQRV

7RWDO













$WpPrV
$Wp
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D

PHV
PHVHV













2UJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLV













%DQFRV0XOWLODWHUDLVGH'HVHQYROYLPHQWR













$XWRULGDGHV0XQLFLSDLV
ULGDG













(QWLGDGHVGRVHFWRUS~EOLFR
LGDGHVGRV













$GPLQLVWUDo}HVFHQWUDLVH%DQFRV&HQWUDLV























































}HVJDUDQWLGDVSRUEHQVLPyYH
([SRVLo}HVJDUDQWLGDVSRUEHQVLPyYHLV













&UpGLWRVYHQFLGRV
QFLGRV



























































(PSUHVDVS~EOLFDV
PSUHVDVS~EOLFDV
WLWXLo}HVGH&UpGLWR
,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWR
SUHVDV
(PSUHVDV
UDGHUHWDOKRUHJXODPHQW
&DUWHLUDGHUHWDOKRUHJXODPHQWDU

$FWLYRVSHUWHQFHQWHVDFDWHJRULDV
HQWHVDFDWHJRULDV
ULVFRHOHYDGR
UHJXODPHQWDUHVGHULVFRHOHYDGR
2XWURVDFWLYRV
$FWLYRVGR%DODQoR

 )DFWRUHV GH 5LVFR FRQVLGHUDGRV SDUD D DQiOLVH GH FRU
UHODo}HVHQWUHDVFRQWUDSDUWHV
2VIDFWRUHVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVSDUDDDQiOLVHGDFRUUHODomR
HQWUHDVFRQWUDSDUWHVVmRRVVHJXLQWHV
$VJDUDQWLDVDVVRFLDGDV
2VHFWRUGHDFWLYLGDGH
2PHUFDGRDOYR
/RFDOL]DomRJHRJUiÀFD
&UpGLWR9HQFLGR
1RVWHUPRVGR$YLVRQ*%0FUpGLWRYHQFLGRVmRWR
GDVDVSUHVWDo}HVYHQFLGDVHYLQFHQGDVGHFDSLWDOLQFOXLQGRRV
MXURV YHQFLGRV GH XP FUpGLWR FRP SHOR PHQRV  XP  GLD GH
DWUDVRDSyVRVHXYHQFLPHQWR

&UpGLWRREMHFWRGH,PSDULGDGH
3DUD HIHLWRV GH GHWHUPLQDomR GD LPSDULGDGH GD FDUWHLUD GH
FUpGLWR DV H[SRVLo}HV D FOLHQWHV VmR VXEGLYLGLGDV HP TXDWUR
JUXSRV L  FUpGLWR YLJHQWH QmR PDWHULDO ,PSDULGDGH FROHFWLYD
EDVHDGDHP3UREDELOLW\'HIDXOW 3' H/RVVJLYHQ'HIDXOW /*' 
GRWRWDOGRSRUWIyOLR  LL &UpGLWRYLJHQWHPDWHULDO LPSDULGDGH
LQGLYLGXDOEDVHDGDHP3'/*'LQGLYLGXDO  LLL &UpGLWRQmRPD
WHULDOHPLQFXPSULPHQWR LPSDULGDGHFROHFWLYDEDVHDGDHP/*'
GR3RUWIyOLR H LY &UpGLWRPDWHULDOHPLQFXPSULPHQWR LPSDU
LGDGHLQGLYLGXDOEDVHDGDHP/*'HRPpWRGRGHGHVFRQWRGR
ÁX[R GH FDL[D VRPHQWH p XVDGR VRPHQWH SDUD RV FOLHQWHV GH
FUpGLWRUHVWUXWXUDGR
 0pWRGRV DGRSWDGRV SDUD D GHWHUPLQDomR GDV FRU
UHFo}HVGHYDORUHGDVSURYLV}HVJHUDLVHHVSHFtÀFDV
$V 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV GR %DQFR VmR SUHSDUDGDV GH
DFRUGR FRP DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWR )LQDQFHLUR
,)56  GH DFRUGR FRP R $YLVR Q *%0 GR %DQFR GH
0RoDPELTXH&RQWDELOLVWLFDPHQWHHQFRQWUDPVHUHFRQKHFLGRV
DVSURYLV}HVSDUDLPSDULGDGHFDOFXODGDVGHDFRUGRFRPRPRG
HORGHLPSDULGDGHGR%DQFRHPOLQKDFRPR,$63DUDHIHL
WRVUHJXODWyULRVDVFRUUHFo}HVGHYDORUHUHVSHFWLYDVSURYLV}HV

UHJXODPHQWDUHV VmR FDOFXODGDV GH DFRUGR FRP R $YLVR Q 
*%0 H $YLVR Q *%0 GH  GH 'H]HPEUR GR
%DQFR &HQWUDO TXH JHQHULFDPHQWH UHÁHFWHP R HVFDORQDPHQWR
GRVFUpGLWRVHMXURVYHQFLGRVHPIXQomRGRSHUtRGRGHFRUULGR
DSyV R UHVSHFWLYR YHQFLPHQWR RX R SHUtRGR GHFRUULGR DSyV D
GDWDHPTXHWHQKDVLGRIRUPDOPHQWHDSUHVHQWDGDDRGHYHGRUD
H[LJrQFLDGDVXDOLTXLGDomR
 &RUUHFo}HV GH YDORU H GRV PRQWDQWHV UHFXSHUDGRV
UHJLVWDGRV GLUHFWDPHQWH QD GHPRQVWUDomR GH UHVXOWDGRV
UHODWLYDVDRSHUtRGRGHUHIHUrQFLDHDRH[HUFtFLRDQWHULRU
2VPRQWDQWHVUHJLVWDGRVGLUHFWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGHUH
VXOWDGRV UHVXOWDP GRV FiOFXORV GH LPSDULGDGH HODERUDGRV QR
ÀQDOGHFDGDDQRÀVFDO

3URYLVmRSDUD,PSDULGDGHHVSHFtILFD





6DOGRQRLQtFLRGRDQR






&RQWDVFRPLPSDULGDGHDEDWLGDV
HRIIV
:ULWHRIIV







DomR5HYHU
'RWDomR5HYHUVmRGHLPSDULGDGH





GRQRILQDOGRH
6DOGRQRILQDOGRH[HUFtFLR






6DOGRQRLQtFLRGRDQR
RLQtFLRGRDQR






&RQWDVFRPLPSDULGDGHDEDWLGDV
PLPSDULGDGHDEDWLGDV
:ULWHRIIV







'RWDomR5HYHUVmRGHLPSDULGDGH
mRGHLPSDULGDGH





FLR
6DOGRQRILQDOGRH[HUFtFLR









&UpGLWRYHQFLGR

&UpGLWRYLQFHQGR
GLWRYLQFHQGR
,PSDULGDGHFROHFWLYD
ULGDGHFROHFWLYD

PSDULGDGHWRWD
,PSDULGDGHWRWDO
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0,7,*$d®2'25,6&2'(&5e',72
3ROtWLFDVH3URFHVVRVGH*HVWmRH$YDOLDomRGH&DXo}HV
2%70GHÀQHFDXomRFRPRXPEHPGHYDORUGDGRHPJDUDQWLD
GRERPSDJDPHQWRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRFOLHQWHVREUHR
TXDOR%DQFRSRGHDVVXPLURFRQWURORRXDSRVVHQDHYHQWXDO
LGDGHGHLQFXPSULPHQWRSRUSDUWHGRFOLHQWH
2 SURFHVVR GH JHVWmR GH FDXo}HV FRPSUHHQGH DV IDVHV GH
SUHSDUDomRUHJLVWRPDQXWHQomRJXDUGDHDUTXLYR
1mRpSROtWLFDGR%70FRQFHGHUFUpGLWRH[FOXVLYDPHQWHFRQWUD
DSUHVHQWDomRGDVJDUDQWLDV2VFUpGLWRVVmRFRQFHGLGRVVHRFOL
HQWHVDWLVÀ]HURVFULWpULRVQRUPDLVGHFUpGLWRQRPHDGDPHQWH
DFDSDFLGDGHGHUHHPEROVRGRFUpGLWRDYLDELOLGDGHUHQWDELOL
GDGHHDVXVWHQWDELOLGDGHGRQHJyFLR
$VJDUDQWLDVGHYHPVHUSURQWDPHQWHUHDOL]iYHLVRXVHMDGHYHP
VHUSDUDR%DQFRGHIiFLOFRQYHUVmRHPQXPHUiULR
2VSULQFLSDLVWLSRVGHJDUDQWLDVTXHR%DQFRUHFRQKHFHVmRRV
VHJXLQWHV
+LSRWHFDVREUHLPyYHLVKDELWDFLRQDLV
+LSRWHFDVREUHLPyYHLVFRPHUFLDLV
+LSRWHFDVREUHYLDWXUDV
3HQKRUGH(TXLSDPHQWRV
3HQKRUGH'HSyVLWRVD3UD]R
*DUDQWLDV%DQFiULDVH
$YDO3HVVRDO
 2V SULQFLSDLV WLSRV GH JDUDQWHV H FRQWUDSDUWHV GH
GHULYDGRVGHFUpGLWRHVXDFDSDFLGDGHÀQDQFHLUDSDUDREWHU
FUpGLWR
$ FRQGLomR SULQFLSDO SDUD R %70 FRQFHGHU FUpGLWR D TXDOTXHU
HQWLGDGH p D VROYDELOLGDGH GD SUySULD HQWLGDGH D TXDO SRGH
VHYHULÀFDUDWUDYpVGDDQiOLVHGDVGHPRVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD
HPSUHVD SRU IRUPD D DSXUDUD UHDO FDSDFLGDGHGH JHUDomRGH
ÁX[RVGHFDL[DSDUDUHHPEROVRGHFUpGLWR$DYDOLDomRJOREDOGR
ULVFRGHFUpGLWRpFHQWUDGDSULQFLSDOPHQWHQRVROLFLWDQWH3DUD
FDVRGHVROLFLWDQWHVTXHID]HPSDUWHGRJUXSRDDQiOLVHHVWHQGH
VHSDUDDHPSUHVDPmHVREUHWXGRFRPRUHFXUVRDOWHUQDWLYRD
IUDFDFDSDFLGDGHGHJHUDUUHFHLWDVVXÀFLHQWHVSDUDRUHHPEROVR
GDIDFLOLGDGHGHFUpGLWR
$SULQFLSDOFRQGLomRSDUDTXHR%70DFHLWHJDUDQWLDFRUSRUDWLYD
GHTXDOTXHUHQWLGDGH¶HTXHHVWDGHYHWHUFDSDFLGDGHÀQDQFHL

5,6&2'(0(5&$'2
2ULVFRGHPHUFDGRpDVVXPLGRFRPRRULVFRGHSHUGDVGHFRU
UHQWHV GH DOWHUDo}HV QR PHUFDGR GRV SUHoRV XVDGRV SDUD D
TXDQWLÀFDomR GH YDORU VREUH DV H[SRVLo}HV DEHUWDV VREUH RV
LQVWUXPHQWRV ÀQDQFHLURV HP PRHGD QDFLRQDO H HVWUDQJHLUD 2
ULVFRGHPHUFDGRpFRPSRVWRSRUULVFRVGHWD[DGHMXURULVFR
GDWD[DGHFkPELRHRVULVFRVGHFRPPRGLWLHVLQFRUULGRVSHODV
LQVWLWXLo}HV
(VWUDWpJLDGH*HVWmR
$HVWUDWpJLDGHJHVWmRGHULVFRGHPHUFDGRFRQVLVWHQDÀ[DomR
GHOLPLWHVGHH[SRVLomRSRUFDUWHLUDDGHTXDQGRVHjFRQMXQWXUD
GRPHUFDGR
(VWUXWXUDH2UJDQL]DomRGD)XQomRGH*HVWmRGH5LVFR
1R %70 D JHVWmR GRV ULVFRV PDWHULDOPHQWH UHOHYDQWH D TXH R
EDQFR HVWi H[SRVWR ¶H DVVHJXUDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLV
WUDomR &$  &RPLVVmR ([HFXWLYD &(  'LUHomR GH 5LVFR '5, 
'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFH 'H&, H'HSDUWDPHQWRGH$XGL
WRULD,QWHUQD 'H$X RFRUUHQGRDYiULRVQtYHLV$RQtYHOPDFURR
&$GHFLGHVREUHDVHVWUDWpJLDVSROLWLFDVGHFODUDomRGRDSHWLWH
GRULVFRHDUHVSHFWLYDPDWUL]GHOLPLWHVGHDSHWLWHDRULVFR(VWH
yUJmR IXQFLRQD DWUDYpV GH GLYHUVRV FRPLWpV QRPHDGDPHQWH
&RPLWp GH $XGLWRULD 5LVFR H &RPSOLDQFH %$5&  &RPLWp GH
&UpGLWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR %&& H&RPLWpGR$/&2
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR %$/&2 
2&RPLWpGH$XGLWRULD5LVFRH&RPSOLDQFH %$5& DYDOLDPSH
ULRGLFDPHQWH RV ULVFRV LQHUHQWHV H UHVLGXDLV GDV DWLYLGDGHV H
FDUWHLUDGHQHJyFLRVGR%DQFR
$RQtYHOPLFURH[HFXWLYRD&RPLVVmR([HFXWLYD &( HR&RPLWp
GH*HVWmRGR5LVFRVmRDVVHVVRUHVGR&$QDPDWpULDGHJHVWmR
GHULVFRV$'5,WHPDUHVSRQVDELOLGDGHJHUDOGHLPSOHPHQWDU
D HVWUXWXUD  GH JHVWmR GH ULVFR H[HFXWDU DV SROtWLFDV GR ULVFR
H ]HODU SHOR   IXQFLRQDPHQWR DGHTXDGR GD iUHD GH IRUPD LQ
GHSHQGHQWH GDV XQLGDGHV IXQFLRQDLV H GH QHJyFLRV DV TXDLV
LGHQWLÀFDP PHGHP H UHSRUWDP RV YiULRV ULVFRV RSHUDFLRQDLV
SRUHODVLQFRUULGRVQRPHDGDPHQWH5LVFRGH&UpGLWR5LVFRGH
7HFQRORJLDVGH,QIRUPDomR5LVFR2SHUDFLRQDO5LVFRGH&RPSOL
DQFH5LVFRGHOLTXLGH]5LVFRGH7D[DGH-XURULVFRGH7D[DGH
&DPELR5LVFR(VWUDWpJLFRH5LVFRUHSXWDFLRQDO
$ &RPLVVmR ([HFXWLYD &(  ¶H DX[LOLDGD SRU FRPLWpV GH JRYHU
QDomR WDLV FRPR &RPLWp GH $FWLYRV H 3DVVLYRV $/&2  &RP

UDSDUDDFRPRGDUTXDOTXHUSDJDPHQWRIXWXUR
$V H[SRVLo}HV FREHUWDV SRU JDUDQWLDV H SRU FDUWDV FRQIRUWR
EHQHÀFLDPGHDSRLRÀQDQFHLURHWpFQLFRVDWLVIDWyULRIRUWHTXH
GHPRQVWUDRFRPSURPLVVRHDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDUDDSRLDU
DVVXEVLGLiULDV
$ FDUWHLUD GH FUpGLWR FREHUWD SRU HVWH WLSR GH JDUDQWLDV p GH
ULVFREDL[R$VH[SRVLo}HVVmRUHDYDOLDGDVDQXDOPHQWHHQHVWH
SURFHVVRpUHYLVWDDVXDFDSDFLGDGHGHUHHPEROVRHRGHVHP
SHQKRÀQDQFHLURGDVGXDVHQWLGDGHVHHPLWLGRXPSDUHFHU
 &RQFHQWUDomR GH 5LVFR GH &UpGLWR DR QtYHO GRV PLWL
JDQWHVWRPDGRV
2%DQFR7HUUDGHWrPXPDFDUWHLUDGHFUpGLWRFREHUWDHP
SRUSHQKRUGHGHSyVLWRVHSRUJDUDQWLDVGHLPyYHLV
1R FUpGLWR j %DQFD &RUSRUDWLYD RV PLWLJDQWHV VmR PDLRULWDU
LDPHQWHFRQVWLWXtGRVSRUFDUWDVFRQIRUWRGDVHPSUHVDVPmH

(PWHUPRVGHDYDOLDomRGHULVFR
3DUDDH[SRVLomRFREHUWDSRUFRODWHUDLVRULVFRpEDL[R
$FDUWHLUDGHUHWDOKRUHJXODPHQWDUWHPHPWHUPRVGHFR
ODWHUDOXPDFREHUWXUDGHFRPSRVWDPDLRULWDULDPHQWH
SRUFUpGLWRVJDUDQWLGRVSRUKLSRWHFDGHLPyYHLVHRUHPD
QHVFHQWH GHVWD FDUWHLUD VHP FREHUWXUD p PLWLJDGR DWUDYpV
GHUHYLV}HVSHULyGLFDVGHFULWpULRVGHFRQFHVVmRGHPRGRD
PDQWHURULVFRGDFDUWHLUDDQtYHLVDFHLWiYHLV
(PSULQFtSLRDH[SRVLomRJDUDQWLGDSRUEHQVLPyYHLVGHYH
WHUQRPtQLPRFREHUWXUDGH
1RFUpGLWRYHQFLGRGDH[SRVLomRHVWiFREHUWDSRUKLSRWH
FDGHLPyYHLVVHQGRTXHRUHPDQHVFHQWHpFREHUWRSRURXWUR
WLSRGHJDUDQWLDV
$WDEHODDEDL[RLOXVWUDRWRWDOGDH[SRVLomREUXWDGHFUpGLWRSH
ORVSULQFLSDLVWLSRVGHFUpGLWRDRQtYHOGRVPLWLJDQWHVWRPDGRV

([SRVLomRWRWDOGHFDGDFODVVHGHULVFRDEUDQJLGDSRUFRODWHUDLVJDUDQWLDVHGHULYDGRVGHFUpGLWR
+LSRWHFD
YHO
GH,PyYHO

6HP
*DUDQWLDV

&RPRXWUDV
*DUDQWLDV

3HQKRU
GR'3

7RWDO

&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D











$GPLQLVWUDo}HVFHQWUDLVH%DQFRV&HQWUDLV











2UJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLV











%DQFRV0XOWLODWHUDLVGH'HVHQYROYLPHQWR











RULGDGHV0
$XWRULGDGHV0XQLFLSDLV











WLGDGHVGRVHFW
(QWLGDGHVGRVHFWRUS~EOLFR











PSUHVDVS~EOLFDV
(PSUHVDVS~EOLFDV











,QVWLWXLo}HVGH&UpGLWR
LWXLo}HVGH&UpGLWR












(PSUHVDV
HVDV












&DUWHLUDGHUHWDOKRUHJXODPHQWDU
GHUHWDOKRUHJXODPHQWDU












*DUDQWLDVSRU,PRYHLV
SRU,PRYHLV
&UpGLWRVYHQFLGRV
GRV
$FWLYRVSHUWHQFHQWHVDFDWHJRULDV
VDFDWHJRULDV
UHJXODPHQWDUHVGHULVFRHOHYDGR
HOHYDGR
2XWURVDFWLYRV
YRVGR%DODQoR
$FWLYRVGR%DODQoR


























































LWpGR3URGXWRH)L[DomRGR3UHoR&RPLWpGH*HVWmRGR5LVFR
&RPLWpGH&UHGLWR&RPLWpGH5HFXSHUDomRGH&UHGLWRH&RPLWp

GH7HFQRORJLDVGH,QIRUPDomR

)LJXUD0RGHORGH*HVWmRGH5LVFRV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RPLWpGH
&UpGLWR %&&

&RPLWpGH
$/&2 %$/&2

&RPLWpGH$XGLWRULDULVFR
H&RPSOLDQFH %$5&

&RPLVVmR
([HFXWLYD

'LUHFomR
GH5LVFR

'HSDUWDPHQWRGH
$XGLWRULD,QWHUQD

'HSDUWDPHQWRGH
&RPSOLDQFH

ÇPELWRHDQDWXUH]DGRVUHODWyULRVGHULVFRHRXRVVLV
WHPDVGHTXDQWLÀFDomRGRVULVFRV
2UHODWyULRVREUHDJHVWmRGR5LVFRpXPHOHPHQWRHVVHQFLDOQD
PRQLWRULDHUHYLVmRGRVSURFHVVRVGDJHVWmRGRULVFR2PHVPR
pIHLWRUHJXODUPHQWHSURYLGHQFLDQGRLQIRUPDomRUHOHYDQWHDRV
yUJmRVH[HFXWLYRVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUIRUPDD
JDUDQWLUXPDJHVWmRSURDFWLYDGRVULVFRV

5(/$7Ð5,2'(',6&,3/,1$'(0(5&$'2_-81+2'(

13

Savana 19-10-2018

RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO

%70%$1&2&20(5&,$/_ZZZEWPFRP]

7DE5HVSRQVDELOLGDGHGR5HODWyULRGD*HVWmRGR5LVFR
UXSR
*UXSR

5HVSRQVDELOLGDGHV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR &$

5HYHUUHODWyULRV
&RPXQLFDUDRUJDQL]DomRWRGRVRVDVVXQWRVLQHUHQWHVDR5LVFR
,GHQWLILFDURQRYR5LVFRHPHUJHQWH

&RPLWpGH$XGLWRULD5LVFR
H&RPSOLDQFH %$5&

5HYHURVUHODWyULRV
&RPXQLFDUDRUJDQL]DomRWRGRVRVDVVXQWRVVREUHR5LVFRDWUDYpVGD*HVWmRGR5LVFR
&RPXQLFDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWRGRVRVDVVXQWRVLQHUHQWHVDR5LVFR
,GHQWLILFDURVQRYRV5LVFRVHPHUJHQWHV

&RPLVVmR([HFXWLYD

5HYHURVUHODWyULRV
0RQLWRUDUGHSHUWRRV5LVFRVH[WUHPRVHLPSOHPHQWDomRGRVPLWLJDQWHV
,GHQWLILFDURVQRYRV5LVFRVHPHUJHQWHV

'LUHFomRGH5LVFR

3UHSDUDUHUHYHURVUHODWyULRV
&ROKHUGRVFRODERUDGRUHVUHOHYDQWHVHGHSDUWDPHQWRVDLQIRUPDomRVREUHRV5LVFRVH[LVWHQWHV
&RPXQLFDUDR%$5&WRGRVRVDVVXQWRVLQHUHQWHVDR5LVFR
,GHQWLILFDURVQRYRV5LVFRVHPHUJHQWHV

*HVWRUHVGLUHFWRV

5HYHURVUHODWyULRV
&RPXQLFDUj'LUHFomRGH5LVFRWRGRVRVDVVXQWRVLQHUHQWHVDR5LVFR
,GHQWLILFDURVQRYRV5LVFRVHPHUJHQWHV

'RQRVGRV5LVFRV

0RQLWRUDUHUHYHURV5LVFRVTXHHOHVSRVVXHP
3UHSDUDUUHODWyULRVVREUHRVULVFRVTXHHOHVSRVVXHP
3UHVWDUDLQIRUPDomRj'LUHFomRGH5LVFRVREUHR5LVFRTXHHOHVSRVVXHP
,GHQWLILFDURVQRYRV5LVFRVHPHUJHQWHV

8PD YH] LGHQWLÀFDGD D PDWUL] GD FODVVLÀFDomR GRV 5LVFRV GR
%DQFRSURFHGHVHDVXDTXDQWLÀFDomRDIHULQGRRLPSDFWRHD
SUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHHYHQWRVGHULVFR
2VULVFRVFODVVLÀFDGRVFRPRHOHYDGRVVmRHVFDODGRVGHQWURGH
 KRUDV SDUD R *HVWRU GLUHFWR R TXDO SRU VXD YH] ID] R LQ
IRUPHDRUHVSRQViYHOGDXQLGDGHRUJkQLFDHDR'LUHFWRUGH5L
VFRTXHPHVWDEHOHFHDVSULRULGDGHVSDUDRHQFDPLQKDPHQWRCD
&RPLVVmR([HFXWLYDHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPIXQomR
GDVXDPDWHULDOLGDGH
3ROtWLFDVGH&REHUWXUD0LWLJDomRH0RQLWRULDGRV5LVFRV
GH0HUFDGR
2VSURGXWRVGHPHUFDGRFDPELDOFXMRVULVFRVUHVXOWDPGDSHU
PDQHQWH YDULDomR GR QtYHO GH H[SRVLomR DVVRFLDGR j YRODWLOL
GDGHGDWD[DGHFkPELRVmRGHHTXDFLRQDUSHUGDVSRWHQFLDLV
VLJQLÀFDWLYDVIDFWRTXHMXVWLÀFDDQHFHVVLGDGHGHSURFHVVRVGH
FRQWURORGHHOHYDGRULJRU2%70SDUDDOpPGDVRSHUDo}HVFRQ
YHQFLRQDLVGHFRPSUDHYHQGDGHPRHGDWDPEpPWUDQVDFFLRQD
6:$3V TXHFRQVLVWHPHPDFRUGRVSDUDGXDVSDUWHVWURFDUHPR
ULVFRGHXPDSRVLomRDFWLYD FUHGRUD RXSDVVLYD GHYHGRUD HP
GDWDIXWXUDFRQIRUPHFULWpULRVSUpHVWDEHOHFLGRV 
0HQVDOPHQWH WRGRV RV SURGXWRV GD 6DOD GH 0HUFDGRV VmR
PHQVXUDGRV RV HIHLWRV GH RVFLODomR GH SUHoRV QR PHUFDGR
FRPYLVWDDDQWHFLSDUHYHQWXDLVSHUGDVHDYDOLDUHPTXHPHGLGD
DIHFWDPRVQtYHLVGHWROHUkQFLD
3DUDRFDVRGRPHUFDGRFDPELDOVmRÀ[DGDVDVPDUJHQVDVVR
FLDGDVDFDGDPRHGDHVWUDQJHLUDDVTXDLVVmRSHULRGLFDPHQWH
UHYLVWDVGHPRGRTXHUHÁLFWDPRULVFRPDLVSUy[LPRSRVVtYHO

2SURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRQR%70GHVHQURODVHGHDFRUGRFRPDVHWDSDVVHJXLQWHV

,GHQWLILFDomRH
FODVVLILFDomRGR
5LVFR

$QiOLVHH
4XDQWLILFDomR
GH5LVFRV

3ODQHDPHQWRH
5HVSRVWDDR
5LVFR

&RQWURORH
6XSHUYLVmR
5LVFR

*HVWmRGH
5LVFRV

9DORU
&DSLWDO QRPLQDO



Do}HV 
3DUWLFLSDo}HV

2%DQFRDSOLFDRGLVSRVWRQR$YLVRQ*%0&DStWXOR
,9 GR %DQFR GH 0RoDPELTXH QR TXH GL] UHVSHLWR jV SDUWLFL
SDo}HVQRFDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHV6HJXQGRRQRUPDWLYR
DVLQVWLWXLo}HVGHFUpGLWRQmRGHYHPGHWHUGLUHFWDRXLQGLUHFWD
PHQWHQRFDSLWDOGHXPDVRFLHGDGHSDUWLFLSDo}HVFXMRPRQW
DQWHH[FHGDGRVVHXVIXQGRVSUySULRV

&RQWURORGH
URORGH
RGRV5LVFR
*HVWmRGRV5LVFRV

RGLUHFWD 
3DUWLFLSDomRGLUHFWD
3DUWLFLSDomR
3DU

3$57,&,3$d¯(63$75,021,$,6

$~QLFDSDUWLFLSDomRTXHR%DQFRGHWpPpVREUHD6RFLHGDGH
6,027HQGRHPFRQWDTXHRVDOGRGHSDUWLFLSDo}HVpLPDWHULDO
QmRVHUiHIHFWXDGRXPGHVHQYROYLPHQWRVREUHRPHVPR

3DUWLFLSDomRWRWDO 

3HUFHQWDJHP

3DUWLFLSDomR

3HUFHQWDJHP

'R 'RVIXQGRV
9DORUGH
'R 'RVIXQGRV
9DORU 9DORUGH
DTXLVLom
DTXLVLomR FDSLWDO
SUySULRV QRPLQDO DTXLVLomR FDSLWDO
SUySULRV
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Trabalho Infantil

A dura realidade de crianças obrigadas a serem adultas
Por Raul Senda

A

pesar do cerco que a legislação moçambicana tem vindo
a mover, o número de crianças obrigadas a trabalhar
está a atingir contornos preocupantes.
Muitas crianças são, informalmente,
contratadas ou “emprestadas” para
trabalhar em residências, como empregadas domésticas, na rua, como
vendedores informais, ou noutras actividades, incluindo agricultura, pecuária, pastorícia, silvicultura, florestas, pesca, mineração. Muitas outras
vão para a prostituição infantil.
Saem das zonas rurais para as grandes
cidades com promessa de ter uma vida
melhor e remuneração razoável, mas
são depois submetidas a trabalhos pesados, sem direito à educação, repouso,
assistência médica adequada e auferem
ordenados miseráveis.
Muitas vezes, deixam as suas famílias
por obrigação dos pais. Os adultos
apontam a pobreza como o principal
móbil para privar as crianças do usufruto dos seus direitos.
A gravidade da situação é reconhecida
pelo governo, que diz que está a trabalhar no sentido de contrariar o cenário.
As autoridades acusam os adultos de
exploradores e de instrumentalizarem
os menores para omitir informações
que possam levar à punição dos infractores.
No povoado da Cantina de Oliveira,
localidade de Camwenje, distrito de
Chifunde, província de Tete, encontra-se o estaleiro da empresa Ching
Chong Madeira, uma ﬁrma chinesa
dedicada à exploração e exportação de
madeira.
No estaleiro, sem luvas, botas, capacete, roupa adequada, máscara e debaixo
de frio e chuviscos. Encontrámos J.
Nyenda, 14 anos, a cascar toros de madeira, com auxílio dum machado. Soubemos que por cada toro descascado o
adolescente recebe 50 meticais.
Tímido e comunicando apenas em

cinyunguè, língua predominante naquela terra, J. Nyenda contou-nos que,
por dia, consegue limpar quatro a cinco toros (cada toro tem em média três
a quatro metros de comprimento e 30
centímetros de diâmetro).
Trata-se duma jornada pesada, visto
que exige muito esforço físico e impróprio para uma pessoa da sua idade.
Nunca frequentou a escola e nem tem
noção de que o trabalho que está a
fazer pode prejudicar a sua saúde no
futuro.
Filho de pais camponeses e com oito
irmãos, J. Nyenda diz que entrou naquele trabalho convidado pelo irmão
mais velho. Começou a exercer a actividade em 2016, quando tinha 12 anos.
O registo de nascimento de J. Nyenda
só foi possível em 2017, quando uma
brigada móvel dos Registos Civis, em
parceria com o Fundo das Nações
Unidas para Infância (UNICEF), escalou a sua comunidade.
De segunda a sábado, J. Nyenda levanta cerca das 4:30 da manhã e percorre
pouco mais de dois quilómetros até ao
estaleiro.
A sua actividade laboral termina às 16
horas e volta para casa para a primeira
refeição do dia.
Os gestores da empresa não aceitaram
falar ao SAVANA.
Bento Mastique, líder comunitário de
Camwenje, disse que é comum menores da sua área de jurisdição abandonarem a escola para trabalhar nas empresas de exploração de madeireira.
O trabalho infantil é incentivado pelos
pais, que olham para o cenário como
oportunidade para diminuir a pobreza.
“O uso de mão-de-obra infantil é uma
realidade no meu regulado. Crianças
abandonam a escola e vão às matas
ajudar a cortar e carregar madeira para
as empresas chinesas”, aﬁrma Mastique.
Em contrapartida, auferem subsídios
muito abaixo do trabalho que fazem.
Trata-se de um cenário que nos preocupa bastante.

J. Nyenda no seu posto de trabalho

Juntamente com o chefe da localidade,
as autoridades comunitárias têm tentado sensibilizar os pais e encarregados
da educação para não deixar os seus
ﬁlhos trocarem a escola por empregos
precários nas empresas madeireiras.
“Não tivemos sucesso e os nossos apelos foram ignorados. Até fomos ameaçados de morte, mas não desistimos.
Aproximamo-nos às empresas e pedimos para não empregar menores por
constituir infracção legal, mas também
fomos ignorados”, acrescenta Bento
Mastique.
A preocupação foi também apresentada ao governador provincial, Paulo
Auade, quando visitou a localidade em
2016, mas até ao momento nada de
concreto foi feito.
Na conversa que o SAVANA manteve com J. Nyenda, foi possível veriﬁcar
que, na sua contratação, embora informal, a empresa Ching Chong Madeira
não obedeceu aos requisitos exigidos
pela lei para a contratação de menores.
Esta situação torna-se muito mais grave na medida em que o trabalho exercido por Nyenda consta na lista dos
trabalhos mais perigosos para menores.
Simone M., 13 anos, é natural de
Manjakaze, província de Gaza. Vive
em casa da tia que ao mesmo tempo é
patroa no bairro Zimpeto, arredores da
cidade de Maputo.
Contou-nos que chegou à capital do
país aos 11 anos a convite da tia par
a ajudar a vender bolos e biscoitos na
rua. Abandonou a escola na terceira
classe. Revelou-nos que sai de casa às
5:00 da manhã e regressa depois de
esgotar o produto. Dependendo do
movimento do dia, pode ser entre as
20 a 22:00.
Para vender os bolos e biscoitos, Simone M. percorre quase todas as artérias
do centro da cidade de Maputo, muitas vezes debaixo de sol intenso, chuva,
ventos e sérios riscos de atropelamento.
Tem duas refeições diárias, o almoço
e o jantar. Como a hora do almoço
coincide com a laboral, a tia/patroa autorizou-o a usar 15 meticais da receita
para tomar a refeição.
A escolha é aleatória, mas, geralmente,
o “prato do dia” tem sido pão e pastéis
de feijão nhemba (badjias).
Normalmente, levanta cerca das 4:00.
Isto é, o seu repouso não passa de seis
horas, depois duma maratona diária de
14 horas. Conﬁdenciou-nos que aufere
mensalmente 800 meticais, dos quais
500 são transferidos para a sua mãe em
Manjakaze, ﬁcando com 300 meticais
para comprar roupa e material de limpeza pessoal.
Trabalha de segunda-feira a sábado.
Apesar de o ensino primário ser gratuito, Simone M. diz que deixou de estudar porque os seus pais não tinham
condições para mantê-lo na escola.
Em Gaza, deixou oito irmãos e apenas
dois é que vão à escola.
Simone M. conta que trabalha para o
seu sustento, da mãe e dos irmãos mais
novos, uma vez que a progenitora é desempregada e o pai faleceu.
O quotidiano de J. Nyenda e de Simone M. retratam a triste realidade que
milhares de petizes vivem no país. A
pobreza é apontada como a principal

explorada, porque nem conhece seus
direitos.
Nhalivilo referiu que a sua organização está empenhada na luta contra a
exploração de menores e nessa linha o
ROSC faz parte de um grupo liderado
pela Rede CAME, que trabalha com
a PGR no desenho de instrumentos
legais e troca de informação sobre a
questão da violação dos direitos da
criança.
“O que queremos é colocar a voz dessas crianças, inﬂuenciando nas políticas do governo, no sentido de não só
olhar como preocupação mas, intervir
naquilo que são os diferentes programas. Sabemos que ao nível do governo
há vários instrumentos, mas é preciso
acelerar a sua implementação”, declarou.
A iniciativa incluiu a componente da
educação comunitária, porque, muitas
vezes, o trabalho infantil parte de casa,
o que impõe que se alertem as comunidades sobre a problemática destes
actos.
“É preciso que as famílias sejam sensibilizadas sobre o perigo de impedir
que a criança vá a escola. É nas famílias

Lavagem de viaturas é uma das actividades que tem concentrado dezenas de crianças na baixa de Maputo

causa a violação dos abusos dos direitos da criança.
Dados do Estudo Quantitativo sobre
o Fenómeno de Trabalho Infantil e
seu Impacto em Moçambique (2014
– 2016), realizado pelo Ministério de
Trabalho, Emprego e Segurança Social
(MITESS) e a Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), indicam que cerca
de 1.100.000 crianças estão empregadas em Moçambique, das quais 96%
trabalhavam na agricultura, pesca,
caça, silvicultura e comércio informal.
A análise aponta igualmente o trabalho doméstico remunerado, transporte
de cargas pesadas, mineração do tipo
garimpo, prostituição infantil e uso
de menores para prática de crimes de
roubo, furtos e tráﬁco de drogas como
outras das ocupações em que se encontram as crianças.
O estudo foi concluído este ano, mas
tendo em conta o período em que foi
feito no terreno é motivo suﬁciente
para convencer a directora Nacional
da Criança no Ministério de Género,
Criança e da Acção Social (MGCAS),
Angélica José Magaia, a concluir que a
realidade actual está muito acima dos
números oﬁcialmente registados.
Em Moçambique, a idade mínima
para o exercício de actividade laboral
é de 18 anos, contudo, devido a razões
de vária ordem, sobretudo a necessidade de acolher situações em que menores assumem responsabilidades de
chefe de família, o legislador abriu excepções para que menores de 18 anos
pudessem ingressar no emprego.
Contudo, para a sua admissão, a lei coloca um conjunto de condicionalismos,
que incluem a proibição de exercício
de trabalhos que possam colocar em
risco a saúde e segurança.
Também exige que as jornadas diárias
não passem de sete horas e que a educação do menor deve ser privilegiada.

Benilde Nhalivilo

O Estado moçambicano ractiﬁcou e
adoptou na legislação nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem
como a Convenção dos Direitos da
Criança das Nações Unidas, que determina que cabe ao Estado membro,
Sociedade e Família assegurar o direito
à liberdade, ao respeito e a dignidade
das crianças, convivência familiar, direito à saúde, educação, cultura, lazer
e protecção.
Ao nível interno, o Estado aprovou
um conjunto de leis, políticas e planos
estratégicos visando salvaguardar os
interesses superiores da criança e protege-la dos males que possam afectar o
seu desenvolvimento e bem-estar, quer
na infância quer na vida adulta.
Contudo, a realidade mostra que o nível de implementação dos mecanismos
especiais de protecção das crianças está
longe do desejável.
Os motivos são vários: o governo diz
que precisa de meios para garantir a
assistência social das famílias carenciadas e impedir que usem menores como
fontes de busca de meios de sustento.
Queixa-se também da pouca colabo-

ração da sociedade, sobretudo das famílias.
Por sua vez, as famílias dizem que não
têm meios materiais nem ﬁnanceiros
para sustentar os seus ﬁlhos pelo que
as crianças devem “fazer qualquer coisa” para ajudar em casa.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta a mineração do
tipo garimpo, prostituição infantil,
transportes de carga pesada por menores de 15 anos, a pesca, entre outras,
como as piores formas de trabalho infantil.
Dados da Informação Anual da Procuradora Geral da República (PGR)
apresentados na Assembleia da República no passado mês de Abril, referem
que o Departamento de Atendimento
da Família e Menores Vítimas de Violência registou, em 2017, um total de
5.155 casos de abusos contra menores,
onde também está incluso o trabalho
infantil.
A lavagem de viaturas é outra actividade que ocupa crianças nas grandes
cidades.
O SAVANA visitou a zona baixa da
cidade de Maputo e testemunhou factos em que muitos adolescentes trabalham lavando carros. No local, os petizes exercem actividades consideradas
por lei como perigosas e arriscadas,
porque mantêm contacto directo com
produtos químicos e exposição ao sol.
As crianças ﬁcam todo o dia na rua a
desenvolver a actividade e automaticamente não vão à escola.
Um dos jovens, que não quis se identiﬁcar, disse que tem 15 anos, contou
que ﬁcou saturado com as constantes
ameaças do pai de que era o momento
do menor buscar alternativas de sustento e, com ajuda de um amigo, passou a lavar viaturas na rua. Nessa altura
tinha 14 anos.
“Quando transitei da quinta para a

sexta classe, não tive vaga no período
diurno. Fui matriculado de noite, mas
a rotina era pesada que não aguentei e
desisti”, narra
Isso aborreceu o pai, que, de imediato, mandou o ﬁlho procurar emprego,
porque não podia ﬁcar em casa a comer sem fazer nada. “Como não arranjava um trabalho melhor vim parar
aqui à rua lavar carros. Trabalho para
um senhor que tem seus clientes e cada
viatura que lavo ganho 65 meticais”,
diz.
Num dia, pode lavar entre três a quatro
viaturas, contou o adolescente, residente do bairro de Magoanine, arredores da cidade de Maputo.

Vida dura e atentatória ao
bem-estar da criança
Benilde Nhalivilo, directora-executiva
do Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança (ROSC), olha
para esta realidade como um atentado
aos direitos da criança.
“Infelizmente, o trabalho infantil é
uma realidade em Moçambique que
não é de hoje. Para além de impedir
a realização dos direitos da criança, o
mal viola as convenções internacionais
de que Moçambique é signatário”, explicou.
Segundo Nhalivilo, o grande problema
do trabalho infantil é que está enraizado de tal forma que às vezes parece
passar despercebido ao nível das famílias e da sociedade.
Sublinhou que isso acontece por um
conjunto de factores que vão desde a
pobreza, o tipo e forma de educação
e socialização, sobretudo em regiões
com pouco acesso aos recursos.
Disse que, em muitas partes do país,
muitas crianças continuam a ser encaradas mão-de-obra barata e até

onde se atribui trabalhos fora de comum às crianças”, explicou.
Adiantou que muitas famílias pensam
que usar crianças para a busca de recursos de sobrevivência é a única forma
de subsistência, mas não é bem assim.
Pode-se encontrar outras alternativas
sem sacriﬁcar os menores.
De acordo com Benilde Nhalivilo não
basta dizer às famílias para não submeter os petizes aos trabalhos perigosos,
é necessário apresentar alternativas e
meios de subsistência, o que sentimos
que ainda falta.

Waldo Diaz, que também é especialista em medicina do Trabalho, referiu
que grande parte dos trabalhos exige
esforço físico, o que provoca danos irreversíveis ao crescimento da criança.
Sublinhou que, devido à pouca resistência, a criança está mais suscetível a
infecções e lesões. O abuso físico também pode criar problemas mentais.
Aponta a fadiga excessiva, distúrbios
do sono, irritabilidade, alergias e problemas respiratórios como problemas
que a criança pode ter a desenvolver
actividades laborais não aconselháveis
para a sua idade.

Impacto do trabalho pesado
na saúde da criança
Para além de prejudicar o desenvolvimento, educação, lazer e convivência
familiar do menor, o trabalho infantil
também tem efeitos negativos da saúde da criança.
Waldo Diaz, médico especialista em
medicina familiar e epidemiológica,
no Ministério da Saúde, disse ao SAVANA que o trabalho infantil pode
desenvolver doenças que incapacitem
a vida produtiva do menor na fase
adulta.

Waldo Diaz

Visão do governo

A

o SAVANA, Angélica
José Magaia, directora
Nacional da Criança no
MGCAS, e Marta Isabel
Maté, directora Nacional de Trabalho no MITESS, disseram que o
governo está a par desta situação e
que, em parceria com outros actores
sociais está à busca de saídas.

Angélica Magaia referiu que há uma
equipa multissectorial que está a trabalhar na implementação do Plano
Nacional de Acção e Combate às
piores formas de Trabalho Infantil.
O seu sector tem a componente
social e trabalha na criação de estabilidade das famílias, através da
assistência social, prevenção e sensibilização das famílias.
Referiu que, no passado, o plano
social focalizava-se na família, mas
que a experiência mostrou que essa
via não era muita adequada, visto
que nem sempre o apoio social beneﬁciava a criança.
Assim adoptou-se nova estratégia
que é de focalizar o apoio directamente à criança. Esta estratégia entrará na fase de implementação num
futuro não muito distante.
Angélica Magaia contou ao SAVANA que serão dois tipos de apoio.
Um referente às crianças chefes de
família. Isto é, menores que cuidam
de outros menores e o outro para
crianças que vivem nas famílias híper vulneráveis.
“Neste momento estamos na fase
de desenho de procedimentos e critérios de atribuição dos subsídios
porque é preciso olhar para a nossa
capacidade e a demanda necessita-

Angélica Magaia
da”, explicou.
Magaia referiu que é um facto realístico
que milhares de crianças foram obrigadas a ingressar no mercado de trabalho
devido à pobreza, mas, na intervenção
governamental, a prioridade será para
menores que estão dentro do sistema
de assistência social.
Frisou que até ao ﬁm do primeiro semestre de 2018, foram assistidas cerca
de 498 mil agregados familiares. Desse
universo, 476 são famílias cheﬁadas por
crianças.
Angélica Magaia explicou que, para
além da assistência social, a sua instituição está a trabalhar na componente
prevenção através da educação e sensibilização às famílias, comunidades,
lideranças comunitárias e religiosas no
sentido de incutir nas suas mentes que
o lugar da criança é na escola e não no
trabalho.
“Explicámos aos pais e encarregados
que é bom uma criança fazer certas actividades porque isso ajuda na socialização. Contudo, esses trabalhos devem ser
leves e próprios para menores. A criança deve ter tempo para estudar, brincar
e repousar”, elucidou.

Referiu que, no meio deste esforço,
tem encarado algumas diﬁculdades
porque muitas crianças que estão
na rua a fazer trabalhos pesados
são instrumentalizadas por adultos/exploradores para manipular a
verdade e, dessa forma, diﬁcultar o
trabalho das autoridades.
Por seu turno, Marta Isabel Maté
conta que, ao nível do seu ministério, foram recomendados alguns
estudos que permitiram a identiﬁcação das causas e factores inﬂuenciadores bem como a listagem das
piores formas de trabalho infantil
em Moçambique.
Maté falou de factores sócio-económicos, culturais, fraca renda familiar, ambição pela posse
de dinheiro próprio, agregados familiares alargados como parte das
razões que arrastam menores para
o circuito laboral antes da idade.
Conta que uma vez identiﬁcado o
problema, avançou-se para a reﬂexão sobre as estratégias para minimizar a situação.
Apontou reformas no ordenamento jurídico, ampliação de acesso à
educação básica universal, introdução de incentivos para atrair crianças na escola para além de promoção de oportunidades de emprego
produtivo para os progenitores, de
forma a proporcionar às famílias
uma estratégia de saída da situação
de pobreza.
Segundo Marta Isabel Maté, o governo está neste momento no processo de identiﬁcação de parceiros
estratégicos para a viabilização do
plano.
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Análise da POE 2019 – parte I

Mais uma vez a soberania da Assembleia da República
foi Ignorada: - O uso dos fundos referentes
às mais-valias carece de aprovação do Parlamento
I. Contexto
A Assembleia da Republica (AR) vai retomar, no dia 18 de
Outubro de 2018, as suas actividades plenárias. Dentre as
várias matérias que serão tratadas destaca-se a apreciação e debate da proposta do Orçamento do Estado (OE)
para 2019.
Este órgão irá retomar as suas actividades com parte das
suas competências usurpadas pelo Governo. A título de
exemplo, consta da proposta de OE para 2019 que 25%
das receitas provenientes da tributação das mais-valias
HP  VHUi XVDGR QR ÀQDQFLDPHQWR GH SURMHFWRV HP
iUHDVHVSHFtÀFDV
Sem que a AR tivesse dado a sua aprovação, e menos
ainda tivesse levado a cabo um debate sobre a utilização
das mais-valias, o lançamento pelo Governo de um dos
SURMHFWRV FRQWHPSODGRV FRPR EHQHÀFLiULR GHVWH ÀQDQciamento é evidência de que se ignorou a soberania da
$5 WUDWDVHGRSURMHFWRGHQRPLQDGRPrograma de Água
para a Vida “PRAVIDA”).
As mais-valias em causa resultam da venda, em Março
de 2017, pela companhia estatal italiana Ente Nazionale
Idrocarburi (ENI) de 25% da sua participação indirecta no
SURMHFWR GH H[SORUDomR GH JiV QDWXUDO QD iUHD  offshore
do bloco do Rovuma. A participação foi vendida à Exxon
Mobil, uma companhia internacional eminente no sector
dos hidrocarbonetos, no valor de 2.8 mil milhões de dólares norte-americanos.
$YHQGDGDVSDUWLFLSDo}HVGD(1,QRSURMHFWRGDiUHD
representa ganhos de capital (mais-valias). Desse modo,
DSOLFDVHSDUDHVWHFDVRR5HJLPH(VSHFtÀFRGH7ULEXWDomR
HGH%HQHItFLRV)LVFDLVGR6HFWRU3HWUROtIHUR /HL 
FRQMXJDGRFRPRFyGLJRGH,53& /HL TXHHVWDEHOHFHP QRV DUWLJRV   H 1 , respectivamente,
que os ganhos obtidos por não residentes em território
moçambicano, com ou sem estabelecimento estável resultante da alienação onerosa ou gratuita de direitos peWUROtIHURVVmRWULEXWDGRVFRPRPDLVYDOLDVjWD[DGH
Da aplicação das leis retromencionadas resultou o pagamento, em Dezembro de 2017 em imposto sobre as maisYDOLDVGHPLOK}HVGHGyODUHVDPHULFDQRV PLO
PLOK}HVGHPHWLFDLV07 SDUDRVFRIUHVGR(VWDGR
O Presidente da República, no seu habitual informe
sobre o Estado da Nação (a 21 de Dezembro de 2017),
assegurou que esta receita, correspondente a cerca de
10% das receitas correntes arrecadadas em 2017, seria
usada tendo em conta os padrões de transparência, conforme o excerto2 abaixo:
)RL ÀQDOL]DGR R SURFHVVR GH WUDQVDFomR GH DFWLYRV HQWUH GXDV
FRPSDQKLDV HQYROYLGDV QD H[SORUDomR GH KLGURFDUERQHWRV QD
ÉUHD  GD %DFLD GR 5RYXPD GH TXH UHVXOWRX D REWHQomR GH
PDLVYDOLDVQRYDORUGHPLOK}HVGHGyODUHVDPHULFDQRV$
DSOLFDomRGHVWHYDORUVHUiIHLWDGHIRUPDWUDQVSDUHQWHFRQIRUPH
D/HL2UoDPHQWDO

II. A Constituição da República e a Lei de Petróleos
Foram Violadas
9ROYLGRVPHVHVDSyVRSDJDPHQWRGHPLOK}HV
de dólares americanos pela companhia italiana ENI em
Dezembro de 2017, os instrumentos/documentos orçamentais, concretamente a Proposta de Orçamento do
Estado (POE) para 2019, indicam que o Governo preWHQGHXVDUFHUFDGH PLOK}HVGHPHWLFDLV GDV
receitas sobre as mais-valias para cobrir as despesas de
investimento em infraestruturas , nomeadamente:
R Manutenção de emergência da Estrada N1;
R Aceleração de construção de infra-estruturas de água
e saneamento; e
R Infra-estruturas do sector da Saúde.
Porém, para além destes 25%, contrariamente ao discurso sobre transparência na gestão deste recurso, não
pSRVVtYHOVDEHURTXHpIHLWRGRUHPDQHVFHQWH
milhões de meticais.
Para agravar a falta de transparência sobre o remanesFHQWHGHPLOK}HVGHPHWLFDLVIRLRSUySULR3UHsidente da República Filipe Nyusi que lançou no dia 1
de Outubro de 2018, o Programa Água para Vida (PRA9,'$ XPSURMHFWRTXHYLVDLQWHQVLÀFDUDFRQVWUXomR
ou reabilitação de sistemas de abastecimento de água,
saneamento e infra-estruturas hidráulicas que se supõe
TXHVHMDÀQDQFLDGRFRPUHFXUVRDRXVRGDVUHFHLWDVGDV
Mais-Valias , sem no entanto ter sido aprovado pela
Assembleia da República (AR).
Embora o artigo 5 da Lei do OE referente a 2017 (sobre recursos extraordinários) mencione que o Governo
está autorizado a usar os recursos extraordinários para
acorrer as despesas de investimento, redução da dívida
e situações de emergência, esta decisão contrasta com
DD/HLGH3HWUyOHRV /HL²GH$JRVWR TXH
QRVHXDUWLJRGHIHQGHTXH cabe à Assembleia da ReS~EOLFDGHÀQLUXPPHFDQLVPRGHJHVWmRVXVWHQWiYHOH
WUDQVSDUHQWH GDV UHFHLWDV SURYHQLHQWHV GD H[SORUDomR
GRVUHFXUVRVSHWUROtIHURVWHQGRHPFRQWDDVDWLVIDomR
GDV QHFHVVLGDGHV SUHVHQWHV H DV GDV JHUDo}HV YLQGRXUDV
&RPEDVHQD32(  DFLPDPHQFLRQDGDH[LVWHXPD
despesa proposta para uso da receita das mais-valias
em infra-estruturas de água e saneamento que ainda
não foi aprovada pela AR. Portanto, neste caso há tamEpPYLRODomRGD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFDQRVHXDUtigo 179 nº 2 da alínea m) que defende que pH[FOXVLYD
FRPSHWrQFLD GD $VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD DSURYDU R
2UoDPHQWRGR(VWDGR
Já é recorrente o facto de o Governo ignorar a soberania da AR na tomada de decisão sobre o uso de recursos públicos. Em 2012/2013, três empresas públicas - a
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Ematum, a Proindicus e a MAM - obtiverem, com
aval do Estado, um Empréstimo de mais de 1,2 mil
milhões de Euros sem aprovação do Parlamento.
III.Registo do Imposto sobre as Mais-Valias nos
Documentos Orçamentais
O relatório de execução orçamental de 2017 mostra
o registo do imposto sobre as mais-valia cobrado sobre os ganhos de capital da venda da participação da
ENI como uma receita cobrada na rubrica de imposto
sobre o rendimento de pessoas colectivas (conforme
RTXDGUR 
Pelo facto destas não terem sido programadas e seu
SDJDPHQWRWHUDFRQWHFLGRQRÀQDOGRH[HUFtFLR5 , passaram a fazer parte dos saldos a transitar para o futuUR 9LGH&*( 

       !

Caixa: Falta de Transparência na Gestão dos Recursos
do Governo pelo Banco Central
O Governo recebeu recursos importantes em dólares em Dezembro 2017 resultantes do imposto sobre as mais-valias no
YDORUGHPLOK}HVGHGyODUHV,VWRLQGLFDULDDFULDomRGH
uma linha adicional (“depósitos do Governo em dólares”) nas
contas apresentadas pelo BM. Se bem que é certo que a entrada das mais-valias nos cofres do Governo é visível na conta de
“depósitos do Governo” apresentado pelo BM para DezemEURWDPEpPpFHUWRTXHHVWDLQIRUPDomRLQFOXL72'26
os fundos do Governo, quer dizer, a maioria em meticais.
(PYLVWDGRH[SRVWRDFLPDR&,3LQVWDR%0DDSUHVHQWDUXPD
linha adicional (“depósitos do Governo em dólares”) nas contas apresentadas pelo BM.
Fonte: Documento de Fundamentação do OE 2019

Mas, presume-se que as receitas provenientes das
mais-valias possam ser usadas também em 2018. A
preocupação é resultante do pronunciamento do
Ministro das Finanças do dia 5 de Outubro de 2018
referente às dívidas do Estado para com fornecedores: “O Governo prevê liquidar, até Dezembro
[de 2018], parte de dívida do Estado com fornecedores de bens e serviços…” No entanto, o orçamento de 2018IRLKRPRORJDGR GH'H]HPEUR
de 2017) sem considerar a aplicação dos impostos
VREUH DV PDLVYDOLDV FRPR IRQWH GH ÀQDQFLDPHQto para as despesas deste ano. Portanto, qualquer
uso destes recursos deve se considerar como uma
despesa não orçamentada e, estritamente falando,
deveria ser feito só mediante a aprovação pela Assembleia da República de um orçamento revisto.
Ora bem, os cidadãos no geral não tem conhecimento da utilização de tais recursos. Em todo caso,
isto só deveria acontecer depois das autoridades
ÀQDQFHLUDVGRSDtVHPFRQVXOWDFRPR3DUODPHQto, terem acordado como usar estes recursos. Isto
no contexto da promessa de transparência citada
anteriormente.

Adicionalmente, o Banco de Moçambique no seu exercício de
IXQomRFRPR%DQFR&HQWUDOJHUHRVIXQGRVGHQRPLQDGRVUHservas internacionais e os mesmos têm sido usados como um
importante indicador (medido em termos de meses de importação) da resiliência do País a choques monetários, bem como
maior controle ao mercado de câmbios. Porém, pouco se sabe
sobre a forma como estes fundos são geridos.
Para além da informação sobre os activos das reservas7 , o número de meses de importação que estas cobrem, e o montante
XVDGR SDUD FREULU R GpÀFH GD %DODQoD GH 3DJDPHQWRV QXP
determinado período, os documentos disponibilizados pelo
%DQFR&HQWUDOQmRGLVSRQLELOL]DPLQIRUPDomRDGLFLRQDOVREUH
como estes activos são geridos - se são aplicados por forma a
UHQGHUMXURVHRQGHHVWHVMXURVVmRDSOLFDGRV
3DUDÀQDOL]DUR&,3LQVWDRJRYHUQRDRHVFODUHFLPHQWRGDVVHJXLQWHVTXHVW}HV
4XDOpRPRGHORGHJHVWmRGHUHFXUVRVH[WUDRUGLQiULRVSURYHQLHQWHVGRVHFWRU
extractivo que se pretende seguir?
4XHGHVWLQRVHUiGDGRDRVMXURVTXHDGYLUmRGDDSOLFDomRGHVWHVUHFXUVRVH[WUDRUGLQiULRV VHDSOLFiYHO "$ÀQDOWUDWDVHGHUHFXUVRVSHUWHQFHQWHVDWRGRVRV
moçambicanos;
2%DQFRGH0RoDPELTXHVHUiRJHVWRUGHVWHVUHFXUVRV"6HIRUVHUiDHQWLGDGH
certa para gerir estas receitas, tendo em conta a questão da transparência?
1

Os artigos 29.1, 4 e 61.1 são referentes a tributação das mais-valias, incidência do IRPC e taxa
http://www.presidencia.gov.mz/images/documentos/Discurso/informe_pr_estado_geral_nacao_2017.pdf
3
Parágrafo 105 do documento Proposta Do Orçamento Do Estado Para 2019, 28 de Setembro de 2018.
4
Vide Jornal A Verdade de 03 de Outubro de 2018
5
As receitas extraordinárias das Mais-Valias, contribuíram significativamente para o alcance acima do previsto da meta de arrecadação de receitas fiscais.
6
Jornal Noticias, primeira página, 6 de Outubro de 2018.
7
Informação apresentada nos documentos anuais de “Balança de Pagamentos”.
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Os factores que informam
a atitude dos eleitores

N

uma eleição bem disputada, em que o nível de participação dos
eleitores situou-se acima dos 60 por cento, mais uma vez a democracia moçambicana foi submetida à prova, e mostrou o que
ela vale.
De facto, apesar de todas as diﬁculdades ainda prevalecentes – algumas
incontornáveis numa democracia nascente e outras provocadas propositadamente – o mapa político de Moçambique está a sofrer algumas alterações sísmicas, que deverão obrigar os políticos a entenderem que nunca
mais este eleitorado voltará a ser uma presa fácil.
Apesar da Frelimo ter ganho 44 dos 53 municípios em disputa, há a clara mensagem de uma signiﬁcativa faixa do eleitorado à procura de uma
alternativa.
Em alguns municípios, mesmo sendo vencedora, a Frelimo estará em minoria perante a oposição, sendo obrigada a ter de negociar alianças estratégicas para poder governar. Em outros, ainda, a vitória foi arrancada a
ferro e fogo, sendo que quer a Frelimo quer a Renamo, qualquer um deles
poderia ter ganho. Algo impensável há alguns anos.
Em verdadeiras democracias, o poder é partilhado entre os diversos actores políticos e sociais que compõem a sociedade. Não uma partilha baseada na acomodação, mas sim num modelo democrático em que cada uma
das forças políticas em acção ocupa o espaço que lhe é atribuído pelos
eleitores. E os resultados das eleições municipais da semana passada mostraram que os eleitores moçambicanos sabem o que querem; foi a vitória
do pluralismo político, a verdadeira essência da democracia.
Ao assumir o comando de oito autarquias, a Renamo mostrou que é uma
força que deve ser tomada em conta. A luta renhida que deu na cidade
da Matola, com toda a controvérsia em que o processo está ainda envolto,
num município tradicionalmente considerado reduto da Frelimo, é prova
inequívoca de que as coisas nunca voltarão mais a serem as mesmas. Há
um processo de mudança que parece cada vez mais irreversível.
O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) pode ter perdido
todas as autarquias que controlava, com a excepção da cidade da Beira,
mas isso não lhe retirou o estatuto de terceira maior força política do país.
Em alguns municípios, ele será o pêndulo que fará equilibrar a balança.
Sem dúvida que estes foram os piores resultados, em termos de qualidade,
que alguma vez a Frelimo teve em toda a história da autarcização democrática em Moçambique. Não que isso seja mau para a democracia.
Contudo, haverá razões para uma análise sobre os principais factores subjacentes a este movimento de quase rejeição generalizada de uma força
que sempre teve como motivo de orgulho a sua luta pela independência
do país.
É ilustrativo o caso de Chimoio, onde responsáveis da Renamo foram
agredidos pelos seus próprios apoiantes, acusados de terem “vendido” a
vitória do partido a favor da Frelimo. Segundo disseram os agressores, já
estavam preparados para celebrar uma vitória que só não se materializou
devido ao comportamento supostamente censurável dos seus dirigentes,
numa clara alusão de que no seu entendimento, independentemente do
que os números viessem a demonstrar, a derrota da Frelimo é tudo o que
lhes interessava.
Fez recordar as celebrações da vitória da Renamo na eleição intercalar
de Nampula, em Março, onde o sentimento de alívio era mais do que
evidente.
O desgaste pela longa governação da Frelimo pode ser um dos factores
que galvanizam um cada vez maior número de eleitores a rejeitar o partido, mas há outros que se não forem feitas as devidas correções, levarão o
partido à humilhação em futuras ocasiões.
A imagem de um partido prepotente, a corrupção que grassa com impunidade ao nível da administração pública, a exclusão de supostos opositores, e a imposição da doutrina do partido sobre os demais interesses do
Estado tornam a Frelimo numa força cada vez mais alienada das massas.
A crise económica que o país atravessa pode ser resultado de uma conjuntura que ultrapassa as fronteiras moçambicanas, mas não se pode descurar
o facto de que ela tornou-se pior devido a decisões cujo mérito até hoje
o governo nunca conseguiu dar ao povo uma explicação plausível. E pior
do que isso, que o governo tem mostrado uma atitude deliberada de não
o querer fazer.
Por mais que se procure relativizar, a questão das dívidas ocultas continuará a dominar o pensamento de muitos moçambicanos como o principal
factor que contribuiu para a deterioração da sua qualidade de vida nos
últimos anos. E isso continuará a ser determinante para a atitude dos
eleitores em relação ao partido no poder.

A agonia das democracias

T

empos danosos, estes, em que a
Democracia se manifesta com
desempenhos
deprimentes.
Basta atentar no Brasil e no
quanto as eleições em Moçambique
são manchadas por irregularidades
desnecessárias, como a que anuncia
com pompa resultados com 110% de
votos.
O que neste momento se passa no Brasil, com o ﬁlósofo de direita, Olavo de
Carvalho a incutir que no dia seguinte
a uma eventual vitória de Bolsonaro se
suceda, literalmente, o extermínio dos
adversários, o que valeu uma resposta
de Caetano Veloso, que não é do PT,
é da ordem do inexplicável. Caem as
máscaras como cachos.
A irracionalidade e a desinformação
galopam para uma calamidade que
representará um retrocesso civilizacional. Não se trata unicamente da derrota de um partido ou da repulsa contra
o PT, a vitória de Bolsonaro institucionalizará a violência: os comportamentos irracionais que já instalaram o
medo e o ódio no país multiplicar-se-ão num “estado de excepção” protegido pelo poder do voto.
Neste clima é presumível que se seguirá o risco de uma guerra civil e uma
repressão geral em nome da segurança, e só tarde demais os ingénuos que
queriam sobretudo castigar o PT ao
votar contra Haddad descobrirão que
há portas que não se devem abrir; de
antemão as que permitem que a «besta
negra» e o impensado labor do fascismo penetrem no nosso condomínio.
Vejo duas motivações erróneas para tal
descalabro.
A primeira prende-se a um aspecto que as democracias se alheiam de
discutir e que só uma aposta intensiva no domínio da educação poderá
eventualmente atenuar. O relativo
desenvolvimento das democracias e o
incremento dos media como “quarto
poder” foi disfarçando até ao ﬁm do
século XX o que o poder das redes sociais destapou e tornou visível: é que
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não vivemos todos no mesmo tempo
histórico.
Aquilo que para Walter Benjamin era
um sinal de esperança: a saber, que a
cada momento se colocaria a hipótese
de que a face do presente surpreendesse porque aﬁnal recuperava pontos de vista “derrotados” no passado e
reemergidos ao arrepio de uma concepção linear e previsível da História,
desencadeando uma lógica do reverso que transmitiria aos movimentos
sociais uma maior complexidade e
arejava a saturada polarização das narrativas oﬁciais; essas “anacronias” que
segundo Benjamin injectariam na actualidade do presente um factor mais
humano - posto que a perspectiva do
passado deixa de ser um facto objectivo para passar a ser uma cunha da
memória, menos técnica e mais emocional -, essas “anacronias” mostram
que podem padecer igualmente de um
lado negro.
O Brasil é uma sociedade clivada por
diversos e inconciliáveis níveis de
consciência da realidade e sem um
desígnio transpessoal que apazigue as
tensões no rasgado tecido da memória histórica. O que separa um votante
de Bolsonaro do de um Haddad não
é uma mera diferença de opiniões: vivem isolados por antagónicas percepções do seu tempo histórico.
O que se observa, por entretenimento,
nos risíveis e delirantes grupos no FB
que defendem a Terra Plana, toma no
plano político perspectivas sombrias
e traz à tona anacronismos perigosos
para uma época de “relativismo”, de
perda de universais e de pensamento
débil. Quando não se reforça a educação é o que acontece.
A segunda motivação ao lado prende-se com a crédula fulanização com
que se associa a corrupção ao PT. O
PT ﬁcou evidentemente refém na armadilha do polvo e julgou que só podia fazer passar algumas leis contra o
atavismo dos costumes alimentando o
monstro, em vez de ter intentado mu-
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dar o sistema. Porém, o problema da
corrupção é mais endémico do que se
julga e continuará com Bolsonaro; o
seu governo, que há-de ser fortemente
corporativo, só aumentará o problema.
Faz anos que Alain Badiou diagnosticou de que modo a corrupção se tornou a lei íntima das sociedades actuais,
a sua ﬁssura invisível, e que é para dissimular essa corrupção sistémica que
o escândalo aponta aquilo ou aquele
que, no ﬁm de contas, não passam de
bodes expiatórios. Numa sociedade
que tem no lucro o único motor viável para fazer funcionar a sociedade, a
corrupção é um seu efeito capilar.
O problema prende-se com a orfandade dos valores e é gravíssimo mas não
nasce com o PT e julgo aliás que muitos votantes do Bolsonaro não serão
contra a corrupção, sentiam-se apenas
excluídos da rede.
O que tornará mais violento o despertar.
Saiu, entretanto, em Portugal um livro
interessante do sociólogo americano
Jason Brennan. O título, Contra a
Democracia, é enganador pois logo
no prefácio o autor confessa: «Sou um
crítico da democracia, mas também um fã
(…) As democracias são melhores a proteger as liberdades económicas e civis que
as não democracias, e as democracias tendem a ser mais ricas que as não democracias. Agora mesmo, os melhores lugares do
mundo para viver são, em geral, bastante
democráticos.» O que ele propõe é um
novo viés republicano para melhorar a
democracia, a que chama a epistocracia. Depois vos direi em que consiste
a proposta.
O momento é grave e exige que se
repense tudo. Proponho igualmente
que se leia o Como as Democracias
Morrem, saído este ano pela Zahar
no Brasil, de Steven Levitsky e Daniel
Ziblatt, e o clássico de Jacques Ranciére, Ódio à Democracia. Talvez estas leituras nos forneçam instrumentos para reinventarmos a Democracia.
Estes livros podem baixar-se na net,
experimente.
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Destinos singulares

N

o quarteirão 8 do Bairro
da Malhangalene A, todos
a tratam por “Tia Evita”.
Por carinho, respeito, mas
também por um indeclinável sentido de gratidão para com ela. Desde que, há cerca de 2 anos, a Eva
da Conceição Siueia montou o seu
ponto de negócio naquela esquina,
tornou-se um símbolo de equilíbrio na balança alimentar de todo o
quarteirão e arredores.
Ela vende badjias, e, pontualmente,
todos os dias está no seu local de
venda a partir das 7:30 h. Uma vez
que este local se situa na Avenida
Paulo S. Kankhomba, entre a Rua
da Resistência e a Avenida Karl
Marx, ela cobre um universo que é
constituído pelas duas escolas primárias mesmo defronte, designadamente a 7 de Setembro e a Filipe
Samuel Magaia, de onde lhe vem
grande parte da clientela, composta
por crianças e pelo grupo de professores que lhes dão aulas.

Nos prédios que fazem o quarteirão, naquele quadrado de avenidas,
cobre também dezenas, se não mesmo centenas de pessoas, que fazem
o seu pequeno-almoço ou almoço
com badjias, uma vez que, por feliz
coincidência, a 100 ou 200 metros
do sítio dela há um ponto de venda de pão. Ou seja, um almoço de
pão com 5 ou 6 badjias pode sair ao
módico preço de 15 ou, no máximo,
17 meticais. Isto e mais um copo
de água serve perfeitamente como
refeição completa para centenas de
pessoas.
Para além de badjias, às segundas-feiras ela dá-se à generosidade
de vender também chamussas, e
explicou-me que é porque aos ﬁns-de-semana tem tempo suﬁciente
para as confeccionar, ao passo que,
noutros dias, o tempo que lhe resta
desde que chega a casa, ao princípio
da noite, até muito depois das 23 h,
só lhe dá para preparar os recheios
para as badjias, que começa a fritar

às 3 ou 4 da manhã, de modo a estar
na esquina às 6:30 h.
Soube disto porque, ao longo do
tempo, ganhei o hábito de ir pessoalmente abastecer-me das badjias
dela, que, além de tudo, são saborosíssimas. E uma vez que me interessei pelo seu carácter – sendo ela
uma mulher muito prática, o que se
nota pelo cabelo, sempre cortado
curto, as roupas largas, normalmente constituídas por blusas de tecidos
leves e calças e sandálias –, tendo
notado um timbre de voz muito
seguro e acicatado pelo seu apelido,
perguntei-lhe um dia se, por acaso,
não era ﬁlha do Reverendo Siueia.
Eu fazia o percurso de descer as escadas todos os dias de manhã para
ter com ela, e tinha tido tempo para
que ela se habituasse ao meu silêncio, poucas palavras e muita simplicidade. Respondeu-me, portanto,
sem grandes rodeios – «Sim, o meu
pai foi o Reverendo Siueia, mas mal
o conheci. Você conheceu-o?»

Sucatização de Moçambique
Por Venâncio Mondlane

A

indústria da sucata é das
mais ﬂorescentes, sobretudo
no terceiro mundo. Viaturas, máquinas industriais,
geleiras, rádios, TVs, quando já não
podem ser reparados vão para empilhadeiras, trituradoras e, por ﬁm,
para fundição, donde resulta novo
material.
Curioso nisto é que quem vende a sucata, normalmente é um pobre coitado, mas quem recicla, exporta ou faz
a fundição, ﬁca com o maior lucro.
Para além da sucata física, como viaturas, em Moçambique uma nova indústria de sucata está cada vez mais
forte: sucatização da democracia.
A estratégia do regime, desde a luta
de libertação, é tornar tudo sucata
para poderem reinar. Quando Mondlane tentou emprestar um pouco do
seu projecto de sociedade, com base
na sua sólida formação académica e
experiência proﬁssional nos meandros da Nações Unidas, a rainha da
sucata, Frelimo, abandonou a “crítica
e autocrítica” e optou pelo buuummm
e, Mondlane, se desﬁgurou justamente por um engenho montado no que
ele mais gostava, o Livro. O Pai da
unidade Nacional foi morto por
aqueles que, até hoje, mais alto evocam o seu nome.
Finado o uniﬁcador dos nacionalismos moçambicanos, os sucateiros
rasgaram os estatutos da Frelimo para
evitar que Uria se tornasse Presidente. Até foram pedir de empréstimo
à antiguidade clássica, ao “triunvirato
romano”, um termo para que a sucata
tivesse um cunho um pouco culto.
Samora Machel, em representação
da Frelimo, assinou, com o Governo
Português, a 7 de Setembro de 1974,

o acordo de Lusaka, em que nos seus
seis artigos que mudaram “a história
de um Povo e de um País”, preconiza
que em Moçambique não prevaleceria nenhuma espécie de discriminação e que se deviam realizar eleições
após a proclamação da independência. Após a histórica declaração “total e completa”, a indústria da sucata
do regime foi accionada e o acordo
de Lusaka foi rasgado, várias vezes,
ao cumprido. Resultado: abolição da
liberdade religiosa; extinção dos movimentos associativos; baniram partidos políticos; fuzilamento público
de todos quanto quisessem exercer
o livre pensamento. Mais grave, sucatizou-se o compromisso de realizar
eleições: Frelimo auto-intitula-se,
como o fez o MPLA em Angola, o
representante único e exclusivo dos
moçambicanos, o guia [divino] do
povo e do Estado.
Assim iniciava uma longa história de
4 décadas de domínio de golpistas.
Esfaquearam o acordo de Lusaka, estabeleceram campos de concentração,
como fãs de Hitler, abriram as portas
do inferno, e lançaram para o abismo
milhares de almas em nome de “puriﬁcação” da sociedade rumo à formação do “Homem novo”. Pelas milimétricas semelhanças, é espantoso e
impressionante o copy/paste feito ao
modus operandi da “araniazação” nazi.
À semelhança do toureiro, pegaram a
Economia pelo cornos, centralizaram
tudo, o guia do Povo e do Estado, o
sucateiro, estralhaçou toda a indústria
e plantou, como cogumelos, sucatas
em todo País: Madal, Boror, Vidreira, Texmoque, Texlom..... em ﬁm.....
os golpistas deixaram um rastro de
destruição económica e social, cujas

feridas, até os dias que correm, ainda
não ﬁzeram crosta.
Samora Machel, o pioneiro da sucatização do País, acabou vítima da mesma indústria subversiva que ajudou a
implantar. O avião em que vinha de
Zâmbia para Maputo foi sucateado
nas montanhas de Mbuzini.
Evaporado o corpo do autor da “a
luta continua”, os golpistas decidem
vender o ferro velho que eles mesmo
levaram a enferrujar. Inicia a privatização das empresas do Estado. Quem
compra? Voila! Sucateiros de Moçambique (Sumo).
Em 1990 se estabelece a Constituição
Multipartidária. Todas as eleições foram sucateadas. O sistema de justiça?
Sequestrado. A Polícia? Convertida
em segurança privada dos sucateiros.
Órgãos eleitorais? Hehehehe.... palavras para quê?
Para colocar a cereja no bolo, a partir de 2013 inicia um processo de
aceleração de sucatização do País,
destroem-se todos os rolamentos
do tesouro nacional e fez-se o leilão
do povo e da terra por via do Credit Suisse e VTB Bank. Resultado:
o povo está com a corda colocada no
pescoço, as mãos e os pés atados e o
banquinho abaixo começa a tremer.
Sucateada a Economia, as Finanças,
a Sociedade, a Educação, Saúde... faltava dar o golpe de misericórdia. Em
2018, no Outubro negro, em deﬁnitivo, a suspensão da viatura quebra, os
pneus estoiram em pleno andamento
e o motor gripa: Sucatização das eleições Autárquicas. Morte da democracia. Fim da picada. Água começa
a misturar com óleo. A máquina eleitoral tosse, cospe sangue, estremece e
apaga. Viva Frelimo!

– Conheci-o, sim, nos anos logo
após a proclamação da independência. Eu sei que vocês viviam no
Bairro da Coop, numa daquelas
vivendas, não nos PH; e sei também que o vosso pai desapareceu de
forma misteriosa, numa certa manhã, sem que nunca mais voltasse a
aparecer e sem que nunca ninguém
tenha conseguido explicar as razões
do seu desaparecimento. Eu, ainda por cima, fui muito amigo dos
teus irmãos. Tu tens um irmão mais
novo chamado André, ou não?
– Tenho, sim. E o outro, Bentinho.
– Sei que vocês, poucos anos depois
do desaparecimento do vosso pai,
também perderam a casa e tiveram
de voltar ao casarão de madeira e
zinco no Bairro T3.
–É lá que vivo até agora, com a minha mãe. Sabes, com certeza, que o
André e o Bentinho já morreram,
pouco depois de termos voltado ao
T3.
– Sei, sim. Eles eram muito meus
amigos.
O que muita gente põe como força
para explicar o desaparecimento do
Reverendo Siueia é que ele se fazia
transportar num Volvo branco, e
isso era um ponto comum com um
outro preto moçambicano, o Guanabara, o primeiro a ter um salão de
beleza para negros no Xipamanine,
ainda em Lourenço Marques, e o
primeiro e único também a ter uma
pastelaria com o nome dele.
Ora, o desaparecimento do Reverendo Siueia e de Guanabara
deram-se mais ou menos na mesma altura. À falta de melhor, o que
une um desaparecimento e outro

é justamente o facto de ambos se
terem feito transportar em Volvos
brancos – e, no caso de Guanabara,
com o exagero de ter um motorista
–, o que, para certos membros da
nomenklatura média, poderia ser
considerado uma afronta ao regime.
Como não há contrapontos, a explicação que ﬁcou desde lá até agora
é essa.
Pedi à Eva Conceição Siueia, numa
sexta-feira, que viesse à minha casa,
porque eu tinha uma surpresa para
ela. Não se fez rogada. Depois de
fechar o sítio do negócio, subiu até
ao meu 5.º andar, onde eu já tinha,
por cima da mesa, dois álbuns de
fotograﬁas, e disse-lhe para os folhear. Começou hesitante, mas com
o tempo foi ganhando ânimo. É que
mais da metade das fotos dos dois
álbuns foi tirada comigo e com os
dois irmãos dela, o André e o Bentinho, em corridas de pândegas em
ﬁns-de-semana ou feriados, desde a
quinta das Rosas, na Matola, até ao
Bar 007, no Bairro do Aeroporto.
Ela não chorou, mas soluçou suave,
profunda e longamente. E pediu-me:
– Posso levar os álbuns para mostrar à minha mãe durante o ﬁm-de-semana?
– Leva, Evita. Sem prazo de retorno. Até podes fazer uma coisa melhor: podes reproduzir as fotos que
te interessarem.
Ela não me respondeu, mas o seu
silêncio foi mais signiﬁcativo que
quaisquer palavras que testemunhassem o destino mirabolante e
singular de algumas das suas recordações, desde a infância.

Email: diariodeumsociologo@gmail.com
Portal: https://oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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O Negócio da China de João Lourenço
Por Paulo Zua*

N

o início de Setembro deste ano, João
Lourenço viajou até à China para
participar na cimeira do FOCAC
– Forum on China-African Cooperation (Fórum para a Cooperação entre a
China e África) e obter um empréstimo de
11 mil milhões de dólares. O FOCAC é uma
espécie de organização criada pela China
para sistematizar a sua inﬂuência em África.
O empréstimo que foi diminuindo
Na altura desta viagem, a imprensa estatal
deu como certo que Lourenço obteria um
empréstimo chinês na ordem dos 11 mil milhões de dólares. Imagina-se que muitos já
estavam a sonhar com uma chuva de dinheiro chinês.
Contudo, discretamente, durante a viagem
de Lourenço foi anunciado que a assinatura
dos contratos havia sido adiada por razões
técnicas. Aparentemente, a razão para tal dilação era que as autoridades chinesas exigiam
a prestação de informações mais rigorosas
da contraparte angolana relativamente aos
projectos em que seriam investidos os 11 mil
milhões de dólares.
Em Outubro de 2018, João Lourenço voa
novamente para a China. Alegadamente, o
motivo seria a concretização da assinatura
do empréstimo dos 11 mil milhões, uma vez
que estavam resolvidas as questões técnicas.
Voltou-se a sonhar com o dinheiro chinês…
Eis que, a 11 de Outubro, é publicado que
João Lourenço assinou um acordo que concedia um empréstimo de 2 mil milhões de
dólares! Dos 11 mil milhões, restaram tão
somente 2 mil milhões.
De repente, esfumaram-se 9 mil milhões de

SACO AZUL

dólares… Para juntar à perplexidade, o ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, vem de imediato a terreiro aﬁrmar que
parte deste empréstimo servirá para pagar dívidas à China.
Vamos recapitular. João Lourenço obteve 2
mil milhões de dólares da China, e não 11
mil milhões, como se anunciava e esperava. E
desses 2 mil milhões uma assinalável percentagem servirá para pagar dívida à China. A
China empresta menos do que se pensava, e
empresta para se pagar a ela própria.
Temos aqui o que no linguajar corrente se
chama um ﬁasco. A China, dantes considerada um “porto seguro” para os ﬁnanciamentos
angolanos, deixou de o ser.
Várias razões podem ser apontadas para este
ﬁasco.
A primeira razão é meramente técnica: Angola está exageradamente endividada face à
China e com diﬁculdade em pagar os seus
compromissos, e a própria China já não tem a
liquidez do passado. Portanto, estamos numa
fase de contenção ﬁnanceira entre a China e
Angola.
A segunda razão é de cariz mais político.
Uma boa parte do anterior dinheiro chinês
foi usada em variados mecanismos corruptos,
nos quais se destacaram Sam Pa, Manuel Vicente e muitos outros altos dirigentes angolanos (ver aqui e aqui). O momento actual é de
combate à corrupção, quer na China, quer em
Angola. Assim, não faz sentido realizar avultados empréstimos enquanto não estiverem
bem deﬁnidos os sistemas de investimentos
sem interferências corruptoras e intermediários espúrios.
Os ﬂuxos ﬁnanceiros entre a China e Angola

são colocados numa espécie de momento de
prova. Angola tem de provar que é capaz de
receber dinheiro e investir na sua economia,
sem desviar largas maquias para as contas
privadas dos seus dirigentes.
Qualquer que seja a razão, a verdade é que
João Lourenço andou em viagens até à China
para regressar com um pequeno empréstimo
(face às expectativas) que servirá para pagar
dívidas… à China. Isto é, o valor acrescentado trazido para Angola é residual.

Mudança do modelo chinês e FMI

Este facto poderá representar uma mudança
do modelo que tem estado subjacente às relações entre a China e Angola desde 2002.
É conhecido que nessa data, com o ﬁm da
Guerra Civil em Angola, José Eduardo dos
Santos ( JES) esteve em conversações com
as instituições ﬁnanceiras mundiais (Banco
Mundial e Fundo Monetário Internacional
– FMI) para que ajudassem na reconstrução
angolana. Dessas conversações não saíram
resultados palpáveis, ou porque foram colocadas exigências políticas e económicas que
JES não quis aceitar, ou porque as próprias
instituições não se quiseram envolver demasiado.
Optou-se, então, pelo modelo chinês. Esse
modelo implicava que a China emprestasse
dinheiro a Angola, que esta implementasse
vários projectos, sobretudo na área da construção, em que usaria empresas e trabalhadores chineses, e que pagasse à China em mercadorias, como o petróleo, por exemplo.
A China empresta, mas, além de receber o
pagamento em matérias-primas, vê as suas
empresas e os seus trabalhadores e contratos
a beneﬁciarem de toda a situação. Angola,

por sua vez, contenta-se com a centralidade
do Kilamba e com infra-estruturas de qualidade duvidosa construídas pelos chineses.
Durante anos e anos, o modelo angolano
funcionou e foi estendido para outras partes
de África. Em Angola, concretamente, permitiu acima de tudo o enriquecimento de vários dirigentes e a criação de redes mundiais
de corrupção, como se viu acima.
Esta contracção actual da atitude chinesa
pode representar uma mudança de paradigma, e indicar que Angola já não tem uma
porta aberta naquele país.
Talvez seja essa a razão que justiﬁque a negociação de um empréstimo de 4,5 mil milhões de dólares com o FMI. A organização
internacional de que JES desconﬁava e que o
levou para os braços da China está de volta
e parece ser a salvação das ﬁnanças públicas
angolanas.

Conclusão

O problema é que, se o modelo chinês deu
margem de manobra exagerada para a corrupção e as negociatas, e parte do dinheiro se
evaporou sem explicação, por seu lado o FMI
impõe regras que muitas vezes estão completamente distantes das realidades nacionais, e
em vez de salvarem as economias, ainda as
afundam mais.
Com a bonança que a alta do preço do petróleo gera, os dirigentes deviam aproveitar
para abrir a sua economia doméstica e gerar
endogenamente o crescimento económico de
que tanto precisam, em vez de procurar empréstimos cuja necessidade nem sequer está
explicada à sociedade civil.
*makaangola

Por Luís Guevane

O lugar do eleitorado no processo eleitoral

A

s eleições de 10 de Outubro voltaram a conﬁrmar que o maior
problema de todo o processo
situa-se na sua fase ﬁnal, a mais
crucial, que é a de divulgação dos resultados precedida de um apuramento em
ambiente de total desconﬁança em que o
eleitorado (o maior interessado) é afastado. De um modo geral, o processo começa sempre de forma aceitável e civilizada,
momento em que é dada máxima importância aos potenciais eleitores. Depois,
paulatinamente, vai-se dando espaço ao
nervosismo que passa do modo contido
para o modo incontido. Ao chegar ao
modo incontido o mesmo torna-se perigoso. É nesta fase que ocorrem os actos
dolosos que atentam contra as escolhas
do eleitorado. A hibernada fraude retoma, então, o seu espaço protegido pelas
forças que deveriam velar pela lisura do

processo. Entra em cena a lei do mais esperto
e poderoso, do mais temido e detentor de real
poder de fogo, lei do mais ﬁel aos seus princípios de arrogância e de inteligência manipuladora. Enquanto isso acontece a imprensa é
bombardeada com análises comparativas que
colocam em modo passivo o peso da fraude
nas estatísticas ﬁnais dos processos eleitorais
anteriores. É claro que é mais cómodo tomar
em conta os dados oﬁciais divulgados, anulando o peso dos constrangimentos fraudulentos sobre os mesmos.
Apesar destas quintas eleições autárquicas
terem sido melhores que as anteriores, em
termos de participação e nível de consciência,
trouxeram à tona a importância de se debater
cada vez mais sobre a observância da lei no
que diz respeito à presença policial e à questão da presença dos eleitores após a votação.
Quanto ao primeiro aspecto parece-nos, logo
à partida, pacíﬁco. Entretanto, o que pare-

ce estar em causa é a independência destas
forças no cumprimento da lei. Quanto ao
segundo, julgamos pertinente que se repense
no reajuste da lei, dado os actos recorrentes
de viciação de resultados aqui e acolá. O eleitorado exerce o seu direito de voto e depois,
pela rádio, vai ouvindo que deve abandonar
o local e esperar calmamente (em casa) pelos
resultados. Percebe-se que há uma forte e “legítima” preocupação em mobilizar as “massas”
no cumprimento da lei. Nem se faz menção à
veriﬁcação dos editais aﬁxados. Depois, é esse
mesmo eleitorado, que conﬁou na suposta
mobilização, que percebe que o seu voto foi
manipulado ao pretender cumprir a lei. Mas,
agora que percebeu isso, o mesmo se encontra disperso e desprovido de qualquer força e
organização. Conformado, nada mais faz do
que aceitar o que as autoridades bem entenderem que são os resultados oﬁciais. Como
abutres, os “donos” das análises curvam-se
diante desses mesmos dados supostamente

forjados contra as intromissões (do Ocidente) que querem fragilizar o partido
no poder. O melhor exemplo sobre a
fragilidade dessa lei vem da Beira: caso
o eleitorado beirense não tivesse vigiado o seu voto, as chaves, os cadeados e
os portões, não teria Daviz Simango no
poder e nem as magias positivas da sua
governação nestes mais de dez anos. Votou, controlou o seu voto, acompanhou
o apuramento, viu o edital e abandonou
tranquilamente o lugar. Hoje tem possibilidades acrescidas; antes de abandonar,
ainda pode pegar no telemóvel e sacar
uma foto do edital. A quem interessa a
fraude? A uma minoria arrogantemente
preguiçosa. É justo que se repense num
mecanismo de o eleitorado também poder participar de forma activa na fase
mais crucial do processo eleitoral no
sentido de se fortalecer a consistência do
processo eleitoral.
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Moçambique volta a perder diante da Namíbia e adeptos querem o afastamento de Abel Xavier e de Simango Jr.

CAN-2019 mais uma vez no sofá...!
Por Paulo Mubalo

A

histórica vitória de Moçambique em Ndola, por
uma bola sem resposta,
contra o combinado da
Zâmbia, o até então carrasco da
nossa selecção foi efusivamente
festejada no nosso país pelos mais
optimistas, os quais cantavam, em
voz alta, que os Mambas lograriam
apurar-se para o CAN do próximo
ano, a realizar-se nos Camarões.
Enquanto isto, os chamados apóstolos da desgraça, os críticos, ainda
que de forma isolada traçavam um
quadro sombrio para a nossa selecção.
Mas esses, de facto mereceram esse
rótulo, porque aos olhos da maioria,
o projecto dos Mambas estava bem
delineado e dava garantias de vir a
vingar.
Na verdade, essa vitória foi, do ponto de vista de intenções dos Mambas simplesmente contraproducente
e com efeitos nefastos no seio dos
nossos jogadores, pois ficaram a
dormir à sombra de bananeira convencidos de que tinham ultrapassado o seu maior obstáculo, pelo
menos ao nível do grupo K, o que
lhes levou a nivelar as restantes formações por baixo.
Com o triunfo dos Mambas, muita
gente passou a viver desse marco e
era frequente ouvir-se de boca cheia
que se até vencemos a Zâmbia no
seu burgo, então não seria a GuineBissau, muito menos a Namíbia, a
provocar-nos mossa.
A comunicação social, o público , e
quiçá alguns dirigentes desportivos,
como que a confortar a selecção, foram marcando presença em massa
no Estádio Nacional do Zimpeto.
Outrossim, as autoridades governamentais prestaram o seu apoio de
multifacetadas formas.
Pela primeira vez, os ciclistas acompanharam a selecção, desde o hotel
onde os Mambas tinham estagiado,
até ao ENZ numa caravana, enchendo de alegria centenas de mirones que pelas estradas aplaudiam,
efusivamente, a passagem da nossa
selecção rumo àquilo que chamavam de uma vitória certa.
Sabe-se que a própria direcção da
FMF, por entender da importância
da prova, chegou a reforçar a equipa técnica com dois especialistas, os
quais iriam ajudar o seleccionador
na tomada de decisões mais consentâneas com a realidade.
Enquanto isto, o Governo, através
da Ministra da Juventude e Desporto, Nyelete Mondlane, dava corpo
ao projecto de apoio à selecção com
palavras de alento, as quais eram
passadas na televisão.
Ou seja, pela primeira vez assistia-se
a um movimento desusado, e nas redes sociais, os comentários eram dos
mais diversificados, mas todos tinham como denominador comum a
necessidade de, mais do que nunca,
nos unirmos em prol de uma causa, fazendo-nos esquecer, por algum
tempo, as diferenças motivadas pelos alinhamentos partidários.
Claramente foi a maior campanha
de marketing feita pela Federação

Os Mambas estão afastados do CAN-2019

Moçambicana de Futebol, sendo
que os seus assessores tudo faziam
para se manter uma imagem impoluta dos Mambas. Sublinhar que
nesta empreitada a FMF conta com
dois reforços de vulto contratados
nos principais órgãos de comuniacação social desportivas do país.
Esta campanha galvanizou toda a
imprensa, incluindo a que raramente trata de assuntos desportivos, o
que fez com que, na altura da realização das partidas, houvesse um número elevado de pedidos de credenciação de jornalistas. Todos queriam
acompanhar in loco a prestação dos
Mambas.
Entretanto...
Com as condições criadas, acabou
causando estranheza o empate dos
Mambas na partida que realizou em
casa, contra a Guine-Bissau, sobretudo pela forma apática, descaracterizada e vulgar com que abordou o
jogo.
As chamadas más línguas, quais
apóstolos da desgraça, começaram a
desenhar cenários não muito bons,
pela forma como a selecção portou-se dentro das quatro linhas.
Questionou-se o modelo de jogo
apresentado, a forma recreativa
como se joga na defesa, o fraco rendimento do chamado menino –maravilha, Dominguês, a falta de agressividade no ataque, a demora, por
parte de Abel Xavier, em efectuar as
substituições, entre outras coisas.
Mas independentemente disso,
nada, absolutamente nada, indiciava
que os Mambas passariam de líderes
da competição para os últimos lugares em apenas três jogos.
Outrossim, nas redes sociais circularam, com mais insistência, informações que davam conta de vários
atropelos alegadamente protagonizados pela Federação na preparação
desta dupla jornada contra a Namíbia, com destaque ao facto de as passagens para alguns jogadores seleccionados não chegarem a tempo aos
visados, para além de que depois de
longas viagens ninguém os foi buscar no aeroporto. O que foi prontamente desmentido pela federação.
O descalabro
Com o descalabro, a pressão recai
mais para a Federação Moçambicana de Futebol, que tanto investiu,
tanto trabalhou e para o seleccionador Abel Xavier, este que chegou
quase a meio das qualificações ao
CAN-2017, pelas razões seguintes:

Os Mambas perderam essa corrida e
a presença no CHAN-2018, disputado no Quénia, para além de terem
sido eliminados na fase de grupos
da Taça COSAFA, de 2017 e 2018,
sendo que terminaram nos quartos-de-final em 2016.
Ou seja, embora em termos matemáticos Moçambique pode chegar
ao CAN, da intenção à materializa-

ção deste desiderato vai uma distância muito grande, não fosse sonhar
um acto gratuito.
Ainda com duas partidas por disputar contra a Zâmbia, em Maputo, e
contra a Guiné-Bissau, fora de portas, Moçambique tem a obrigação
de ganhar e esperar pelos resultados
das outras selecções concorrentes.
Tudo é possível, mas para que tal
aconteça Deus tem de ser moçambicano.
E, claramente, este desempenho dos
Mambas vai ter repercussões sobre
o futuro de Abel Xavier, sendo um
dado adquirido que caso não consiga o apuramento, as possibilidades
para a renovação do contrato são
nulas. E seria uma saída pela porta
pequena também para Simango Jr.
As vozes pedindo o afastamento de
Abel Xavier e de Alberto Simango Júnior são muitas, e como estes
insistem em não atirar a toalha ao
chão, a imagem da própria federa-

ção, por tabela, vai ficar seriamente
beliscada.
De referir que estatísticas tornadas
públicas apontam para a seguinte
prestação de Moçambique nos jogos
oficiais, isto nos últimos três anos:
Em 2016, os Mambas realizaram
seis jogos e obtiveram duas vitórias,
um empate e três derrotas.
Em 2017 nas seis partidas realizadas, os Mambas obtiveram duas vitórias , um empate e três derrotas.
Já neste ano, em seis jogos os Mambas conseguiram duas vitórias, um
empate e três derrotas. Ou seja:
num total de 18 jogos, tiveram como
saldo, seis vitórias, três empates e
nove derrotas.
De referir que o CAN-2019 contará, pela primeira vez, com 24 selecções, pelo que, qualificam-se, em
cada grupo, duas selecções, excepto
o Grupo B, onde qualifica-se uma,
devido a inclusão dos Camarões, selecção anfitriã.

INTERNACIONAL
DESPORTO
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Pik Botha: a “cara sorridente” do ignóbil “apartheid”

F

todoxa. Foi na antiga Lourenço
Marques, hoje Maputo, que o
menino Roelof contraiu uma meningite.
As circunstâncias da sua presença
no então território colonial português nunca foram esclarecidas,
mas estarão aparentemente relacionadas com uma visita que a sua
família realizou à capital da antiga
província ultramarina portuguesa.
Dada a gravidade da meningite, a
mãe disse que se o menino “Pik”
recuperasse da doença, já tinha o
futuro traçado: a vida de pastor
religioso.
Mais tarde, ainda adolescente, um
clérigo disse a Botha que Deus lhe
tinha segredado que a sua vida era
a política e não a vida religiosa.
Dito e feito.
Era Pik Botha o “rosto internacional do regime”, quando Moçambique e África do Sul viviam
a miniatura de uma “guerra fria”,
com a Frelimo a apoiar o ANC e

ora da África do Sul, Pik
Botha era o membro de vanguarda mais conhecido do
último governo do sinistro
regime do “apartheid”, a que serviu como ministro dos Negócios
Estrangeiros, entre 1977 e 1994.
Nascido Roelof Frederik Botha, a
27 de April de 1932 em Rustenburg, Transvaal, cedo, demonstrou
habilidades nos estudos, desde a
escola primária, passando pela secundária, em que assumiu funções
na liderança estudantil, até à formação universitária, onde obteve o
diploma em Direito.
Tinha também talento para a literatura e poesia. No início da
carreira política, vendeu prosa e
poemas que reforçavam o salário
de funcionário dos Negócios Estrangeiros no governo racista da
África do Sul.
Apesar de a sua mãe o ter vaticinado a carreira de pastor, após escapar a uma meningite que contraiu
aos quatro anos numa viagem à
ex-Lourenço Marques, actual Maputo, “Pik”, ou “pinguim” em “afrikaans”, numa alusão à suposta semelhança da sua cara a este animal,
abraçou a carreira política, fazendo
diplomacia ao longo de quase toda
a sua vida.
Entrou no pelouro dos Negócios
Estrangeiros em 1953, tendo trabalhado nas embaixadas da Suécia
e da ex-Alemanha Ocidental.
De 1963 a 1966, integrou a equipa
do governo sul-africano que defendeu a ocupação da Namíbia por
Pretória no Tribunal de Justiça de
Haia.
Representou a África do Sul nas
Nações Unidas, de 1967 a 1977.
Foi no seu mandato que a África
do Sul foi suspensa das Nações
Unidas e mais tarde banida da organização.
Foi várias vezes eleito membro do
parlamento sul-africano e em 1977
ascendeu ao cargo de ministro dos
Negócios Estrangeiros, assumindo-se como um defensor indefectível do sistema de segregação racial da África do Sul.
Foi pela mão de um outro racista
“apaniguado” que chegou a chefe
da diplomacia do “apartheid”. O
primeiro-ministro de então, B.J.
Vorster via em “Pik” uma personagem exemplar para a defesa do
sistema na arena internacional.
Alguma literatura assinala que Botha era o preferido de Vorster para
o suceder na liderança do país, mas
a juventude e a falta de currículo
na hierarquia do Partido Nacional,
o mentor do “apartheid”, comprometeu o plano de sucessão.
O próprio Pik Botha acabou
apoiando Peter Botha na ascensão
ao cargo de primeiro-ministro até
ao fim do regime em 1994.
Apesar da semelhança de apelidos,
ambos não têm nenhum vínculo de
sangue.
Na qualidade de ministro dos Ne-

Pik Botha

gócios Estrangeiros, coube a Pik
Botha a missão de romper o bloqueio total imposto pela comunidade internacional à África do Sul,
conseguindo com relativo sucesso
atrasar a imposição de sanções ao
seu país.

Humor e charme
A astúcia, o bom humor e o charme irresistível na diplomacia são
lhe creditados como trunfos que
granjearam ao “apartheid” alguma
folga do encurralamento a que o
país foi sujeito pelas Nações Unidas.
As credenciais de fiel escudeiro
do “apartheid” de Pik Botha eram
irrefutáveis, mas é lhe reconhecida
uma mentalidade mais liberal em
relação aos arautos “afrikaaners”
do sistema.
Antigos “espiões” das forças de defesa e segurança da África do Sul
acusam Botha de ter sido figura
central no sucesso da violação das
sanções impostas ao país pela comunidade internacional.
A sua perspicácia na diplomacia
conseguiu negócios de armas que
serviram para equipar o sistema
que detinha o exército mais poderoso de África.
Pik Botha também estava a par – e
chegou a autorizar – acções armadas das forças sul-africanas contra
países vizinhos acusados de albergar activistas anti-apartheid. Moçambique não escapou a alguns
desses raides.
O visado negou ter tido conhecimento de tais incursões, imputando a autoria das investidas à hierarquia dos serviços de segurança
sul-africanos.
Quando era impensável, o então
ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu, em entrevista a um
jornalista alemão, que um dia a
África do Sul seria governada por
um negro. Foi severamente repreendido por Peter Botha e teve o
cargo em risco devido a essa “imprudência”.
Teve uma participação activa nas
negociações que culminaram com
a libertação de Nelson Mandela e
a aprovação de uma Constituição
multirracial e pluripartidária no
país.
Após o descalabro do “apartheid”,

aceitou integrar o governo de unidade nacional formado por Nelson
Mandela, ocupando o portefólio
de minas.

“Pik”, Machel e Moçambique
A relação de Pik Botha com Moçambique começou de forma inor-

o “apartheid” a fornecer logística à
Resistência Nacional Moçambicana (RNM), actual Renamo.
Quando o desastre aéreo que matou Samora Machel e comitiva
em 19 de Outubro 1986, passam
hoje, sexta-feira, 32 anos, Botha
ocupava a pasta dos Negócios Estrangeiros.
Nessa qualidade, foi personagem
central na disseminação pelo
mundo da tese de que o avião
presidencial caiu devido a erros
cometidos pelos pilotos soviéticos
do aparelho, rejeitando as acusações de Maputo de que o desastre foi provocado pelo regime do
“apartheid”.
Morreu no dia 12 deste mês em
casa, aos 86 anos, após uma breve doença. Deixou quatro filhos
que teve com a falecida primeira
mulher, incluindo um conhecido
músico de rock na África do Sul, a
quem deu o nome de Pieter Botha.

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

DESTINO
TODO O PAÍS

PAÍSES DA SADC

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

RESTO DO MUNDO USD 50,00
Assinatura versao
electrónica

1.550,00Mt
USD 25,00

USD 75,00

USD 130,00

USD 100,00 USD 200,00
2.480,00Mt
USD 40,00

4.340,00Mt
USD 70,00

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

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

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265
admc@mediacoop.co.mz
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Despedida de Navalha da Carne no CCBM

A

leitura dramática da
peça do brasileiro Plínio
Marcos intitulada Navalha da Carne será reapresentada neste sábado, 20 de
Outubro, às 19:00h, no Centro
Cultural Brasil-Moçambique, a
pedido do público que não conseguiu assistir pelas duas vezes
apresentada devido à lotação esgotada. A leitura trouxe a estreia
da actriz cubana Nena Vernes
nos palcos de Moçambique. Recomendação etária de 18 anos. A
entrada está a cem meticais.
Navalha na Carne, um dos textos
mais importantes do dramaturgo brasileiro Plinio Marcos, será
apresentado em formato de leitura dramática com a actriz cubana
Nena Vernes, o actor moçambicano Guiven Tivane e o actor brasileiro Expedito Araujo. Conta a

Uma das cenas de Navalha da Carne

história de uma prostituta, Neusa
Sueli, que chega em casa depois
de um dia de trabalho, e encontra
seu cafetão, Vado, furioso porque
não tinha dinheiro para sair. Os
dois acabam descobrindo que um
vizinho gay da pensão, Veludo, foi
quem pegou o dinheiro para dar a
um menino com quem ele queria
ter um caso. Esse acerto de contas
entre os três provoca uma reviravolta na vida de Neusa Sueli.
O texto é um clássico da dramaturgia brasileira. Escrito há mais
de trinta anos e censurado em
1967, já foi montado em incontáveis versões pelo Brasil fora.
Ao colocar um espelho diante
dessa dura realidade, Plínio Marcos ilumina aspectos da condição
humana que se comunicam com
qualquer pessoa. E obrigam-nos a
uma revisão em nossos conceitos.

Kulungwana homenageia
Ricardo Rangel

A

Stewart Sukuma, Lda,
inicia este ano um projecto de preservação e divulgação do espólio dos mais
variados artistas e agitadores culturais de diferentes ramos em Moçambique. Trata-se do Projecto
Celebrar, que se estreia celebrando
uma figura incontornável da fotografia e do jazz: Ricardo Rangel.

no teatrinho particular de Cacilda
Becker e Walmor Chagas reúnem
a crítica e artistas, que pressionam
pela liberação do texto, permitindo à montagem estrear em 1967.
Porém o pungente desempenho
de Ruthinéa de Moraes, vivendo
a prostituta explorada pelo proxeneta, só é liberado para maiores
de 21 anos, na época. O mesmo
papel irá impulsionar a carreira
de Tônia Carrero, na montagem
carioca sob a direcção de Fauzi
Arap, em 1968. No ano anterior,
Plínio dirige mais um outro texto,
Quando as Máquinas Param, no
Teatro de Arte, sala pequena do
TBC, que chama a atenção para
o trabalho de Miriam Mehler.
Também em 1967, surge nova
criação, Homens de Papel, com
Maria Della Costa interpretando
a catadora de papel Nhanha, pelo
Teatro Popular de Arte - TPA.”
Conclui. A.S

II edição do FICA

O

Instituto Nacional
de Meteorologia
(INAM) acolhe, no
dia 27 de Outubro,
das 9 às 21 horas, a segunda
edição do FICA (Festival
Imigrante, Cultura e Arte),
com entrada gratuita.

Foto de Ricardo Rangel

O evento do lançamento do Projecto será seguido pela abertura da
exposição A Lente e o Jazz, a projecção do documentário Ricatriz e
o concerto com Malhangalene Jazz
Quartet na Galeria Kulungwana,
Estação Central dos CFM, dia 26
de Outubro, às 18 horas.
Denominado Celebrar Rangel – A
Lente e o Jazz: Uma vida Dedicada
à Fotograﬁa e ao Jazz, o Projecto
é implementado em parceria com
UniãoEuropeia, sob curadoria de
exposições da Associação Kulungwana e assessoria da Associação
Moçambicana de Fotograﬁa e
Centro de Formação Fotográﬁca.
A parceria com a Associação Kulungwana está relacionada com a
iniciativa que a mesma realizou em
2012, denominada Projecto Ricardo Rangel, que conjugou a realização de exposições, um colóquio e a
publicação dum livro.
Já anteriormente, Ricardo Rangel
tinha sido homenageado na III
Edição do Festival Internacional
de Música Clássica, realizada em
2007, também numa iniciativa
desta Associação.
De acordo com Stewart Sukuma,
pretende-se, com o Celebrar, que
os mais jovens compreendam a coragem e obra de um fotógrafo que
fez da sua lente um instrumento de
combate a vários males. Um homem, que ultrapassou na sua abor-

Para Expedito Araujo, actor da
leitura e quem também assina
a concepção, “se Plínio Marcos
soubesse que, mesmo muitos anos
após sua morte, suas peças de
teatro permaneceriam em cartaz,
talvez não ﬁcasse nada satisfeito.
Há muitas explicações para esse
interesse das gerações novas. A
que menos agradaria ao Plínio é
a constatação de que a brutal realidade denunciada em suas peças
continua inalterada. A razão das
remontagens também pode ser
outra. É mais do que a temática.
Barrela, por exemplo, que é uma
peça sobre as relações em um presídio, pode ser considerada bem
ingênua. Ele defende que existe
uma força dramática na relação
humana dos personagens, o que
confere um carácter analógico aos
textos, considerando que a humanidade enfrenta os mesmos problemas há tempos.”
“Navalha na Carne, no Brasil, enfrentou graves problemas com a
Censura, o que desencadeou mobilização da classe teatral brasileira. Leituras no Teatro de Arena e

dagem o conceito básico do registo
fotográﬁco e que para ﬁxar etapas
da nossa história, tocou e inﬂuenciou consciências.
Por ter denunciado, na sua trajetória, os horrores do colonialismo,
Rangel desperta a importância e a
força da fotograﬁa para um mundo
novo - o mundo da justiça e igualdade.
Mas porque também foi um homem de outras paixões, os organizadores recordam Rangel na sua
dimensão de coleccionador, apreciador e impulsionador do jazz.
Foi uma das pessoas, que na sua
época, partilharam com outros artistas compilações importantes do
universo jazzístico. Isto teve reper-

cussões até aos dias de hoje - novas
gerações apareceram, consumindo
e produzindo jazz. Moçambique
tornou-se nos últimos anos um
mercado promissor quando falamos de indústria do jazz na África
Austral. E é indiscutível a contribuição de Ricardo Rangel para que
isso fosse possível.
Importa referir que o Projecto Celebrar surge para preencher o vazio
que existe no que respeita à informação sobre os artistas moçambicanos em geral, e, em particular,
relembrar aqueles que realmente
merecem um destaque pela sua
postura, obra e pela valiosa contribuição na vida social e artística em
Moçambique e no mundo. A.S

O FICA-Festival Imigrante,
Cultural e Arte, nasce dentro do campo de cidadania
cultural e democracia educacional, que numa lógica
Down-Up, oferece aos beneﬁciários um espaço da sua
aﬁrmação através de práticas
culturais, artísticas e cívica. Palavras, Gestos, Ideias,
Cheiros, sabores, Identidades e Cidadania. Na lógica
de democratização das artes,
é de acesso gratuito graças
à responsabilidade social de
BCI.
Nas últimas duas décadas,
temos notado, por um lado,
a emergência de festivais
artísticos e culturais, por
outro, o de Escolas e Centro
Culturais estrangeiros, para
além dos Centros e Escolas
de cariz Nacional. Paradoxalmente, esta conjuntura
tem a particularidade de
polarizar as relações inter-étnicas e culturais, pois
não interagem entre elas.
Num extremo, dá-se enfoque na cultural nacional,

noutro, a estrangeira. Não há
um evento que congregue as
práticas culturais das comunidades migrantes na sua interação com a acolhedora, o
que em parte contribui para
fraco conhecimento e amizade entre os povos e dentro
dos mesmos; de rédeas transnacionais e de criação de rendimentos sócio-económicos.
O evento tem como actividades inceridas no seu programa conferências, debates,
aconselhamento
jurídico,
médico, práticas performativas de música, dança, teatro,
DJ. Em termos de artes visuais conta com a fotograﬁa,
documentários e vídeo jocker. Conta ainda com gastronomia, desporto, cidadania e sensibilização. Segundo
Eugénio Santana, director
do FICA, “entendemos que
a participação dos migrantes
pode contribuir para melhor
sentido de cidadania, e exporem a partir dos seus ponto
de vista os seus valores, signiﬁcados, discursos, identidade, cheiros e sabores. A II
Edição do FICA é primeiro
passo para uma melhor integração, Integração Xithike,
onde cada um contribui com
seu esforço para emponderar
o outro, e de forma circular
todos beneﬁciamos. Cada
um contribui, todos beneﬁciamos”, remata. A.S

Dobra por aqui
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Abdul Sulemane (Texto)
Naita Ussene (Fotos)

Ainda falamos disso

O

s resultados das últimas eleições autárquicas realizadas no passado dia
10 de Outubro ainda estão a dar de falar. Os resultados reclamados
pelos partidos da oposição têm vido a suscitar variados debates em
vários círculos.
Vimos individualidades a defender os seus posicionamentos sobre o que sucedeu neste pleito eleitoral e muitos desses posicionamentos manifestam algum
descontentamento pelo desfecho das eleições. As figuras que estão a frente do
evento apontam-se o dedo acusador. Os responsáveis pelo evento também são
acusados de interferência a favor do partido no poder.
Uma coisa curiosa é facto de sabermos que o voto é secreto. Mas desta vez ouvimos as pessoas a falarem de viva voz em quem depositaram o seu voto. Sabemos que existe a hipótese de a pessoa dizer que votou em fulano para agradar
alguns enquanto votou noutro. É uma hipótese. Apenas para dizer que estas
eleições servem de espelho para as presidenciais, legislativas e de governadores
provinciais que terão lugar a 15 de Outubro do próximo ano.
De alguma forma o que aconteceu, em termos de desempenho da oposição,
pode servir de uma chamada de atenção para o partido no poder que, se não
mostrar trabalho convincente, as coisas podem vir a mudar de cenário em termos de escolha.
Os escritores são uma estripe que faz a interpretação da sociedade através da
escrita. Desta vez houve eleições da Associação dos Escritores Moçambicanos
(AEMO), para a escolha de novo corpo directivo. Nesse ambiente, os escritores aproveitaram o momento para exprimirem os seus sentimentos face à
situação que o país atravessa.
Por isso nesta primeira imagem está o escritor Hélder Martins que faz o seu
desabafo para Armando Artur que, por sua vez, escuta atentamente. Pelo semblante, as coisas não vão bem.
Outro escritor que aproveita o momento para exprimir o seu sentimento é
Pedro Chissano para Júlio Silva, produtor musical.
Como dizíamos anteriormente, houve eleições na AEMO em que concorreram o escritor Carlos Paradona e Luís Cezerilo. Carlos Paradona venceu
com maioria absoluta. Isso fez com que Luís Cezerilo reclamasse da derrota.
Os perdedores sempre têm tido esse comportamento. Neste caso, no momento
da votação, Luís Cezerilo não esteve presente. Mandou algumas pessoas para
representá-lo. Essas pessoas não fazem parte da agremiação dos escritores.
Apareceram no dia da tomada de posse para reclamar a sua derrota. Isso para
dizer que, muitas vezes, temos visto que os perdedores não cumprem os regulamentos para fazerem as suas reclamações. Aparecem depois do tempo de
reclamar esgotar. Devem estar a falar dessa situação os dois concorrentes. O
vencedor e o perdedor.
As eleições, como sempre ouvimos, são um momento de festa. Por isso, para
registar o momento, os escritores Suleiman Cassamo e Marcelo Panguana
pousaram para uma foto com Rosa Langa.
Filimone Meigos, escritor e director do ISArC, aproveita para fazer uns comentários para Ungulani Ba ka Khosa, antigo Secretário-geral da AEMO,
sobre o candidato perdedor que se nunca fez sentir na literatura nacional. As
pessoas caem de paraquedas para dirigir as agremiações. Ainda falamos disso.
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Recuperação de activos

Buchili aponta o dedo aos bancos

A

s suspeitas em relação
ao laxismo ou complacência do sistema financeiro moçambicano no
combate - ou falta dele-, à criminalidade vem sendo motivo
de conversa na opinião pública,
acicatadas pela emergência dos
raptos no país em 2012, mas oficialmente o tema era evitado até
que na quarta-feira desta semana
a Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz
Buchili, abordou a questão de
forma mais directa.
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Moçambicanos na “fábrica de talentos”

U

ma nova geração de contadores de histórias para
cinema e TV da África,
com a participação de
dois moçambicanos, inicia um
programa de treinamento de 12
meses, numa fábrica de talentos
montada no coração de Lusaka,
Zâmbia, pela MultiChoice África

A Talent Factory Academy abriu
oficialmente as suas portas na
quinta-feira, 11 de Outubro,
numa festa de gala, realizada no
Instituto zambiano de Comunicação (ZAMCOM), um dos maiores centros de cinema e televisão
de África.
A abertura da academia celebrou o
futuro da indústria cinematográfica e televisiva com algumas das
figuras mais importantes da região
sul de África, incluindo ministros,
talentos e cineastas promissores.
A gala, dominada por música, cor

e luz, foi apresentada por David
Mbeha da Namíbia (Vencedor do
prémio do melhor apresentador
do TLC 2015) e Mwaka Mugala,
actriz principal na telenovela zambiana ZUBA.
Coube a Dora Siliya, ministra da
Informação e Serviços de Radiodifusão da Zâmbia e porta-voz do
Governo, em substituição do presidente Edgar Lungu, agraciar o
lançamento da Academia. Lungu
cancelou à última da hora a sua
presença na evento, por razões não
reveladas.
Num discurso de boas-vindas,
Berry Lwando, director da Academia, anunciou que os 20 candidatos receberão um conjunto de
habilidades para desenvolver seus
talentos, conectar-se com profissionais da indústria e contar histórias africanas autênticas durante
um treinamento de 12 meses.
“A MultiChoice Talent Factory

está empenhada em capacitar jovens cineastas e enriquecer a indústria de transmissão de vídeo,
e a academia é a chave para fazer
isso e abordar as inúmeras lacunas em toda a região. Acreditamos que, dada uma oportunidade,
uma nova geração capacitada de
cineastas e profissionais de TV
surgirá para ocupar o seu lugar na
vanguarda das indústrias criativas
locais, produzindo o melhor dos
conteúdos africanos locais para
nossos clientes”, disse Lwando.
Uma das 20 estudantes seleccionadas é a moçambicana Ludmila
Mero, de 26 anos de idade. Formada em Linguística Aplicada
pela Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane,
Mero sonha ser reconhecida como
uma cineasta de nível mundial.
“Através desta formação espero
contar histórias de Moçambique
até aqui desconhecidas, dando o

meu contributo para o crescimento da indústria cinematográfica”,
precisou Mero, uma antiga estagiária da Mídia Lab, um programa
criado pela IREX Moçambique. O
segundo moçambicano é Gérson
José Amaral, de 24 anos de idade.
“Penso que o nosso país está a precisar de desenvolver esse sector. Na
indústria africana de cinema, poucas vezes vemos moçambicanos.
Precisamos de nos envolver mais,
como a Nigéria, a Namíbia e outros países”, disse Amaral.
Os 20 aspirantes a cineastas são
provenientes de sete países africanos, nomeadamente, Moçambique, Malawi, África do Sul, Botswana, Angola, Namíbia e Zâmbia.
Os estudantes foram oficialmente
recebidos na academia por Nkandu Luo, ministro do Ensino Superior da Zâmbia.
“Devemos celebrar o facto da
Zâmbia ter sido escolhida como

o centro da Região Sul de África. Estou confiante de que temos
o currículo certo que será testado
nos 20 alunos e é minha convicção que este currículo não é um
documento estático. À medida que
avançarmos com este programa de
treinamento, poderemos realinhar
o treinamento, para que a África
esteja a celebrar uma equipa de
profissionais que impulsionarão o
sector de cinema e televisão. Hoje é
o culminar de muito trabalho duro
entre profissionais da Universidade da Zâmbia e o nosso Regulador,
a Autoridade do Ensino Superior
e a MultiChoice”, frisou.
A formação realizar-se-á em três
academias MTF regionais, nomeadamente no Quénia para a
África Oriental, na Zâmbia para
os países da África Austral e na
Nigéria para a África Ocidental,
com os directores Njoki Muhoho,
Berry Lwando e Femi Odugbemi,
respectivamente.
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SC defende massificação do acesso à internet

G

overno, organizações da
sociedade civil (OSC),
sector privado e público
em geral estiveram reunidos, em sede da IV Conferência
de Maputo Internet Fórum em
Maputo, nesta quarta-feira, 17,
para discutir o futuro da internet
no país, onde apenas 6.4% da população é que acede às Tecnologias e Informação e Comunicação
(TIC), sobretudo a internet.
O evento teve como objectivo a dinamização do uso da Internet pelos diferentes actores sociais, como
sejam governantes, sociedade civil,
sector privado, academia, para influenciar a concepção das agendas
políticas, sociais e económicas do
país.
A conferência foi co-organizada
pela OXFAM IBIS e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
através do Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária (CAICC) em parceria com
a Embaixada da Suécia.
Enquadrado nas celebrações do
“Dia Internacional do Acesso Universal à Informação”, celebrado
no passado dia 28 de Setembro, o
evento discutiu ainda a promoção
e aquisição de informação pelo
público e proteger as liberdades

fundamentais, em conformidade com as legislações nacionais e
os compromissos internacionais,
promovendo-se, por conseguinte, o
desenvolvimento de sociedades do
conhecimento e inclusivas.
Dentre vários assuntos, o evento
discutiu temas como: Desafios e
Oportunidades para a massificação
duma Internet segura, desafios para
o investimento no sector tecnológico em Moçambique entre outros.
O director da OXFAM em Moçambique, Holger Wagner, defendeu que o acesso à informação é um
elemento importante para a participação do cidadão na governação,
o que abre espaço para a transparência e boa governação e a internet
tem um papel fundamental.
Nessa linha, continuou, há necessidade de se massificar o uso de in-

ternet para a maioria dos moçambicanos, sobretudo as mulheres.
“Aproveitamos esta oportunidade
para reassumir o compromisso da
OXFAM com o acesso à informação usando tecnologias de informação”, disse.
Para embaixadora da Suécia em
Moçambique, Marie Andersson,
não é possível promover o desenvolvimento da internet sem investir
na tecnologia, pelo que é importante que o governo crie políticas
públicas que permitam que os moçambicanos tenham acesso à internet com facilidade, porque, assim,
estaria a contribuir na promoção de
acesso à informação, boa governação e transparência.
Sublinhou que a Suécia é um dos
principais parceiros do AGIR, um
programa criado para potenciar as

organizações da sociedade civil e
promover o engajamento dos cidadãos abrindo espaço para boa governação.
Para além dos cinco biliões de meticais disponibilizados ao Programa
AGIR, Marie Andersson referiu
que a Suécia é um parceiro importante de Moçambique desde antes
de independência e sempre foi pelo
bem-estar do país e dos moçambicanos.
O Reitor da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), Orlando Quilambo, entende que as TIC devem
desempenhar um papel fundamental na redução de assimetrias e promover o desenvolvimento.
Sublinhou que a UEM introduziu
o conceito da internet pela primeira
vez em Moçambique e, neste momento, com apoio da Suécia, através da OXFAM Ibis está engajado
no reforço operativo de 135 rádios
comunitárias e centros multimédias.
“Esperámos que Maputo Internet
Fórum sirva de plataforma agregadora de diferentes entidades desde
governo, academia, sector privado
e sociedade civil. Só assim contribuímos para um Moçambique cada
vez mais inclusivo e que a internet
seja um meio para exprimir de forma independente as ideais e o pen-

samento sem descriminação”, disse.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, Jorge Nhambiu,
referiu que através da internet as
pessoas encurtam distâncias físicas, melhoram a troca de conhecimento em tempo real, promovem
o funcionamento em rede de instituições, indivíduos e regiões geográficas, promovem a colaboração
e partilha de conhecimento entre
intervenientes, introduzem novos
canais para a prestação de serviços,
promovem economias de escala e
réplicas de soluções desenvolvidas, promovem a transparência e a
abertura e promovem a comunicação aberta e multidireccional.
Sublinhou que, reconhecendo a
importância das TIC e do seu papel transversal e facilitador de processos e procedimentos, o governo
aprovou um conjunto de instrumentos legais e políticas com vista
a tornar as TIC cada vez mais acessíveis.
Contudo, ainda há muitos desafios
como o incremento de programas
que promovam maior acesso da rapariga e da mulher às TIC, promoção de conteúdos locais na internet,
apetrechamento das escolas com
materiais informáticos entre outras
medidas.

USAID, Gapi e BlueTown na inclusão digital da mulher

U

m projecto conjunto entre
a empresa moçambicana
Gapi-SI e a dinamarquesa BlueTown é um dos
nove seleccionados, numa iniciativa mundial designada Women
Connect Challenge lançada pela
USAID. A participação nesta iniciativa, que contou com cerca de
500 candidaturas de 89 países de
todo o mundo, é um primeiro e
importante passo na colaboração
entre estas duas empresas para
promover a inclusão digital e tecnológica da mulher rural em Moçambique.
O Desafio Women Connect é um
concurso global da USAID para
soluções que visam mudar, significativamente, a forma como as mulheres e meninas acedem à tecnologia, para gerar resultados positivos
para a saúde, a educação e meios de
subsistência para elas e suas famílias. A proposta da Bluetown-Gapi
vai começar a ser implementada de
forma experimental, no distrito de
Ribáuè, província de Nampula.
“Investir em mulheres e meninas
acelera os resultados de desenvolvimento nas áreas da saúde, segurança alimentar, prevenção de conflitos
e não só”, de acordo com Mark
Green, o administrador-geral da
USAID, em Washington.
A proposta vencedora, Women In
the Network (WIN) na expressão
inglesa que significa “Mulheres
Conectadas”, descreve uma abordagem abrangente para responder
à divisão digital entre o género. O
projecto propõe a integração das

soluções de conectividade da BlueTown - ligar plataformas desconectadas a uma Local-CLOUD - com
a experiência comprovada da Gapi
em promover a participação financeira das mulheres rurais e o desenvolvimento de habilidades de em-

preendedorismo em Moçambique.
“Estamos ansiosos e orgulhosos
em ser um dos vencedores do desafio do Women Connect. Temos
grandes expectativas neste projecto
e, nesta parceria, com a Gapi. Acre-

ditamos que a solução da exclusão
digital, incluindo a divisão digital
de género, requer novos modelos
e parcerias inovadoras. Isto é exactamente o que encontramos com a
Gapi e o Women Connect é testemunho disso”, disse Mogens Birk,
vice-presidente de Parcerias &
Alianças da BlueTown.
Os parceiros prevêem que a integração dos serviços prestados pela
Gapi com os serviços de conectividade da BlueTown e a plataforma Local-CLOUD, aumentará a
adopção e o uso efectivo de ferramentas digitais para mulheres em
comunidades rurais moçambicanas.
Isso ajudará mais mulheres a entrarem no mercado agrícola digital e
dará acesso a novas actividades geradoras de renda.
“Este é um passo importante no
reconhecimento e apoio da estratégia de desenvolvimento rural da

Gapi. Nós concentramo-nos na
promoção de mulheres e jovens,
para contribuir para um desenvolvimento mais inclusivo através da
ascensão e advento de startups e
pequenas empresas. Sabemos que
o acesso à informação é vital para
a implementação e o sucesso dos
sonhos e empreendimentos de milhões de jovens rurais, particularmente as mulheres. Confiamos na
parceria com profissionais credíveis
de TIC. Esta é a razão pela qual
nós e a Blue Town estamos juntos”,
enalteceu António Souto, CEO da
Gapi-SI.
O projecto arranca no início de
2019 em Nampula, Moçambique, e
os parceiros vêem o projecto como
o pontapé inicial, de uma parceria
maior para impulsionar uma adopção digital significativa, melhorando os meios de subsistência rurais
em todo o Moçambique.

Incubadora de Negócios acolhe segunda edição

A

Incubadora de Negócios do Standard
Bank, acolhe, entre os
dias 18 e 20 de Outubro, a segunda edição do ideate
Bootcamp, um workshop que
estimula o empreendedorismo
e desenvolvimento de ideias
inovadoras, que contará com a
participação de 40 aspirantes a
empreendedores.
O #ideate Bootcamp, organi-

zado pela Incubadora de Negócios
do Standard Bank e implementado
pela IdeiaLab, foi projectado para
transmitir aos jovens ferramentas
essenciais para transformar ideias
em acções concretas para resolver
os problemas do dia-a-dia de forma
simples e criativa, bem como construir negócios de elevado potencial
de crescimento e gerar postos de
trabalho.
Através desta formação, baseada

nos modelos Lean Startup e Design
Thinking, espera-se que, no final dos
três dias de aprendizado e partilha
de experiências, os participantes
desenvolvam uma mentalidade empreendedora, consigam transformar
as suas ideias em acções concretas,
estejam preparados para poder dar o
primeiro passo para construir e fazer
a diferença nas suas comunidades.
A formação vai incidir, no primeiro
dia, sobre o conhecimento e enga-

jamento profundo dos participantes e no processo inovativo,
enquanto que no segundo dia as
actividades estarão centradas no
processo de desenho e validação
de ideias. O último dia destinar-se-á à consolidação e apresentação das ideias.
O ideate Bootcamp é destinado
a estudantes pré-universitários,
líderes de startups e empresários
estabelecidos que estejam à procura de novas áreas para investir.
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Millennium bim e Intercar
assinam protocolo

O

meses ou 60 mil quilómetros.
Durante a cerimónia de assinatura
do protocolo, Fernando Carvalho,
administrador do Millennium bim,
enalteceu as vantagens desta modalidade de financiamento, referindo
que os leasings bancários mudaram
o padrão de consumo com o objectivo de oferecer as melhores soluções aos Clientes.
O evento contou com a presença
de responsáveis da administração

do Millennium bim bem como
representantes daquela marca automóvel.
A iniciativa insere-se na estratégia
do Millennium bim no apoio às
empresas, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento de
Moçambique, estimulando, neste
caso em concreto, a renovação do
parque automóvel, ao mesmo tempo que potencia a venda de carros
no país. (C.C.)

Abertura de veda de polvo traz motivação
aos pescadores do distrito do Ibo

“

Antes da veda, eu só conseguia pescar no máximo 2 a
2.5Kg de polvo durante 5 a
6 horas no mar. Hoje, consegui 12Kg de polvo em apenas
duas horas, e vendi um total de
1.200,00MT”, palavras da pescadora de polvo, Tonga Chande, da
aldeia de Palussança, na Ilha de
Matemo, após a abertura, no dia
09 de Outubro, de uma das vedas
de polvo estabelecida em Março do
ano corrente.
Após sete meses de veda numa área
de cerca de 176 hectares, a captura
total foi de 3.513 Toneladas de polvo e 350Kg de peixe, durante cerca
de quatro horas de pesca. O maior
polvo capturado tinha cerca de
4.5Kg e 1.50 m de comprimento.
A abertura da veda foi liderada pe-

BCI e UEM apostam
em novas sinergias

O

Millennium bim e a representante da KIA MOTORS em Moçambique,
Intercar, assinaram, esta
semana, um protocolo de facilidades de Leasing que visa reforçar
a oferta de soluções no mercado
automóvel. Esta parceria abrange
uma campanha de Leasing entre o
Banco e a Intercar para a venda de
viaturas da marca KIA.
Ao abrigo dessa campanha, o Millennium bim oferece condições
especiais de financiamento aos
clientes que pretendam adquirir automóveis KIA, bem como Leasing
com rendas mensais que incluem o
valor do seguro de Responsabilidade Civil e danos próprios.
Por seu turno, a Intercar oferece
preços promocionais abaixo do
custo de venda ao público, brindando ainda os clientes com a manutenção das viaturas, incluindo óleo,
filtros, correias e velas, durante 36

Savana 19-10-2018

EVENTOS

los membros do CCP do distrito
do Ibo (Ilhas Ibo e Matemo) em
harmonia com as comunidades, que
devido à enorme pressão da pesca
furtiva na área foram forçadas a
proceder com o feito.
Saliente-se que os membros do
CCP Matemo em coordenação
com as autoridades do Governo
local, cobraram taxas unitárias aos
pescadores migratórios de acordo com as artes de pesca usadas
(300,00MT - colectores de Polvo; 500,00MT - mergulhadores
e 2500,00MT- rede de arrasto). O valor arrecadado (total de
20.000,00MT) será usado para o
benefício da comunidade de Matemo, p.ex: construção de um mercado local.
Lembre que este local de veda foi
invadido por 35 pescadores furtivos no dia 28 de Julho do ano em

curso, isto é, após três meses do seu
estabelecimento. Os pescadores
furtivos capturaram um total de
518 Kg de polvo e se encontram de
momento a contas com as autoridades locais.
As aberturas dos restantes três locais de vedas (ilhas do Ibo, Quirimba e Kipaku) similarmente estabelecidas em Março 2018, estão
planeadas para a segunda quinzena
de Novembro 2018, e conta-se com
a participação de S. Excias administradores do PNQ, distritos do
Ibo e Quissanga; Direcção Provincial do Mar, Águas Interiores
e Pescas (DPMAIP); Direcção
Provincial da Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural (DPTADER); Procuradoria da República;
Imprensa; representantes do Fundo
Mundial para a Natureza (WWF)
e diversos outros parceiros.

Banco
Comercial
e de Investimentos
(BCI) e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) assinaram na
quinta-feira, em Maputo, um
protocolo de cooperação que
reforça a relação de parceria
existente entre as duas instituições. O mesmo disponibiliza uma linha especial de
produtos e serviços bancários
que visam a facilitação do
processo de ensino e aprendizagem, com benefícios para
os corpos docente, discente,
técnico e administrativo da
UEM.
A principal inovação deste
protocolo é o facto de o cartão Estudante Universitário
(EU) substituir oficialmente o
cartão de Estudante da UEM.
O novo cartão EU passa a incorporar três valências distintas: identificação do titular do
cartão (foto e dados adicionais
– curso, nível de frequência,
número de estudante); controlo de acessos, através da
tecnologia RFID, permitindo
o registo de entradas e saídas
do recinto bem como o acesso
a algumas salas de aulas que
mantêm sistemas de controlos restrito; função bancária
(pagamento) para utilização
em Moçambique e no estrangeiro.

Como referiu o presidente da
Comissão Executiva do BCI,
Paulo Sousa, com este protocolo, o BCI disponibiliza
ainda vantagens como o pagamento de Bolsas de Estudo
para bolseiros da UEM, por
créditos em contas do BCI;
apoio na premiação dos melhores estudantes; alargamento do serviço de internet wi-fi
nas instalações do UEM, dentro e fora do Campus principal; abertura de um Centro
BCI Exclusivo para atendimento personalizado aos docentes e funcionários; patrocínio anual do apetrechamento
do pavilhão gimnodesportivo,
e apoio à UEM nas suas actividades culturais.
O Reitor da UEM, Orlando
Quilambo, reafirmou, na sua
intervenção, a importância do
apoio multifacetado dos parceiros da Universidade, no estabelecimento de parcerias estratégicas, sinergias e relações
reciprocamente vantajosas. “A
maior mais-valia deste protocolo será, através do trabalho
das equipas conjuntas, celebrar resultados concretos de
benefícios para a comunidade universitária e também na
melhoria da identidade e posicionamento claro do BCI, no
mercado em que actua”, disse.
(E.C)

Eni adquire novos direitos de exploração em Moçambique

A

multinacional italiana Eni
assinou, esta quarta-feira,
com o governo moçambicano, um contrato que
lhe confere direitos exclusivos de
exploração e produção no bloco offshore A5-A, localizado em
Angoche, na província nortenha
de Nampula. Trata-se de uma área
estimada em 5.133 km2, com uma
profundidade entre 300 e 1.800m,
numa zona completamente inexplorada que surge como corolário

do quinto concurso público de licenciamento.
Neste investimento, a Eni é a operadora do consórcio para o Bloco
A5-A, com uma participação de
59,5% detida pela sua subsidiária
Eni Mozambico, a Petroquímica
sul-africana, Sasol com 25,5%, e
a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), representante do
Estado Moçambicano com 15%.
Presente em Moçambique desde
2006, com este novo investimento

a Eni consolida a sua presença no
país como um dos players estratégicos no sector de gás e petróleo,
depois de ter adquirido uma participação no bloco petrolífero da
Área 4, na Bacia offshore do Rovuma, na província de Cabo Delgado.
Em Palma, o consorcio é constituído pela Moçambique Rovuma
Venture (Eni 25%, ExxonMobil,
25% e CNPC, 20%), pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos

(10%), Kogas (10%) e Galp (10%)
onde estima-se a existência de
2.407 milhões de metros cúbicos
de gás no local.
O programa de desenvolvimento
inicial de Coral inclui a construção de uma plataforma flutuante
(FLNG), para tratar, liquefazer,
armazenar e descarregar o GNL.
A plataforma terá capacidade de
liquefação de aproximadamente
3,4 milhões de toneladas por ano.

A construção começou em Junho
de 2017 e o início da produção está
previsto para 2022.
O programa de desenvolvimento do Complexo Mamba inclui a
construção de uma planta onshore
composta por 2 Unidades para tratamento e liquefação de gás, com
capacidade para 15,2 milhões de
toneladas por ano. O projecto deverá ser aprovado em 2019 e a produção deverá começar em 2024.

