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Abdul Carimo reconhece irregularidades mas...

Voto da Frelimo na CNE legaliza resultados irregulares
— Renamo e MDM levam queixas ao CC
— Salomão Moyana gazetou as sessões decisivas
Por Raúl Senda

A

Comissão Nacional de
Eleições (CNE) divulgou, quarta-feira, os
resultados das quintas
eleições autárquicas, realizadas no
passado dia 10 de Outubro. Mesmo reconhecendo as irregularidades que caracterizaram o processo,
Abdul Carimo Sau, presidente da
CNE, optou por validar e proclamar os resultados da eleição.
Na mesma ocasião, Abdul Carimo
Sau elogiou o trabalho da polícia
bem como do órgão auxiliar da
CNE, o Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral (STAE)
“pelo enorme esforço que ﬁzeram
para tornar estas eleições um verdadeiro sucesso”.
“Saúdo a Polícia da República de
Moçambique pelo seu comprometimento com o processo e pelo
enorme sacrifício que fez para tornar o processo eleitoral uma verdadeira conquista dos munícipes”,
elogiou Carimo, ignorando todas as atrocidades cometidas pela
PRM durante a campanha eleitoral, votação e contagem de votos.
Acompanhado pelo director-geral
do STAE, Felisberto Naife, e do
vice-presidente da CNE indicado
pela Frelimo, António Chipanga,
o presidente da CNE referiu que
o seu órgão recebeu denúncias das
irregularidades nos municípios de
Monapo, Alto Molócuè, Moatize,
Matola e Marromeu. Estes são os
municípios onde a oposição e observadores alegam que há evidências de fraude e ilícitos eleitorais.
Sublinhou que dos debates havidos durante o apuramento geral
reconheceu-se as divergências de
opinião entre os membros daquele órgão quanto ao tratamento das
aludidas reclamações.
De acordo com Carimo, os vogais
indicados pela oposição defendiam
que, não obstante o processo estar a

correr seus trâmites legais em foro
judicial, nada obsta que a CNE, à
luz das suas competências, aprecie
o mérito dos factos independentemente dos indeferimentos exarados pelos tribunais competentes.
A outra parte da CNE entendeu
que, encontrando-se os casos em
fase de contencioso eleitoral, seria
pertinente deixar correr os trâmites processuais legais, em virtude da incompetência material da
CNE em matéria de contencioso
eleitoral.
Mediante as diferenças das partes,
depois de dois dias de debates sem
consensos, avançou-se para a votação, tendo a representação da Frelimo votado contra a reapreciação
dos editais. A Renamo viu o seu
voto vencido e o MDM absteve-se. O presidente da CNE também absteve-se, seguindo o mesmo
comportamento demonstrado nas
sessões que afastaram Venâncio
Mondlane e Samora Machel Jr.
Salomão Moyana, indicado pela
Associação Aliança Inter-Religiosa para a Advocacia e Desenvolvimento Social, com apoio da
Renamo, não esteve presente nas
sessões. Foram nulos esforços para
ouvir Moyana.
Assim, a CNE proclamou o partido Frelimo como vencedor em 44
municípios, a Renamo em oito e o
MDM em um.
Na Matola, a Frelimo foi declarada vencedora, mas a Renamo e o
MDM juntos têm maioria absoluta. Na Beira, o MDM venceu,
porém a Renamo e Frelimo juntos
têm maioria absoluta.
Para governar cinco municípios,
a Frelimo terá de negociar com a
oposição enquanto que Renamo
precisará do apoio de outros partidos para governar a autarquia de
Malema, onde o MDM e a Frelimo juntos têm maioria.
A Renamo é maioria absoluta em

Cuamba, Chiúre, Nampula, Angoche, Ilha de Moçambique, Nacala
Porto e Quelimane.
Em relação à oposição, a Frelimo
tem vantagens de apenas um mandato nos municípios de Lichinga,
Montepuez, Gurúè, Maganja da
Costa, Mocuba e Moatize.
Reagindo à decisão da plenária,
José Belmiro, vogal da CNE pelo
MDM, lamentou a decisão e referiu que as irregularidades veriﬁcadas ao nível do apuramento intermédio deveriam ter merecido uma
pronta intervenção dos órgãos
eleitorais de nível central para corrigir e acalmar a opinião pública,
dada a desconﬁança sobre o nosso
compromisso para com a transparência e legalidade.
Sublinhou que a inércia e apatia da
CNE reduziu, em grande medida,
a conﬁança, transparência e justiça
de um processo eleitoral que foi,
até ao processo de votação, bem
organizado, resultando numa ampla participação popular.
“Ao recusar veriﬁcar a legalidade
dos actos ocorridos no apuramento intermédio de Alto Molócuè e
Monapo, a CNE apadrinha a subversão dos resultados eleitorais a
favor de quem perdeu as eleições.
No que concerne aos Municípios
de Moatize e Marromeu, as irregularidades foram tão graves que a
única alternativa justa e viável passa por julgar nulas as eleições. No
caso de Moatize, a Comissão Distrital de Eleições agiu à margem da
lei ao ter deliberado o “arrombamento do armazém dos materiais
eleitorais” bem como “aprovar a
recontagem dos votos” sem mandato legal para o efeito. O apuramento foi feito à calada da noite e
na ausência de parte dos membros
daquele órgão”, lamentou.
A média de participação global
foi de 60,05%. A Frelimo ganhou
no total 51,78% contra 38,90% da
Renamo e 8,5% do MDM.

Abdul Carimo anunciando os resultados das quintas eleições autárquicas sob protexto da oposição

Mandatos nas Assembleias Autárquicas
Município/Vila
1. Lichinga
2. Cuamba
3. Mentangula
4. Mandimba
5. Marrupa
6. Pemba
7. Mocímboa da Praia
8. Montepuez
9. Chiure
10. Mueda
11. Nampula
12. Angoche
13. Ilha de Moçambique
14. Monapo
15. Nacala Porto
16. Ribáuè
17. Malema
18. Quelimane
19. A. Molócuè
20. Gurúè
21. Milange
22. M. da Costa
23. Mocuba
24. Cidade Tete
25. Ulongue
26. Moatize
27. Nhamayabwe
28. Chomoio
29. Catandica
30. Gondola
31. Sussundenga
32. Manica
33. Beira
34. Dondo
35. Gorongosa
36. Nhamatanda
37. Marromeu
38. Inhambane
39. Massinga
40. Maxixe
41. Quissico
42. Vilankulo
43. Xai-xai
44. Vila da Macia
45. Praia de Bilene
46. Chibuto
47. Chókwè
48. Mandlakazi
49. Matola
50. Boane
51. Manhiça
52. Namaacha
53. Maputo
Total

Frelimo
20
12
9
8
10
22
13
16
8
16
17
13
8
15
17
8
8
15
10
16
10
7
20
22
10
11
9
22
11
11
9
13
14
21
10
10
8
25
10
30
9
12
32
15
12
29
28
16
29
24
15
12
37
814

MDM
1
2
0
0
1
2
0
1
0
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
14
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
22
3
1
0
1
1
1
3
0
0
2
1
1
1
2
0
2
1
1
0
3
84

Renamo
18
17
4
5
2
15
8
14
13
0
31
17
11
15
23
8
8
24
10
1
7
6
18
17
7
10
4
19
6
6
3
8
12
7
2
7
8
5
6
6
4
5
5
1
0
1
1
1
28
6
5
1
24
490
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Batalha continua no CC
O mandatário da Renamo, André
Magibire, reiterou que a Renamo
foi a grande vencedora deste pleito, tomando como base o nível de
fraude cometida pelo partido no
poder, aliada à violência instalada.
Anotou que o seu partido foi às
eleições liderando apenas o município de Nampula, ganho das intercalares de Março, mas no ﬁnal
saiu com oito conselhos autárquicos em mão e aguarda serenamente pelos resultados de contestação

submetidos ao Conselho Constitucional (CC).
Entende Magibire que o seu partido foi lesado nos municípios de
Monapo, Alto Molócuè, Moatize,
Marromeu e Matola e, desta vez,
espera que o CC consiga resolver o
problema mostrando aos moçambicanos que em algum momento
há justiça no país. Congratulou
igualmente o facto do seu partido
ter ganho com margens folgadas
diferentemente da Frelimo que
ganhou com números tangenciais
facto que vai requerer um trabalho
árduo para governar.

Foi uma lição de
democracia

André Magibire

A mandatária da Frelimo, Verónica Macamo, considerou os resultados eleitorais como uma lição de
democracia, tomando em consideração que os principais partidos
têm municípios por governar.
Congratulou os resultados apesar
de apontar que, quando se vai a
eleições como estas, o objectivo passa por ganhar em todos os
municípios, facto que não se ma-

Verónica Macamo
terializou. Segundo Macamo, está
lançado o desaﬁo para as eleições
do próximo ano, onde espera que
o seu partido consiga superar os
resultados em alguns pontos.

Dar voto em função do
projecto
Por sua vez, o mandatário do
Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), Manuel
de Sousa, disse que o mais importante nas eleições é que o seu
partido cumpriu com o desiderato

3

democrático de participar. No entanto, anotou que na próxima governação municipal o seu partido
vai ter um papel importante em
alguns municípios, facto que revela a sua grandeza contrariando
aqueles que o davam como falido.
De Sousa sublinhou que o MDM
fará de tudo para evitar catástrofes
na governação municipal, distribuindo o seu voto para projectos
que se mostrem que tragam valor
à vida do munícipes. Referiu que a
ideia não é fazer aliança só por fazer, mas sim para trazer mais-valia
onde for necessário desempatar.

José de Sousa
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Salvador Forquilha:

Pobreza e dívidas ocultas foram forças
mobilizadoras da Renamo
Por Raul Senda

O

director do Instituto de
Estudos Sociais e Económicos (IESE), Salvador
Forquilha, considera que a
pobreza, as dívidas ocultas, contratadas na administração Guebuza e a
degradação das condições sociais de
muitas famílias moçambicanas, foram as forças mobilizadoras a favor
da Renamo, assinalando que essa
frustração fez com que as pessoas
olhassem para a Renamo como uma
força capaz de fazer a diferença.
“É uma realidade que a Renamo
tem um eleitorado significante, sobretudo nas regiões centro e norte
do país. Esse eleitorado pode ter se
mobilizado, mas não porque a Renamo fez algum trabalho político
sério no seio das suas bases. Estes
resultados derivam duma conjuntura política, económica e social
que se cristaliza no descontentamento elevado dos cidadãos”, frisou Forquilha.
Forquilha fez igualmente notar que
o desempenho dos órgãos eleitorais, nomeadamente, o Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral
(STAE) e a Comissão Nacional de
Eleições (CNE) estão a contribuir
na retracção da evolução da democracia e, consequentemente, no processo de construção da paz em Moçambique.
Para o académico, não se explica
que em todos os municípios onde
a Frelimo tinha larga vantagem, os
resultados fossem conhecidos em 24
horas e, nas autarquias onde a contagem favorecia a oposição, precisar-se
de três dias para anunciar resultados
provisórios.
Moçambique acaba de realizar as
quintas eleições autárquicas. Como
é que avalia o processo?
Tratou-se dum processo que tinha
tudo para ser o melhor da história
de Moçambique democrático. Havia condições para se trazer benefícios para o país do ponto de vista

“Fiquei surpreendido e triste quando vi relatórios dos observadores nacionais
e internacionais a minimizar os incidentes registados na votação”, Salvador
Forquilha

de construção democrática. Mas,
infelizmente, o STAE e a CNE abstiveram-se de desempenhar suas responsabilidades. Não se explica que,
com mais de 25 anos de experiência
em processos eleitorais, continuemos
a cometer mesmos erros. Todos os
acontecimentos que mancharam o
presente pleito eleitoral são os mesmos das eleições passadas.
A polícia também manchou o processo. Vimos órgãos eleitorais e a
polícia a não assumirem suas responsabilidades e a comportar-se como
actores políticos.
Vimos a polícia a invadir assembleias
de votos e carregar urnas, lançar gás
lacrimogénio para as pessoas ou a
prender membros da oposição. Dentro dos órgãos eleitorais assistimos
espectáculos vergonhosos e impróprios para instituições daquela envergadura.
Portanto, as presentes eleições não
tiveram o sossego nem a transparên-

Resultados irão obrigar a Frelimo a mudar

O

s resultados das presentes eleições indicam para perda da popularidade da Frelimo em alguns municípios onde mantinha
o domínio. Matola é o exemplo. Qual é que deve ser o comportamento do partido depois deste pleito?
Estes resultados vão obrigar a Frelimo a mudar de estratégia porque, de
certeza, se apercebeu que alguma coisa está a falhar e há que corrigir. No
próximo ano teremos eleições gerais que também vão eleger governadores provinciais. A Frelimo deverá apresentar novo ﬁgurino para reconquistar o eleitorado revoltado.
De certeza que muita gente depositou o voto na Renamo não porque
simpatiza com o partido, o voto à Renamo foi por descontentamento
com a governação da Frelimo.
Por isso, depois destas eleições, quer a Frelimo, quer a Renamo bem
como o MDM têm desaﬁos de fazer grandes reﬂexões, reorganizarem-se internamente porque estão a passar por momentos extremamente
difíceis. A Frelimo está a passar por uma situação de impopularidade
caracterizado por descontentamento devido à conjuntura política económica e social derivada de falhas das políticas do seu governo, a Renamo perdeu seu líder carismático e tem a difícil missão de encontrar
uma ﬁgura consensual para os embates políticos de 2019 enquanto que
o MDM precisa de resolver problemas internos.

cia que se esperava.
...Mas a avaliação do Presidente da
República, Filipe Nyusi, bem como
dos observadores nacionais e internacionais é que, exceptuando pequenos incidentes, a eleição correu
muito bem.
Fiquei surpreendido e triste quando
vi relatórios dos observadores nacionais e internacionais a minimizar
os incidentes registados na votação,
contagem e agregação dos resultados
ao nível das Comissões Distritais. A
imprensa reportou situações em que
membros das assembleias de voto
duplicavam ou triplicavam boletins
de voto, situações em que membros
do STAE/CDE recusaram assinar
editais porque não concordavam
com os números, editais desaparecidos, prisão de membros da oposição,
arrombamento de portas das sedes
dos órgãos eleitorais para viciar números, ameaças e tantas outras irregularidades.
Nas vésperas da votação, o STAE/
CNE garantiu que os resultados
provisórios seriam anunciados 24
horas depois da votação. Não foi o
que aconteceu. Tivemos resultados
em tempo recorde nos municípios
onde a Frelimo tinha vantagem. Nas
autarquias onde as tendências apontavam para a vitória da oposição, a
contagem era muito lenta. Isso foi
muito estranho.
Penso que há aspectos que merecem
uma reﬂexão profunda da parte dos
órgãos eleitorais. Estas instituições
devem ter noção da responsabilidade que carregam e não podem ser os
epicentros de conﬂitos.
Está a dizer que os órgãos eleitorais também assumem alguma
responsabilidade na violência pós-eleitoral?
Infelizmente, o STAE e a CNE
não estão a contribuir para o desenvolvimento da democracia. Estão
a retroceder a nossa democracia e,
consequentemente, o processo de
construção da paz. Se as pessoas que

vão votar não têm conﬁança de que o
seu voto vai ser devidamente tratado,
ﬁcam frustradas, perdem interesse pelo processo. Parte signiﬁcativa
da violência pós-eleitoral resulta da
desconﬁança que a sociedade tem
com as instituições responsáveis pela
gestão dos órgãos eleitorais.
Perante o cenário que acaba de descrever, qual é o rumo da nossa democracia?
Estamos a caminhar para uma direcção muito perigosa e ﬁco muito
preocupado com isso. Não se justiﬁca que continuemos a cometer erros primários. Este tipo de actos não
digniﬁcam a credibilidade do STAE
e da CNE, não ajuda a imagem do
país e pouco contribuem para a paciﬁcação do país. Enquanto as instituições continuarem sem transparência,
diﬁcilmente teremos paz efectiva.
Portanto, enquanto não tivermos
uma justiça eleitoral robusta e bem
assente, continuaremos a ter conﬂitos de forma recorrente.
Há um trabalho profundo que deve
ser feito para se dar créditos nos processos eleitorais. Temos de mudar a
nossa cultura política. Há que termos vergonha de certos actos nossos.
Chegar à direcção duma autarquia
ou à presidência da República a
partir duma eleição fraudulenta não
digniﬁca. Fragiliza todo aquele que
assume o cargo porque as pessoas a
quem vai representar não lhe legitimaram.
Como é que a oposição queixa-se
de falcatruas dentro dos órgãos
eleitorais se também tem representantes nos mesmos?
Duma forma leviana podemos dizer
que as coisas funcionam densa maneira. Mas na realidade não é bem
assim, dentro dos órgãos eleitorais
funciona a ditadura do voto, todas as
decisões fundamentais são tomadas
através da votação e a Frelimo tem
sempre a maioria. Logo, dentro dos
órgãos eleitorais só passam vontades da Frelimo, as da oposição são
chumbadas pela maioria frelimista. O caso de Moatize é o exemplo
claro, os membros da Frelimo na
Comissão Distrital foram arrombar
portas, retirar editais e assinar sem a
presença da oposição. Como eles são
a maioria, a vontade deles prevaleceu.
Como é que analisa o pronunciamento do coordenador interino
Renamo, segundo o qual, se não se
repor a verdade eleitoral vai romper
o diálogo com o Presidente da República.
O que estou a ler no discurso do
coordenador interino da Renamo
é que não faz sentido estar a negociar para uma paz efectiva, enquanto
doutro lado está-se a criar condições
para o conﬂito.
Perante estes acontecimentos, acha
que a Renamo vai aceitar entregar
armas?
Até que pode entregar, mas não vamos ser ingénuos. Os factos que se
veriﬁcaram nestas eleições, sobretudo a actuação da polícia e dos órgãos

eleitorais diminuíram os níveis de
conﬁança. A linha conservadora da
Renamo pode já criar alguma resistência.

Ganhos do MDM
Como é que avalia os resultados
obtidos pelo MDM?
Há quem diga que o MDM terá um
papel importante ao nível das autarquias onde a diferença entre a Frelimo e a Renamo é mínima, mas acho
que o grande problema do MDM é
o próprio MDM. De algum tempo
para cá vimos muitas diﬁculdades
da direcção do MDM na gestão de
questões internas do partido. Isso
acabou afectando negativamente o
desempenho do MDM. Já tínhamos
visto em Nampula. Se o MDM tivesse entrado neste desaﬁo sem problemas internos, o desempenho teria
sido diferente.
O MDM precisa de fazer uma reﬂexão séria. Precisa de resolver seus
problemas com urgência sob o risco
de se precipitar ainda mais. A direcção do MDM deve saber que mais
do que seus prazeres, há um grupo
de eleitores que acreditam no seu
projecto político e deve valorizar
isso, sob o risco de decepcionar o seu
eleitorado.
O sistema político moçambicano
precisa duma terceira força. Precisa
do MDM. Portanto, a direcção do
partido deve potenciar isso.
...E os resultados obtidos pela Renamo?
Os resultados terão superado as expectativas da Renamo. Acredito que
não esperava ter aquele número de
votos. É uma realidade que a Renamo tem um eleitorado signiﬁcante,
sobretudo nas regiões centro e norte
do país. Esse eleitorado pode ter se
mobilizado, mas não porque a Renamo fez algum trabalho político sério
no seio das suas bases. Estes resultados derivam duma conjuntura política, económica e social que se cristaliza no descontentamento elevado dos
cidadãos. Essa frustração fez com
que as pessoas olhassem para a Renamo como uma força capaz de fazer
a diferença.
A pobreza, as dívidas ocultas e a degradação das condições sociais de
muitas famílias moçambicanas é que
foram as forças mobilizadoras a favor da Renamo.
Acha que a Renamo está em condições de responder às expectativas
dos eleitores que votaram no partido?
O grande desaﬁo da Renamo é ter
capacidade de responder essas expectativas que na minha óptica será
muito difícil. Num contexto de crise
económica e social, em que as autarquias têm pouco espaço de mobilização de recursos, as autarquias são
muito dependentes do governo central. A expectativa da parte do eleitorado que votou na Renamo é muito
alta e não sei em que medida estará
em condições de satisfazer isso.
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devido às perdas”
Por Argunaldo Nhampossa

A

o fim de quase 40 dias de
silêncio ensurdecedor, após
circular o relatório de auditoria independente da
KPMG, que classificou com “opinião adversa” as contas de 2017 do
Banco de Moçambique (BM), o governador Rogério Zandamela cedeu
à pressão e decidiu abordar o intricado assunto, no mesmo dia em que
fez publicar um anúncio sancionando cinco bancos comerciais da praça.
Rogério Zandamela desdramatizou
o relatório de auditoria independente da KPMG, que chumbou as contas do banco central reportadas a 31
de Dezembro de 2017.
Para Zandamela, a posição da
KPMG reﬂecte a opinião exclusiva
do auditor sobre as contas do BM,
assinalando que o regulador do sistema ﬁnanceiro moçambicano não
violou nenhuma legislação.
Para Zandamela, a actividade do BM
não visa o lucro e garante que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance
para manter a estabilidade ﬁnanceira
do país, mesmo que isso implique
mais perdas signiﬁcativas no balanço
ﬁnal das contas do banco.
Igual a si próprio, o dirigente do
banco central apontou que os bancos centrais são animais atípicos e
não podem ser comparados com
empresas, bancos comerciais ou lojas, em que quando o dono quiser
pagar menos impostos vai manipular
a contabilidade para pagar pouco ou
não pagar.
“As normas de reporte das contas do
BM estão deﬁnidas na lei orgânica
e não há espaço para o governador
chegar ao banco mudá-las em função
dos resultados que pretende alcançar.
Foram as mesmas normas aplicadas
pelos meus antecessores e estão em
linha com boas práticas internacionais,” assinalou Zandamela, que falava esta segunda-feira, no ﬁnal da
reunião do Comité de Política Monetária (CPMO) do BM.
De seguida, explicou que o problema
reside naquilo que se chamam “boas
práticas” e “melhores práticas”, sendo
que o relatório diz que “se usássemos
as melhores práticas, como está deﬁnido na apresentação do relatório,
teríamos este tipo de situação”
O auditor não acusa, prosseguiu, o
BM, de violar a nossa lei orgânica ou
práticas internacionais.
Entende que se trata de uma perspectiva de melhores práticas que não
está prevista na lei orgânica do banco, sendo que as mesmas são problemáticas e, por via disso, não são
aplicadas na íntegra, inclusive pelos
bancos centrais de outros países. A
opinião de Zandamela contradiz
uma sua aﬁrmação anterior e de
carácter bombástico, quando considerou que o banco estava 20 anos
atrasado em relação às práticas internacionais.
“Não aplicamos as melhores práticas, porque ainda não estamos preparados para sermos avaliados com
base naquela metodologia, visto que

Missão do BM é de garantir estabilidade do sistema, independentemente das
perdas - Rogério Zandamela

o nosso sistema ainda não evolui
para tal fase”, continuou. Mas uma
importante fonte ligada à ﬁnança
moçambicana estranha o comportamento do BM, que obriga os bancos
comerciais a cumprirem com as melhores práticas, mas não muda a lei
orgânica do regulador como forma
de trazer transparência contabilística. O gestor de uma das auditoras de
topo baseadas em Maputo considerou que Zandamela se “refugiou” na
lei orgânica do banco central, porque
ela lhe dá esse espaço de manobra,
mas considera que o BM, em nome
da transparência, devia explicar todas
as situações de penumbra que envolvem o fundo de pensões Kuhanha e o
seu envolvimento na recapitalização
do Moza Banco.
Na “opinião adversa” emitido pela
KPMG, o relatório de auditoria independente às contas do BM concluiu que as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas e separadas do
Banco de Moçambique não apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição ﬁnanceira consolidada e
separada do Banco de Moçambique
a 31 de Dezembro de 2017, bem
como o seu desempenho ﬁnanceiro
consolidado e separado e ﬂuxos de
caixa e separadas do exercício ﬁndo
naquela data, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.
Acrescentou ainda que o banco não
consolidou as demonstrações ﬁnanceiras da Kuhanha- Sociedade
Gestora do Fundo de Pensões do
BM, e sua subsidiária, neste caso o
Moza banco. Ao classiﬁcar as contas de 2017 com “opinião adversa”,
a KPMG pretendia que o BM consolidasse as contas da Kuhanha pelo
seu valor real e não pelo seu valor
histórico.
A “opinião adversa” da KPMG, que
também foi dada às contas de 2016,
foi um duro golpe à ﬁgura de Zandamela, que, após tomar posse como do
governador de BM, em Setembro de
2016, introduziu várias reformas no
sistema bancário nacional, tendo inclusive intervencionado dois bancos,
tendo decretado falência num deles.

No exercício de 2016, a KPMG também deu uma “opinião com reserva”
por considerar que “o passivo nas
demonstrações ﬁnanceiras da posição ﬁnanceira consolidada e separada encontra-se sobreavaliado em
9.926 milhões de meticais e o lucro
do exercício consolidado e separado
encontra-se subavaliado pelo mesmo
montante”.

BM não visa lucro
Justiﬁcando o mau desempenho das
contas do BM em 2017, Zandamela
destacou que a meta do banco central não visa a busca de lucro, mas
sim garantir a estabilidade de preços,
do câmbio, da inﬂação, do sistema ﬁnanceiro, entre outros, pelo que não
vê motivos para tanto alarme quando

o BM regista perdas nas suas contas.
Para cumprir com os seus deveres
plasmados na lei, o dirigente diz que
o BM fará de tudo que estiver ao seu
alcance, mesmo que isso resulte em
perdas até signiﬁcativas no balanço
do banco.
“Parte do nosso trabalho é garantir
a estabilidade do sistema sendo que
as perdas e lucros não são mais nada,
senão o resultado da nossa actuação
para atingir os objectivos do BM.
Não é busca de lucro porque até
podemos ter lucros e ter problemas.
Mas também quando temos perdas
não temos insónias e nem choramos”, observou.
Reagindo à não consolidação das
contas da Kuhanha, referiu que
as perdas são efectivas quando há
vendas de activos e o que acontece
de momento é que se está perante
perdas patrimoniais não realizáveis,
enquanto que as perdas efectivas só
têm lugar quando a venda de activos é efectiva. Os analistas sustentam que, em 2017, a Kuhanha se viu
obrigada a absorver os prejuízos do
Moza na proporção de 84,62%, que
é a sua participação no banco intervencionado.
Sustentando a sua tese da não aplicação das chamadas melhores práticas, disse que uma das razões para
o efeito é a volatilidade dos preços
dos activos em países como Moçambique, de modo particular a taxa de
câmbio, que de um momento para o
outro pode virar perdas em lucros e
vise -versa.
Garantiu que sempre que for necessário mitigar riscos sistémicos, o BM
terá de agir de modo a salvar o siste-

ma, tal como fez com o Moza banco.

Opinião do auditor não caiu
do céu
Reagindo às declarações do governador do banco central, o economista
Thomas Selemane anotou que as
constatações do auditor tem como
base a realidade das contas do banco
central e não caíram do céu.
Diz que Zandamela não é convincente na sua abordagem e, no mínimo, esperava que mostrasse evidências de que as contas estão limpas.
De acordo com Selemane, que também é consultor em matéria de boa
governação, não restam dúvidas de
que a equipa de gestão do BM não
cumpriu com as normas de relato
ﬁnanceiro, como também o governador foi infeliz ao referir que o banco
central não está em condições de ser
auditado com base na metodologia
de melhores práticas.
“O BM não pode fugir às normas
para dizer que o país ainda não está
preparado para lidar com uma determinada metodologia de relato ﬁnanceiro”, disse.
Considera que é chegado o momento de travar a postura daquele dirigente, o que passa pela sua demissão,
uma vez que esta foi a primeira vez
na história recente que as contas do
BM foram chumbadas por uma auditoria.
Criticou igualmente as multas que o
regulador aplicou a cinco bancos por
falta de cumprimento de normas,
questionando a moral do BM para
agir daquela maneira numa altura
em que registou perdas e nenhum
dirigente foi sacriﬁcado.

Dívida interna galopante

U

ma vez mais Zandamela fez soar o alarme
em torno da sua preocupação face à sustentabilidade da dívida pública interna, contraída com recurso aos bilhetes de tesouros,
obrigações de tesouro e adiantamentos do banco
central. De Agosto a Outubro do presente ano a
dívida pública interna passou de 2.079 milhões para
107.460 milhões de meticais, o equivalente a 12,3%
do PIB. Alegou o regulador que esta situação levanta muitos debates quanto à sustentabilidade da dívida, mas enquanto os compradores dos bilhetes de
tesouro (BT) não manifestarem o seu desinteresse,
o BM continuará a usá-los para esterilizar o excesso
de liquidez que se veriﬁca no sistema ﬁnanceiro nacional. Mais do que “esterilização” , a emissão de BT
são o “balão de oxigénio” para suprir o deﬁcit crónico do Orçamento de Estado, agora que não pode
contar com a “muleta” da ajuda externa, amputada
devido ao escândalo das dívidas ocultas.
Paralelamente, as reservas internacionais registaram
uma recuperação para níveis confortáveis, garantindo sete meses de importação de bens e serviços.
Depois de terem reduzido para USD 3.125 milhões
até ﬁnal de Agosto, o saldo das reservas brutas recuperou para USD 3.195,7 milhões.
Na sessão do CPMO desta segunda-feira, o banco central decidiu manter todas as taxas directoras,
uma decisão fundamentada com base em indicado-

res que apontam para manutenção da inﬂação em
um dígito até ao fecho do ano que se espera que seja
ao redor dos 6 a 7,7%.
Assim, a taxa de juro de política monetária, taxa
MIMO em 15%; a taxa de juro de Facilidade permanente de Cedência de Liquidez (FPC) em 18%;
a taxa de juro de Facilidade permanente de Deposito (FPD) em 12% bem como o coeﬁciente em
moeda nacional em 14% e em moeda estrangeira na
ordem dos 27%.
A unidade de estudos económicos do Standard
Bank considera surpreendente a manutenção das
taxas de juro nos 15%, uma vez que a taxa de juro
real está nos 10%.
“Numa decisão surpreendente, o comité de política monetária do Banco de Moçambique deixou a
sua taxa de juro de referência inalterada nos 15,0%”,
escrevem os analistas do departamento de estudos
económicos do Standard Bank. O departamento
esperava um corte ousado na ordem dos 50 pontos
base, pois Moçambique tem a taxa de juro real mais
elevada, entre os 16 países analisados pelo estudo.
Os analistas do Standard Bank prevêm que a inﬂação “termine o ano nos 7,7% e que se mantenha,
de forma geral, estável em 2019”, com uma média
de 8,1%. Os analistas vincam que “a estabilidade do
metical face ao dólar deve provavelmente ajudar a
conter as pressões inﬂacionárias”.
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Este é o pontapé de saída que
ninguém vai querer perder.
Vá até ao Baía Mall este ﬁm-de-semana, 27 e 28 de Outubro e poderá
ganhar fantásticos prémios da Premier League na competição Barclays
#SuperfansUnited. Os primeiros 2500 Super-fãs ganharão uma raspadinha
grátis e poderão conhecer a Lenda do futebol, Deco.
Visite a nossa página do Twitter ou Facebook ou contacte-nos através
do número 1223 ou da rede ﬁxa 21344400.

Termos e condições aplicáveis. Concurso estará em vigor a partir de 29 de Outubro até 4 de Fevereiro.
Barclays Bank Moçambique, S.A. - Capital Social: MTn 5.538.000.000 - NUIT:400017484 - Número de Matrícula da CRC de Maputo: 8321 - Endereço: Av. 25 de Setembro, 1184 - 15º Andar - Maputo Caixa Postal 757 - Moçambique.
O Barclays não será responsável por quaisquer incidentes que possam ocorrer com o seu provedor de serviços de internet. Por favor consulte a tabela de preços em vigor no Banco. Aplicam-se os Termos e Condições actualmente em vigor.
Queira dirigir-se à Agência mais próxima do Barclays ou contacte-nos através do serviço de Banca Telefónica 1223.
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Alta tensão laboral agita Palma

Painel comentando as publicações do SEKELEKANI

A região da Península de Afungi, na Província
de Cabo Delgado, que se prepara para acolher
um dos mais emblemáticos projectos de exploração e exportação de gás natural liquefeito de
classe mundial, tem estado em marés de
tensão social intermitentes, reflectindo expectativas exageradas de oportunidades de
trabalho para as comunidades locais, e que são,
por sua vez, inflamadas por sentimentos
regionalistas, contra alegada invasão de
“pessoas do Sul” ou de “Maputo”.
Nos últimos dois meses, ocorreram focos de
distúrbios um pouco pelas diferentes aldeias
desta região do distrito de Palma, incluindo na
Vila-Sede, em que várias

dezenas de populares, na sua maioria jovens,
encetaram tentativas de paralisação de obras
de construção de infraestruturas sociais, com
destaque para as da construção da futura Vila
de Reassentamento de Quitunda, na localidade de Senga.
Num dos mais graves incidentes até agoraocorridos, dezenas de trabalhadores das obras
de Quitunda impuseram uma prolongada
paralisação das suas actividades, no passado
dia 24 de Setembro, na sequência de um
levantamento em que eles acusavam serviços
de recursos humanos das empresas contratantes, de os burlar, através de alegados cortes
ilegais aos seus salários, até percentagens
rondando os 15 por cento.

Tratar-se – ia de cortes ilegais, efectuados por
burocratas desonestos, incluindo “supervisores de raça branca”. No calor deste motim, os
“insurrectos”, usando instrumentos de
trabalho como pás e pedras, atacaram gravemente um de tais “supervisores brancos”,
partindo-lhe o capacete.
Numa outra “causa” destes levantamentos, os
“grevistas” alegam que várias dezenas de seus
colegas, naturais do distrito de Palma, terão
sido despedidos nas ultimas semanas, sem
justa causa, e imediatamente substituídos por
“gente de Maputo”.

No decurso de esforços para dialogar e serenar
os ânimos, encetados pelas autoridades
administrativas do distrito e pelas empresas
subcontratadas pela Anadarko, os “grevistas”
teriam atirando a “toalha ao chão”, declarando
que já não queriam qual-quer trabalho nem
salários, mas sim queriam de volta as suas
terras e as suas praias!
Reivindicações desta natureza, à mistura com
alegacões de “usurpação “de oportunidades
de trabalho ou favorecimento a pessoas
oriundas do Sul do país, nomeadamente de
Maputo, têm agitado a Península de Afungi
desde há vários meses, amiúde iniciados por
jovens. A organização
SEKELEKANI tem
estado a seguir atentamente estes acontecimentos, tal como a reportagem que se segue.

A missão do SEKELEKANI é fortalecer a base do conhecimento público sobre processos de desenvolvimento económico e social de Moçambique, bem como as suas implicações, tornando a informação
acessível aos cidadãos, entidades governamentais, organizações não-governamentais e da sociedade civil, agências de desenvolvimento, sector privado, entidades eleitas e a comunicação social.
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Jovens com expectativas aquém da realidade

Jovens numa ação reivindicativa de oportunidades de trabalho na Vila-Sede de Palma

Nos dias 24 e 25 de Maio último, mais de uma
centena de jovens aglomeraram-se na Vila-Sede do Distrito de Palma, protestando contra
alegado bloqueio a oportunidades de trabalho,
nas obras de construção civil ora em execução,
nesta fase inicial do projecto de construção da
fábrica que vai processar o gás natural a ser
extraído da bacia do rio Rovuma, nos próximos
anos. Entre as achas colocadas na “fogueira” da
luta por oportunidades de trabalho em Palma,
consta a alegacão segundo a qual tais oportunidades seriam “usurpadas” por jovens provenientes do Sul do país, incluindo Maputo.
Contudo, uma equipa de pesquisa do SEKELEKNI constatou, junto do consórcio de empresas

contratadas pela Anadarko, e liderado pela
italiana CMC Africa Austral, que mais de
metade de toda a mão-de-obra presentemente em actividade em Palma, na ordem dos 53
por cento, é constituída por nativos da região.
“Prometeram-nos emprego em troca de
nossas terras”
Estas manifestações e suspeitas de exclusão
exteriorizam, com efeito, níveis extremamente
altos de expectativas de oportunidades, por
parte dos jovens locais e não só. E estas expectativas ter-se-ão agravado quando, em Julho
passado, o Presidente da República, Filipe

Nyusi, anunciou um pacote de cinco mil postos
de trabalho, previstos na execução do projecto.
Porém, parece não ter ficado claro, para a
maioria, que tais oportunidades de trabalho
não serão imediatas, devendo emergir paulatinamente ao longo do perdido da construção
da fábrica, e atingindo o seu máximo auge do
projeto multimilionário.
Na sua pesquisa, sobre as razões de fundo de
tão altas expectativas, SEKELEKANI encontrou,
entre outras, as seguintes causas: falta de
informação fiável e atempada e disponibilizada
localmente; comunicação deficitária por parte
das empresas; e promessas aliciadoras, feitas
por agentes de Estado para convencer as

comunidades a aderirem ao projecto, durante
as fases iniciais de consultas.
Com efeito, desde as fases iniciais de consultas
comunitárias, não faltaram, da parte de
agentes de Estado, promessas de emprego
para os jovens; de acesso a escolas e hospitais
de qualidade para todos, entre outras vantagens exageradas e anunciadas com tom de
algo que poderá verificar-se quase imediatamente. Este quadro tem sido piorado por fraco
acesso a informação, dando azo a boatos e a
especulações diversas.
Isto mesmo foi evidente em diferentes ocasiões
de contacto com jovens em Palma.Raibo
Sumail esteve em frente da manifestação dos
dias 24 e 25 de Maio. Assume a sua identidade
porque diz já não haver mais espaço para
esconder-se uma vez que passa a vida a gerir
“perseguições”. Mas não explica por parte de
quem.
Natural de Palma, Raibo viveu, estudou e
trabalhou em Pemba. Explica que fala Português, Inglês, Kiswahili, Kimwani, Ximakonde e
Emakhuwa, assim como teve instrução em
higiene e segurança no trabalho. Afirma que
trabalhou como tradutor de Inglês para as
línguas locais de Cabo Delgado e ainda no
sector da logística c serviu como operador de
rádio comunicação até que as operações dos
projectos terminassem e ficasse desempregado faz agora 4 anos.
Com evidente vontade de falar, Raibo começa
por afirmações fortes: “em 2008 quando
precisavam de terra, prometeram aos nossos
pais que caso o projecto começasse a operar, os
vossos filhos terão emprego e acesso a formação. Inicialmente, estavam em contacto em os
donos da terra, mas agora que já têm a terra,
viraram as costas aos nativos”.

Jovens sentados sobre bancas de um mercado na Vila-Sede de Palma.
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Nesse sentido, a versão de Ibrahimo Issa. Ele
nasceu exactamente, no distrito de Palma,
tendo-se mudado, mais tarde, para a Mocímboa da Praia, aonde foi prosseguir com os
estudos de nível médio. Lá mesmo ele obteve a
sua carta de condução. Uma vez de regresso a
Palma, trabalhou durante um ano como
motorista num projecto de instalação de
infra-estruturas de telefonia móvel.
Apesar de ter experiência de trabalho como
motorista, o jovem, que diz falar Português,
Inglês, Kiswahili, Kimwani, Emakhuwa e
Makonde, está há quatro anos desempregado
e diz ser estranho que todos dias estejam a
chegar jovens ao distrito para ocupar vagas

que nunca são anunciadas ao nível do distrito.
“Tenho experiência de trabalho, mas como não
tenho padrinho não consigo emprego aqui em
Palma. E há muito trabalho aqui porque todos
dias, vejo pessoas que vem da cidade e começam logo a trabalhar”.

O mesmo sentimento de exclusão reina sobre o
espírito de muitos jovens em Palma, principalmente entre aqueles com alguma formação
técnico-profissional e experiência de trabalho,
suficiente para serem integrados em obras de
construção civil.

Issa propõe que o governo do distrito trabalhe
com a juventude para orientá-la, porque
segundo suas palavras “dói ver pessoas a
fazerem trabalho que os nativos podem fazer,
mas alega-se que estes não têm capacidade.
Tudo isto que está acontecer é falta de
consideração”.

Mas a disputa por lugares na linha da frente
não fica entre os “nativos” e os “vientes”.
Também entre estes disputam-se “prioridades”.
Assim, enquanto os jovens naturais de Palma
reclamam para si a prioridade de emprego,
relativamente a jovens provenientes de outras
regiões de Cabo Delgado, estes por sua vez,
reivindicam preferência, perante jovens do
resto do país. É o que dizem Bacar Selemane,
natural do distrito de Macomia e Awa Bacar,
natural da cidade Pemba. Ambos vieram a
Palma por um motivo: “procurar emprego”. Awa
tem nível secundário geral e está disponível
para aceitar qualquer oportunidade de
trabalho. Já Bacar, com o ensino médio feito,
trabalha agora como assistente de carpinteiro,
mas aspira a uma oportunidade melhor, no
projeto de gás.

Ibraim Issa

Quem são os …”vientes?”
“Vientes” é um neologismo com conotação negativa, querendo identificar todo aquele que se
estabeleceu num determinado local, proveniente de um outro. O termo terá nascido, ou ter-se-á
propagado exactamente, com a emergência de projectos de exploração de recursos naturais, que
atraíram e movimentaram indivíduos de certas regiões para outras, incluindo a partir do Sul para
o Centro e Norte – mesmo que tais pessoas não sejam naturais da Cidade Capital Moçambicana.
“Vientes” tem a conotação de pessoas estranhos e não muito bem-vindas, pois a sua presença
num certo sítio simboliza “roubo” de oportunidades aos locais, nativos. O termo tem assim uma
conotação politica negativa: regionalista!

Raibo Sumail

Empresas privilegiam mão-de-obra local
Uma das crenças muito propaladas entre
jovens de Palma refere-se a chegada, a Palma,
de autocarros trazendo de fora, trabalhadores
de empresas de construção, localmente desconhecidos. O governo e a Anadarko esclarecem,
sempre que integrem mão-de-obra “de fora”,
há-se tratar-se de pessoal especializado, em
regime de contrato especial com a empresa.
“Ate por razoes de racionalidade: nenhuma

empresa iria fazer despesas transportando
trabalhadores de longe, a quem ver-se-ia
obrigado a garantir acomodação e outrascondições, havendo mão-de-obra disponível aqui
mesmo; isso não faria sentido…mesmo em
termos de racionalidade de custos”, remata
Paulo Manhique, Gestor de Recursos Humanos
da Anadarko.
Na verdade, alguns jovens acreditam que o
projecto de gás já está a produzir e que só por

Chegada de machimbombos em Palma cria suspeitas de recrutamento de “vientes”

mera injustiça é não estão a ser recrutados.
Contrariamente a esta perceção, importa referir
que a fábrica, propriamente dita, e infraestruturas associadas, apenas começará a ser construída entre 2021 e 2022 quando todas as famílias
tiverem sido reassentadas, tendo, por isso,
deixado o terreno livre para as referidas obras.
Apenas a partir daí começará o recrutamento e
absorção, paulatina, dos cerca de cinco mil
trabalhadores e técnicos, anunciados pelo
chefe do estado. Isto mesmo foi explicado por
Paulo Manhique, Gestor de Recursos Humanos
da Anadarko, que confirma ser o número
constante do plano de desenvolvimento da
empresa, esperando-se uma intensificação de
recrutamento na fase de pico do projecto, por
volta de 2023.
Para esta fase da construção da vila de reassentamento, foram subcontratadas 22 empresas,
num consórcio liderado pela italiana CMC
Africa Austral. Em termos totais, trabalham
nesta fase do projecto 1950 trabalhadores,
sendo 1827 (93 por cento) moçambicanos e
123 (6 por cento) estrangeiros. Quanto a de
divisão por género, 89 por cento são homens e
11 por cento, mulheres.
Relativamente às origens: cerca de 874 são
originários da própria península do Afungi
(local das operações),incluindo da sede do
distrito de Palma; 254 originários de outras
regiões do distrito de Palma; 201 originários de
outros locais da província de Cabo Delgado,
enquanto 598 são originários do resto do país.
Fica, assim, demonstrado que, pelo menos até
agora, mais de metade da mão-de-obra (53 por
cento) foi recrutada localmente, contrariando
as alegacões de exclusão, a favor de “vientes”
de outras regiões, nomeadamente da região
Sul do país.
De acordo com o plano da Anadarko, serão
contratados ainda este ano mais 1100 trabalhadores. Paulo Manhique diz que Anadarko está
consciente das dificuldades que os jovens
moçambicanos tem para aceder a oportunidades de emprego, “mas é preciso compreender
que um projecto não é suficiente para responder a demanda”, remata ele.

Os jovens e a “ameaça” do Sul
O Distrito de Palma conta com uma população
de perto de 50 mil habitantes, de acordo com
censo de 2007. Entretanto, ainda de acordo
com a mesma fonte, este ano Palma deve
albergar por volta de 52 481 habitantes.
À semelhança de todos os distritos da província
de Cabo Delgado, a estrutura etária da população de Palma é jovem, sendo que os jovens
economicamente activos (de 15 a 34 anos de
idade) perfazem 28 por cento da população,
enquanto os jovens abaixo de 20 anos constituem mais de metade da população com 38
por cento, ainda com base na mesma fonte
estatística.
Feitas as contas, 72 por cento da população de
Palma tem idades compreendidas entre 0 e 34
anos de idade. Se para o grupo etário com
idades abaixo dos 20 anos, a prioridade é a
educação e formação para integração no
mercado do trabalho, já a faixa etária entre os
15 e os 34 anos procura oportunidades de
integração no mercado de trabalho.
Entretanto, o ritmo de crescimento da população nesta região tenderá a acelerar nos
próximos anos, com grandes ondas de imigração. Segundo o INE, neste momento, a taxa de
entradas é de 2.2 por cento da população,
contra 1.6 por cento de saídas. Com o potencial
de novas oportunidades de trabalho no local, é
natural esperar-se maior fluxo de migrantes
nos próximos períodos, representando uma
maior competição de “vientes” junto dos
naturais da região.

Awa Bacar
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ram (o regine colonial) aqui para libertar esta
região não foram só pessoas de Cabo Delgado.
Os que combateram no Niassa não foram só
pessoas de Niassa. Os vossos professores, os
médicos, aqueles que trouxeram bancos aqui
não são só de Palma. Por isso se pensarmos só
em nós não vamos evoluir. Em todo mundo
vive-se assim. Nós não temos capacidade para
extrair gás, por isso fomos pedir a outras pessoas de outros países para virem procurar gás.
Não existe nenhum país que trabalha sozinho”,
sublinhou o Presidente.
Procedimentos de recrutamento e reclamação sobre acesso a informação

Jovens provenientes de diferentes províncias são suspeitos como “vientes” de Maputo

Contudo, a perceção de “ameaça externa” é já
notória entre a juventude local, como ficou
demonstrado durante as manifestações de
Maio último. O mote destes motins era o acesso
a oportunidades de trabalho nas obras em
curso, que incluem a destronca de terrenos
com máquinas e a construção de algumas
infraestruturas imobiliárias do sector privado.
Na percepção dos jovens amotinados, a
maioria de oportunidades de trabalho tem sido

Paulo Manhique, Gestor de Recursos Humanos
disse que depois dos jovens serem recrutados
em sorteios públicos nas aldeias passam por
um fases de indução, antes de começarem a
trabalhar, nas obras ora em curso.
A equipa do SEKELEKANI visitou alguns estaleiros da CMC, não tenho notado qualquer
anúncio de vagas, mas cruzou-se com jovens
levando documentos em mãos, enquanto
outros participavam em sessões de indução ao
trabalho de cada um.

Maria Carlos
Contudo Paulo Manhique afirma que os
anúncios de vagas têm sido colocados em
lugares de estilo visíveis e acessíveis ao grande
público, na Vila Sede de Palma e outros locais:
ele deu como exemplo, o anuncio em baixo,
que vem escrito em três línguas, nomeadamente: o Português, o Kiswahili e o Kimwani.
A equipa do SEKELEKANI visitou ainda o
estaleiro da empresa RCM Engenharia, aonde
tomou nota da existência de anúncios de vaga
nos seus portões, onde se cruzou com jovens
submetendo documentos, pedindo a sua
contratação.

monopolizada por jovens oriundos de outras
províncias do país, nomeadamente da região
sul, incluindo a cidade de Maputo.
Esta perceção, de alegada preterição dos
jovens locais, foi expressa ao Presidente da
República, no seu diálogo com os residentes,
na Vila-Sede de Palma, em Julho passado. Dizia,
a propósito, um jovem: “Estes dirigentes que
vieram de Maputo para Palma não estão para
construir Palma, mas vieram colher oportuni

dades para construir nas suas zonas de
origem… Quando nós vamos pedir emprego
dizem que vocês não têm preparação; são
analfabetos… por isso estamos a pedir escolas
e universidades para ultrapassarmos esse
problema”.
Em resposta, o Presidente da República disse
ser errado pensar que existem pessoas que
veem de fora de Palma para “roubar” oportunidades de trabalho aos locais. “Os que combate-

Os jovens entrevistados pela equipa do
SEKELEKANI tem posições diferentes acerca do
acesso à informação sobre oportunidades de
trabalho em Palma. Enquanto uns queixam-se
de falta de informação sobre oportunidades de
emprego no local, outros até explicam como
tem sido feito o processo de recrutamento nos
bairros, chamando a si, aquilo que consideraram falta de sorte.
Ibraimo Issa por exemplo afirma que as empresas que operam em Palma não tem o hábito
publicar vagas disponíveis de trabalho,
preferindo, pelo contrário, contactar familiares
e outras pessoas próximas, enquanto Bacar
Selemane apela ao aprimoramento de mecanismos de transparência, pois segundo ele, “se
anunciassem publicamente as vagas, podíamos concorrer e cada um mostraria o que vale
e depois iriam selecionar, mas isso não acontece. Só vimos pessoas que chegam a Palma já
com vagas garantidas”.
Maria Carlos afirma por seu lado que têm
aparecido representantes da CMC, Anadarko e
governo anunciando processos de recrutamento de jovens nas aldeias, processo esse
feito em moldes de sorteio, segundo explica.

Recrutamento nas aldeias e por quotas
O esforço no sentido de garantir o maior número possível de mão-de-obra local, nesta fase em que não há exigência de grandes níveis
de escolaridade, determinou que a Anadarko estabelecesse um método de recrutamento inclusivo. Assim, de acordo com o tipo de
trabalho em causa e o número de trabalhadores bracais necessários, a cada aldeia da Península de Afungi é estabelecida uma percentagem de trabalhadores a recrutar, correspondendo ao respectivo número de habitantes. Assim, na hora marcada para o recrutamento, os
residentes reunindo as condições físicas e de saúde requeridas, fazem uma fila, pela qual cada um vai tirar um papel, à sorte, com um
número. O sorteio faz-se lendo números. Serão recrutados os detentores dos números chamados, em número correspondente à
percentagem de vagas destinadas a essa mesma aldeia!
Assim, se estabeleceu um critério de equidade (beneficiando equitativamente todas as aldeias), transparente (recrutamento ao ar livre) e
sem discriminação (por via de sorteio).
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Benjamim Macuacua, técnico de Recursos
Humanos e Edito Bande, técnico administrativo
da Anadarko, explicaram que a RCM é uma das
empresas integradas no consórcio liderado
pela CMC África Austral, trabalhando com 81
colaboradores na sua maioria naturais e
residentes em Palma. Esta empresa também
usa a Radio Comunitária de Palma e lideranças
comunitárias locais, para anunciar vagas de
trabalho.
“Nós pedimos aos jovens para terem calma e
não se revoltarem quando não são admitidos
nas poucas oportunidades de trabalho que
existem. Este projecto é grande e tem muitas
fases e em cada fase será necessário determina

do tipo de trabalho. Tudo isto deve servir para
motivar os jovens a continuarem a formar-se,
mas achamos que é preciso ter calma, porque
não temos capacidade de acomodar todos.
Tudo que fazemos é pautar por métodos de
transparência” – esclareceu Edito Bande.
Governo aposta na formação técnico-profissional e no fomento ao empreendedorismo
A província de Cabo Delgado possui sete
estabelecimentos de ensino técnico-profissional (nível básico e médio) com um total de
2.472 alunos. No distrito de Palma não existe
qualquer escola técnico-profissional. Os jovens

locais na sua maioria fizeram o ensino secundário em Mocimboa da Praia ou na Tanzânia.
Sérgio da Conceição, Secretário Permanente do
Distrito de Palma diz que a formação técnico-profissional é fundamental para que a juventude do distrito consiga singrar no mercado de
trabalho. Entretanto, segundo disse, estão a ser
promovidos programas de formação de curta
duração em áreas como eletricidade, serralharia, carpintaria e construção civil com vista a
dotar os jovens de algum conhecimento
técnico que os permita integrar-se como
mão-de-obra dos projectos que se desenvolvem na região em torno da indústria e gás.
Porém, Sérgio da Conceição fala da necessidade de apostar-se da diversificação e no empreendedorismo, porque o distrito precisa de
outras áreas para movimentar a sua economia,
tais são os casos de hotelaria e turismo, agricultura, pesca, comércio e transportes.

consigo alguns trabalhadores. Da Conceição
diz estar ciente que estas questões muitas
vezes não são percebidas, mas assegurou que o
governo distrital tem estado a tudo fazer para
esclarecer todas as dúvidas que podem advir
destes processos.
Por outro lado, “temos estado a apelar aos
jovens para que não esperem apenas pelas
empresas para trabalhar, por isso que através
dos nossos projectos de formação em matérias
como processamento de pescado e aquacultura motivamos aos mesmos a descobrirem as
oportunidades que vão surgindo como resultado destes projectos, pois os mesmos arrastam
consigo pessoas que por sua vez, demandam
por serviços”.

Este ano foram formados 415 jovens em várias
áreas que acabaram imediatamente absorvidos em diferentes empresas que operam na
construção da vila de reassentamento de
Palma e segundo o Secretário Permanente do
Distrito de Palma, este é começo de várias
acções a serem desenvolvidas pelo governo,
pois quando começar a construção da fábrica
propriamente dita, o número de postos de
trabalho disponíveis irá aumentar.
Entretanto, Sérgio da Conceição refere que os
jovens não podem apenas esperar que sejam
empregues nas empresas ligadas aos projectos
de gás, mas sim, criar suas próprias oportunidades para suprir a necessidade de serviços que
Palma tem estado a assistir com o crescimento
da sua população.

Sérgio da Conceição - Secretário Permanente do Distrito de Palma

O nosso entrevistado referiu que as empresas
que operam neste distrito contratam na sua
maioria jovens de Palma, porém, por tratar-se
de empresas que já tem o seu pessoal permanente e que operam noutros locais, têm trazido

conceção de financiamentos.
“Eu estudava de dia e de noite fazia o curso
técnico profissional de contabilidade, tendo
aprendido a controlar os ganhos e despesas. E
é disso que hoje vivo. O negócio anda e principalmente quando há festa, tenho mais
clientes”.
Abdala é comerciante de longa data, mas com
a entrada de várias pessoas em Palma reposicionou o seu negócio, tendo por via disso
alcançado alguns ganhos. Vende computadores e telefones em uma banca e espera abrir
uma loja convencional dentro dos próximos
tempos, considerando o crescendo da
movimentação económica de Palma. Por seu
lado, Casimiro diz que a terra é a sua vida e
Chakira Rachide
Autoemprego num ambiente promissor
Exactamente na linha dos apelos do Secretario
Permanente de Palma, existe um segmento de
jovens de Palma que, apercebendo-se das
dinâmicas da economia local como uma
oportunidade invulgar, lancam mao de iniciativas de autoemprego, com algum sucesso.
Chakira Rachide é modista, Abdala Salimo é
vendedor de acessórios eletrónicos e Casimiro
Paulino Afonso é camponês. Os dois dizem

estar conscientes de que não existe emprego
para todos, por isso aconselham a criatividade.
Aliás, eles tomam os seus próprios exemplos
para motivar outros jovens.
Chakira nasceu em Palma; concluiu o nível
médio em Mocimboa da Praia e aprendeu corte
e costura na Tanzânia, tendo ainda, feito um
curso de contabilidade em Maputo. Diz que o
conhecimento lhe tem ajudado a viver e acredita que o seu negócio pode crescer; se tiver
algum acompanhamento do governo na

Abdala Salimo
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Benjamim Macuacua

a machamba o seu emprego e acrescenta: “há
muitas pessoas e pouca produção”.
Com efeito, apostar na produção, em particular
na produção agraria, pode ser um dos vectores
mais importantes de exploracao de oportunidades de negócio, que vai ser dinamizado pela
indústria do gás, nos próximos anos, na Península de Afungi: afinal, os vários milhares de
trabalhadores que por ali vão circular, vão
precisar, antes de mais, de alimentos!
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António Muchanga ao SAVANA

“Querem intimidar-me”

Por Armando Nhantumbo

A

imagem de um deputado de malas, a residir na
Assembleia da República
(AR), percorreu o país e
o mundo, na semana passada, com
a crítica a considerá-la como a expressão mais alta do nervosismo
que tomou conta da Frelimo desde a
fatídica noite eleitoral de 10 de Outubro na Matola. Ali, na chamada
casa do povo, estava refugiado um
dos mais notáveis membros da Renamo, que chegou a porta-voz de
Afonso Dhlakama, o líder histórico
do partido. António Muchanga recorreu ao Parlamento porque a sua
residência estava cercada por um
contingente militar, fortemente, armado, que incluía carros de assalto.
Em exclusivo ao SAVANA, o homem que levou a Renamo a resultados históricos na Matola explica
os contornos do polémico processo
eleitoral na capital provincial de
Maputo. Conhecido pela sua agressividade, esta semana encontramos
um Muchanga mais sereno e cauteloso como nunca. O cabeça-de-lista
da Renamo, que classifica o cerco
à sua residência como vergonhoso,
não tem dúvidas de que a operação
das forças governamentais visa intimidá-lo pelo facto de ter vencido as
eleições na Matola.
Como viu o processo eleitoral na
Matola?
Tivemos o primeiro momento, que
foi das candidaturas, tivemos a campanha eleitoral e depois tivemos o
último momento. Os primeiros dois
foram muito bons. Lamenta-se que
no último momento tenha havido a
confusão que surgiu em que depois
vão aparecer três editais que até agora estamos a pedir esclarecimentos
porque, pela primeira vez, o ladrão
deixou cair o BI e o seu cartão de
identiﬁcação.
A que se refere quando diz que o ladrão deixou cair o BI e o cartão de
identificação?
Quero dizer claramente que, contrariamente, àquilo que estavam habituados a fazer, desta vez, não conseguiram apagar os vestígios de que alguma coisa mal ﬁzeram sobre os dados que têm no computador. É assim
que aparece o edital onde a Renamo
ganha com 0,55 e que é relegado para
aparecer outro edital que também depois é relegado para aparecer o outro
que depois foi publicado.
Considera-se o verdadeiro vencedor
das eleições na Matola?
Considero a lista da Renamo como
a vencedora porque foi o que a realidade ditou. Estamos acima de 47% e
somos os vencedores.
A Renamo tem delegados e MMV’s
por si escolhidos nas mesas de votação, como também tem vogais no
STAE/CNE distritais. Como se
justifica a alegação da fraude com

todos esses olheiros a diversos níveis?
Os nossos olheiros estão na mesa de
votação. O edital é produzido pelo
computador e os nossos olheiros são
proibidos de acessar ao sistema informático. Se aquele edital assinado pelo presidente chegou a sair, é
porque houve um milagre de Deus.
Aquele edital ia à mesa de discussão,
é quando o vice-presidente pelo lado
da Frelimo descobre que “não, aquele edital é aquele que dissemos que
tem de ﬁcar fora”, mas o presidente
já tinha assinado. E foi graças a esses
órgãos da Renamo que conseguimos
saber que havia uma situação daquela
natureza.
Os Tribunais, tanto na Matola,
como em outros municípios onde
houve recursos, chumbaram os recursos da Renamo, como também
do MDM, alegando questões processuais. Como se justifica que a
Renamo, que aprovou estas leis,
chumbe por defeitos de processo?
Quem tem defeito são os magistrados. Os magistrados que trabalharam
no processo da Matola, por exemplo, dizem que o apuramento foi no
dia 12. É mentira, dia 12 não houve
apuramento, o apuramento foi feito
no sábado e, no meu calendário e no
calendário em uso na República de
Moçambique, sábado era dia 13 e não
12. Segundo, dizem que a Renamo
meteu o recurso na terça-feira, não é
verdade, o recurso entrou no Tribunal
na tarde de segunda-feira e o estafeta
que recebeu conﬁrma isso. Então, não
é a Renamo que tem problemas, são
os magistrados que escrevem aquilo
que acham que lhes pode permitir
manter a sua relação com a Frelimo.
Já recorreram ao Conselho Constitucional. Confiam/acreditam no
CC?
Conﬁando como não, é de lei e nós
temos de seguir o que a lei manda e,
depois, vamos ver, faz parte da nossa
história. Eu acredito que esses abusos
que os Tribunais estão a cometer, na
próxima revisão constitucional, vão
parar porque vamos encontrar mecanismos que vão obrigar os magistrados a respeitarem as pessoas.
Que cenários estão a equacionar
para caso o CC não dê provimento
ao vosso recurso? Sabotar as Assembleias Municipais para obrigarem a
repetição de eleições?
Cabe à direcção máxima do partido
dar orientações sobre a forma como
as pessoas terão de se comportar. E
daqui a pouco o partido vai realizar
o seu Congresso para, dentre outras
coisas, eleger o futuro candidato às
presidências e presidente do partido
e esperamos que, nessa altura, o partido, em sede própria, vai se pronunciar
e dar orientação que melhor achar.
Acha que há condições para alianças com o MDM para enfrentar a
Frelimo, depois das fricções que se
assistiram nas vésperas do processo?

O presidente Dhlakama costuma dizer que, em política, não há inimigos
permanentes. Alguém pode ser nosso
inimigo até um determinado período,
mas, a partir da altura em que a necessidade ditar que deixe de ser inimigo, passa a adversário. Mas o partido é que vai avaliar tudo isso.

“Sabíamos donde pegar
Calisto Cossa”
De qualquer das formas, a Renamo
e António Muchanga conseguem
fazer um resultado histórico na Matola, um terreno tradicionalmente
da Frelimo. Esperava tal desempenho? Não ficou surpreendido com
os resultados da Matola?
Esperava bom resultado tendo em
conta as fraquezas do candidato que
a Frelimo apresentou. Nós estamos a
trabalhar no terreno e sabíamos donde é que devíamos pegar o cabeça-de-lista da Frelimo para que ele não
pudesse ter manobras.
Que fragilidades?
São várias, desde a actuação dele, a
forma como ele se comporta perante as pessoas, até a forma como o seu
programa é feito. Por exemplo, fala-se de muitas estradas construídas na
Matola, mas as pessoas nunca foram
procurar ver a qualidade das estradas. Aquelas estradas foram feitas
para andar “txopela” e turismo. Mas
um bom candidato deve saber que
as estradas de uma capital industrial
devem suportar camiões de grande
tonelagem e isso não foi o caso. Nós
estamos numa cidade onde temos
graves problemas de drenagem desde
o ano 2000. Ele entra e não conseguiu
fazer sequer 10 metros de drenagem.
Passa a vida a contar histórias. Andou
a partir casas de muitas pessoas, que
estavam enumeradas e com toponímia atribuída pelo próprio município,
alegadamente porque estava a proteger seus interesses. Há, por exemplo,
mercados que estão a ser construídos
à última da hora e sem indicação de
custos. Todo o tempo não se estava a
fazer nada, tudo é feito à velocidade
e o povo não é tão criança para não
conseguir ver isso. Matola, a capital
industrial do país, é onde há mais
crianças a estudar ao relento. Por quê?
Porque a responsabilidade social que
os empresários devem fazer, fazem
para o partido. Em vez de fazerem
a favor da comunidade, ajudando e
construindo escolas, fazem para o
bolso dos dirigentes do partido e o
povo está a ver isso. Na verdade, o que
se está a fazer na Matola é desgoverno total, é faltar respeito às populações e elas não vão admitir isso.
Foi um voto contra Calisto Cossa
ou ele pagou pela chamada camisola
suja que vestiu: a Frelimo?
Calisto Cossa e Frelimo é mesma
coisa. Quem colocou Calisto Cossa
como seu cabeça-de-lista porque não
tem o melhor mais que Calisto na
Matola foi a própria Frelimo.

“A ser verdade que me iam proteger, excederam os meios, não foram proporcionais à individualidade que iam proteger”, António
Muchanga.

Qual é o futuro político de António
Muchanga?
É continuar a servir os matolenses e
os moçambicanos em nome do partido Renamo.
Vai abandonar a AR para chefiar a
oposição na Matola?
Não. O meu maior contributo é na
Assembleia da República. Seria mais
relevante se eu fosse presidente do
Município. Uma vez não sendo declarado vencedor das eleições da Matola, não hei-de sair da Assembleia da
República.
Mas isso não irá frustrar os eleitores
que confiaram em si?
Não me conﬁaram para ser líder da
oposição, conﬁaram-me para ser presidente do município.
Elegeram-no para representar os
seus interesses.
Represento os interesses deles mesmo
na Assembleia da República. A maior
parte dos problemas que resolvo deles, resolvo melhor na Assembleia da
República do que na Assembleia Municipal porque nós temos problemas
que o Município anda a fazer contra
as populações, problemas que o Governo do distrito e central andam a
fazer. Então, estando na Assembleia
Municipal, já não poderei demandar

o governador, o administrador do distrito nem o Governo central. Portanto, os matolenses ganham mais comigo na Assembleia da República do
que na Assembleia Municipal. Agora,
ir para atender questões de governação, essa será outra situação.
Equaciona candidatar-se a governador pela província de Maputo, no
próximo ano?
Eu não equaciono nada. Equaciono-me a servir melhor o povo moçambicano. O partido é que vai decidir
quando chegar o momento.
Mas estaria disposto para tal?
Eu estou disposto a tudo o que o partido me mandar, desde que haja clareza sobre o que fazer.

“A ideia era assaltar”
Volta de Nairobi, encontra a casa
cercada e acampa no Parlamento.
Afinal, o que aconteceu?
Não sei explicar, mas sei é que os
resultados eleitorais deviam ter sido
publicados na tarde do dia 12 porque
é até 18 horas do dia 12 que se completava 48 horas depois da votação do
dia 10. Lamentavelmente, na Matola, não se anunciou os resultados em
violação à Lei. E a partir das 12 horas
da sexta-feira, começaram a entrar

muitos blindados na Matola, que se
foram posicionar em alguns polos
signiﬁcativos como Matola Gare,
Malhampsene e Mercado Santos.
Já na noite da sexta-feira, disseram-me os meus vizinhos que um dos
blindados passou próximo da minha
casa. Não liguei. No sábado, tinha de
conversar com as pessoas que se destacaram muito na campanha porque
no domingo devia partir para Nairobi
em missão parlamentar como relator da Comissão de Administração
Pública e Poder Local. Estiveram os
meus convidados a partir das 14h e só
nos separamos lá para as 23h.
Encontraram-se em sua casa?
Sim. E na mesma noite apareceu
mais um fulano a dizer que estava a
passar um blindado, achei que não era
problema. Acordei de manhã e parti
para Nairobi. Segunda-feira consta-me que veio já o blindado até ao
portão da minha casa, mas a minha
família não estava. Terça-feira, o blindado veio seis vezes: parava na entrada, saia e ia fazer manobra e voltava.
Não só estava o blindado, como se fazia acompanhar de um camião grande de militares e UIR. O camião era
tão grande que não conseguia fazer
manobra onde o blindado fazia, en-

tão, o camião parava há cerca de 200
metros da casa e o blindado é que ia
mesmo até ao portão. Quando volto,
na quarta-feira, apanho que a situação prevalecia e uns vizinhos meus
apareceram no Aeroporto a pedir que
eu não devesse ir para casa porque
estavam lá pessoas estranhas que eles
não percebiam o que iam fazer. Arranjei um sítio onde passei a noite de
quarta para quinta e quinta-feira fui
à Assembleia da República. A situação continuava, pelo que, até 7h:45, o
blindado estava na entrada da minha
casa. Quando quis saber o que estava a acontecer, ninguém conseguia
me explicar. Fiz grito de socorro e
o presidente da República interveio,
é quando os blindados saíram de lá.
Até hoje ainda não me explicaram o
que queriam com os blindados lá.
Relaciona o cerco à sua casa com a
sua participação no processo eleitoral na Matola?
Sim, sim.
Em que medida?
Isto visa me intimidar. Eles sabiam
que eu tenho cópia dos editais, então,
a ideia era assaltar para ver se conseguiam assaltar aquele edital que,
depois, já estava nas redes sociais. É
uma brincadeira de muito mau gosto.
Sente-se intimidado?
Não me sinto intimidado, mas também não se pode permitir que as pessoas vivam dessa maneira.
Consta que estaria a organizar uma
manifestação. Aliás, na terça-feira,
o comandante-geral da Polícia
orientava os Comandos Provinciais
de todo o país a se mantiverem em
prontidão combativa face a intenções da Renamo de realizar manifestações.
Não. O problema deles foi quando
descobriram que o edital da vitória da
Renamo saiu fora e ﬁcaram nervosos.
O que estava a tratar com as pessoas
com quem reuniu em casa das 14h
até às 23h?
Estávamos a comer carne.
Mas a tratarem de quê?
Não, era conversa, são meus colaboradores que ﬁzeram comigo a campanha e eu estava a partir e ﬁcava
mal eu sair porque depois iam dizer
que estou a fugir. A ser verdade que
o comandante-geral da Polícia fez tal
anúncio por minha causa, então, está
equivocado e deve evitar isso. Eu sou
deputado da Assembleia da República, havendo qualquer indício criminal, há regras que devem ser seguidas
por qualquer pessoa que queira me
demandar. Não é mandar blindados
para a minha casa.

“É vergonhoso”
Fontes próximas do partido Frelimo
argumentam que aquela força era
para a sua própria protecção.
A mim também tentaram me dizer
que iam me proteger porque ouviram
dizer que eu estava a correr riscos,
mas mesmo o próprio presidente da

República não tem blindados em casa
dele. Então, a ser verdade que iam me
proteger, excederam os meios, não foram proporcionais à individualidade
que iam proteger. A própria presidente da Assembleia, que é número dois
na República de Moçambique, não
tem blindados em casa dela. Aliás, a
presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e o Gabinete
do presidente são vizinhos e nunca vi
blindados próximo da casa deles, eles
que merecem a protecção máxima
neste país. Então, não se pode dizer
que Muchanga é que devia ser protegido por blindados, essa cai por terra,
até é vergonhosa. Nós temos Polícia
de Protecção e uma Unidade para a
Protecção de Altas Individualidades
que, havendo necessidade, pode ser
accionada para me proteger. Para já
nunca reclamei alguma ameaça e, a
ter que reclamar, ia reclamar no meu
comandante de esquadra, mas nunca
fui à esquadra nenhuma apresentar
queixa. Agora, quem é esse que foi
descobrir que estou a sofrer ameaças e
depois tem de me proporcionar meios

de defesa e blindados.
Disse que chamou atenção à presidente da AR, mas ela o desprezou.
Por que considera que ela o desprezou?
Porque ﬁz um grito de socorro aos
presentes na sala, nomeadamente, aos
membros do Governo, aos diplomatas, aos órgãos judiciais e judiciários
e às forças da sociedade civil e a presidente a dizer “não, não pode fazer
isso”, está a desprezar o grito de uma
pessoa que está a ser apontada com
armas de fogo.
E que mensagem quis transmitir ao
se fixar no Parlamento?
Era para chamar atenção àsociedade
moçambicana, incluindo a própria
presidente da Assembleia, porque ela
não cumpriu a obrigação dela, que era
procurar saber o que estava a acontecer, e não se colocar do lado daqueles que andam a ameaçar o povo
moçambicano. Então, era para ela ver
que a coisa é séria. Aquelas malas são
aquelas que levei de minha casa no
sábado para Nairobi para cumprir a
missão que ela me mandou.

Como é que foram para si e para a
família os dias de cerco?
Foram terríveis, mas paciência, a vida
é feita de noite e de dia. Quando começa a escurecer, as pessoas precisam
de ser mais protegidas porque têm
medo e não conseguem ver distante. Quando começa a amanhecer, as
pessoas devem tentar fazer alguma
coisa para a sua sobrevivência. Foi
assim como a minha família encarou
a situação, mas também havia que
confortar os meus vizinhos e os outros mantolenses que estavam cercados como os vendedores do mercado
Santos, de Malhampsene, de Matola-Gare, de Boquisso.
A situação voltou à normalidade?
Está normal, desde que o presidente
da República falou, naquela sexta-feira, a partir das 14h. Se estão a andar,
o fazem muito distante, há mais de
meio quilómetro da minha casa.
Para além do cerco, terá sofrido alguma ameaça relacionada com o seu
envolvimento nas eleições da Matola?
Não.

“Dhlakama morreu no mato por
causa de roubo de votos”

“

Qual é o posicionamento da Renamo enquanto
partido face a estas situações na Matola, como em
outras autarquias do país?
O coordenador da Comissão
Política nacional envolveu-se,
pessoalmente, por exemplo, nesta
coisa de falar com o presidente
da República para permitir que
os blindados fossem retirados da
minha casa e deixou claro que
ninguém pode ser protegido por
pessoas que não tem conhecimento de que missão vão tratar.
O partido orientou o Gabinete
Eleitoral para fazer tudo que estiver ao seu alcance para que se
esclareça a verdade e a justiça seja
reposta e está a se trabalhar sobre esse processo. Os recursos já
entraram no Conselho Constitucional e vamos esperar para ouvir
o que o CC vai dizer.
Enquanto avançava o pacote
para DDR, que tem como um
dos protagonistas o coordenador interino da Renamo, a chefe
da bancada parlamentar da Renamo veio propor que se interrompa o diálogo enquanto não
houver justiça eleitoral. Ivone
Soares chegou mesmo a dizer
que quem tem medo de enfrentar a Frelimo e suas eleições

fraudulentas, que saia da Renamo,
um discurso que foi interpretado
mais como um recado para a Gorongosa.
Não sei, mas seja como for, as pessoas quando estão numa situação
desta de roubos, ninguém pode medir a quantidade de lágrimas nem o
volume do som daquilo que sai da
boca, mas acredito que o que a chefe da bancada quis transmitir é uma
mensagem clara de que alguma coisa
não está a andar bem. O presidente
Dhlakama foi morrer no mato por
causa de roubo de votos. E não ﬁca
bem num momento em que estamos
a dizer que estamos a avançar para
o desarmamento, haver pessoas que
roubam votos. Mas também é preciso
entender que o general Ossufo Momade tem experiência do que se faz
quando há este tipo de assuntos militares, que são muito melindrosos. O
general Ossufo também disse que se
a situação continuar da forma como
está, não punha de lado a possibilidade de interromper o processo.
Como membro sénior da Renamo,
concorda com a desmilitarização
enquanto não se resolvem os pendentes eleitorais?
O problema de Moçambique não está
na militarização ou desmilitarização.
Está no comportamento das pessoas
que devem começar a aprender que

não podem fazer o que fazem,
não podem viver de roubo de votos. Esta é que é a questão. Agora,
se a Renamo quer continuar militarizada ou desmilitarizada, esse
é assunto de outro nível.
Perante este contexto, acha que
Afonso Dhlakama faz falta?
Em todo o momento o presidente Dhakama vai fazer falta. Em
todo o momento.
Mas estamos a fazer a pergunta
na base de um contexto concreto. Há, por exemplo, sectores
que entendem que está a faltar
uma mão dura como de Afonso
Dhlakama para colocar em linha o regime da Frelimo. Ainda
nesta segunda-feira, a deputada
Ivone Soares manifestou saudades de Afonso Dhlakama e em
política não há coincidências.
Sempre que houve problemas
eleitorais nunca vi o presidente
Dhlakama a dar ordens de qualquer acção antes da intervenção
do Conselho Constitucional.
Que desta vez havia de se interromper sem que o processo
chegasse ao CC, não sei. Acredito que o caminho que se está
a seguir é o mesmo caminho que
o presidente Dhlakama ensinou-nos e devia ser o mesmo que ele
havia de seguir.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Instituto de Fomento do Caju
(INCAJU)

Aviso

Sobre a Comercialização da Castanha de Caju
Campanha 2018/2019

O estabelecimento de regras e procedimentos a
observar na comercialização da castanha de caju
constitui um importante instrumento de materialização da estratégia do subsector do caju.
O estabelecimento da diferenciação da qualidade
da castanha de caju e da respectiva remuneração
em todos os estágios de comercialização constituem um incentivo à adopção de práticas agro-técnicas melhoradas e à redução de perdas pós-colheita.
Nestes termos:
1. Considerando o disposto no Regulamento do
Licenciamento da Actividade Comercial, aprovado pelo Decreto nº 34/2013, de 2 de Agosto, conjugado com a Lei nº 6/98, de 15 de Junho;
2. Tendo em conta as disposições do Regulamento
da Comercialização da Castanha de Caju, aprovado pelo Decreto nº 33/2003, de 19 de Agosto, bem
como a Lei nº 13/99, de 1 de Novembro;
Leva-se ao conhecimento de todas as entidades
que participam na comercialização da castanha
de caju que:
I. Licenciamento e Início da Campanha
1.1 As condições e procedimentos que regulam
o licenciamento da actividade de comercialização
da castanha de caju são as constantes do Regulamento do Licenciamento da Actividade Comercial;
1.2 A comercialização da castanha de caju será
exercida em regime de concorrência, de harmonia
com as disposições regulamentares estabelecidas
na pertinente legislação;
1.3 Nos termos do artigo 6 do Regulamento da
Comercialização da Castanha de Caju, as autoridades provinciais que superintendem a agricultura e o comércio, em coordenação com o órgão
local do INCAJU e com os operadores económiFRVORFDLVDQXQFLDUmRSXEOLFDPHQWHDGDWDRÀFLDO
do inicio da campanha de Comercialização da
castanha de caju na área territorial respectiva;
1.4 Não é permitida a realização de quaisquer
operações de comercialização da castanha de caju
DQWHVGDGDWDRÀFLDOGRLQtFLRGDFDPSDQKDGHFR-

mercialização estabelecida para cada área territorial.
II. Níveis de Comercialização
Nos termos do artigo 6 do Regulamento da Comercialização da Castanha de Caju, são estabelecidos os seguinWHVQtYHLVGHFRPHUFLDOL]DomRGDFDVWDQKDGHFDMX
a) Nível primário, abrangendo a compra da castanha de
caju ao produtor;
b) Nível secundário, abrangendo as trocas entre comerciantes e os industriais e exportadores, ou entre todos
estes e as entidades que, não sendo produtores, comerciantes e/ou industriais, solicitem e obtenham licença
junto das entidades locais que superintendem o comércio e façam a respectiva inscrição nos termos da lei.
III. Procedimentos pós-colheita
São estabelecidos os seguintes procedimentos pós-colheita:
3.1 Produtores
a) A castanha deverá ser colhida apenas depois de atingir a sua natural maturação, excluindo toda a castanha
que estiver avariada, chocha, imatura ou verde;
b) Depois de colhida, a castanha deverá ser limpa retirando-se-lhe restos de folhas, pedúnculos, areia, pedras
e outros objectos estranhos;
c) Visando diminuir o seu teor de humidade, a castanha
GHYHUiVHUVXEPHWLGDjVHFDJHPDRVROSRUXPSHUtRGR
de pelo menos três dias, espalhando-a em esteiras e em
camadas baixas que permitam a entrada da luz e circulação do ar, e revirando-a diariamente para uniformizar
RWHRUGHKXPLGDGHRTXDOGHYHUiVLWXDUVHDXPQtYHO
máximo de 12%;
G $FDVWDQKDGHYHUiVHUVHSDUDGDFODVVLÀFDGDGHDFRUGRFRPRGHÀQLGRQRVHJXLQWHHDFRQGLFLRQDGDHP
UHFLSLHQWHVGLIHUHQWHVHPIXQomRGDFODVVLÀFDomR
e) Os competentes serviços de extensão, em colaboração
com o INCAJU e outras entidades relevantes, deverão
assegurar a divulgação e observância destes procedimentos.
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3.2 Comerciantes
a) Nas lojas e armazéns, a castanha deverá ser embalada em sacos de juta e armazenada em local
seco, fresco e com condições adequadas de ventilação, de modo a evitar a sua deterioração; a castaQKD GHYHUi VHU HQVDFDGD REHGHFHQGRj FODVVLÀFDomRGHÀQLGDQRQVHJXLQWH

4.5 São estabelecidos os seguintes parâmetros de reFODVVLÀFDomRSRUWLSRGDFDVWDQKD WDEHOD 
Tabela 1. Parâmetros e Limites de Classificação da Castanha
CATEGORIA

EXTRA

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

Rendimento (Out-turn)

>48

46 a 48

43 a 45

<42

Teor de Humidade

Até 10%

Até 10%

Até 12%

Até 12%

Chochas e Imaturas

Até 10%

Até 10%

Até 10%

Até 13%

Impurezas

Até 1%

Até 1%

Até 1%

Até 1,5%

Número de Unidades

<168

<168

b) Os sacos da castanha deverão ser empilhados
sobre um estrado localizado a pelo menos cinco
FHQWtPHWURVGRFKmRGHPRGRDHOLPLQDURFRQWDFto directo com o piso do armazém e proteger a castanha da humidade;

4.6 Os preços de compra e venda da castanha a praticar pelos interessados serão estabelecidos por mútuo acordo entre
as partes, em função dos parâmetros de reclassificação a que
se refere o n0 4.5 anterior.

c) Os comerciantes deverão assegurar que não seja
comercializada castanha com um teor de humidade superior a 12%;

4.7 Nos termos da Lei n0 7/96, de 5 de Julho, todos os intervenientes na campanha de comercialização, deverão prestar
informação estatística sobre as suas operações de compra e
venda da castanha, às entidades oficiais competentes.

d) As associações comerciais e industriais deverão
colaborar com as autoridades estatais locais e comunitárias na divulgação e observância dos proceGLPHQWRVDFLPDGHÀQLGRV
,9&ODVVLÀFDomRGD&DVWDQKDGH&DMX
Nos termos dos artigos 7 e 8 do Regulamento da
Comercialização da Castanha de Caju, a castanha
GHYHUiVHUFODVVLÀFDGDFRPRVHVHJXH
$RQtYHOSULPiULRDTXDOLGDGHGDFDVWDQKDDIHULGDFRPEDVHQDVVXDVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVVHUi
FODVVLÀFDGDGHDFRUGRFRPDVHJXLQWHWLSRORJLD
- Castanha do tipo Grande, a que possui um número de unidades inferior a 168 castanhas por quilo;
- Castanha do tipo Médio ou Padrão, a que possui
um número de unidades da castanha que se situa
entre 168 (inclusive) e 200 unidades por quilo; e
- Castanha do Tipo Pequeno, a que possui um
número de unidades superior a 200 castanhas por
quilo.
4.2 Os preços de comercialização da castanha de
caju a praticar pelos interessados, serão estabelecidos em função da qualidade da castanha e por
mútuo acordo entre as partes.
$RQtYHOVHFXQGiULRRVWLSRVGDFDVWDQKDUHIHULGRVQRQDQWHULRUVHUmRUHFODVVLÀFDGRVHPWUrV
tipos, em função da combinação global ou parcial
GRVSDUkPHWURVGHÀQLGRVQRQ~PHURVHJXLQWH
$UHFODVVLÀFDomRDTXHVHUHIHUHRDQWHULRU
será efectuada pelo comerciante, industrial ou exportador, em função do que for acordado entre o
comprador e o vendedor, incluindo no que se refeUHDRVFXVWRVGHUHFODVVLÀFDomR

4.8 O transporte da castanha bruta de um Distrito para o
outro ou de uma Província para outra deverá ser acompanhado de guia de trânsito e só poderá acontecer após o exercício do direito de opção pela indústria local (no caso dos
Distritos ou Províncias, onde existem fábricas de processamento em funcionamento).
4.9 Para esclarecimentos adicionais deverá consultar ao INCAJU através dos seguintes contactos:
Local

Descricão

Contacto



Cidade de Maputo



Hermínio Rungo
Iotélio Macaringue
INCAJU-SEDE

Província de
Maputo
Gaza
INHAMBANE

MANICA

Delegado Soares Banze
INCAJU - MAPUTO
Delegado Jorge Vidigal Fole
INCAJU - GAZA
Delegado Sifa Bernado
INCAJU - INHAMBANE
Delegado Domingos Guissemo
INCAJU - MANICA
Delegado Emilio Furede

SOFALA

INCAJU - SOFALA
Delegado Elidio Bacar

ZAMBÉZIA

INCAJU - ZAMBÉZIA
Delegado Julio Langa

NAMPULA

INCAJU - NAMPULA

CABO DELGADO

Delegada Feliza Macome
INCAJU - CABO DELGADO

NIASSA

Núcleo - Adelino Tadeu

Cell.
Cell.
Cell.
Telefone Fixo
TeleFax.
Cell.
TeleFax.
Cell.
Telefone
TeleFax.
Cell.
TeleFax.
Cell.
Telefone
TeleFax.
Cell.
Telefone
TeleFax.
Cell.
Telefone
TeleFax.
Cell.
Telefone
TeleFax.
Cell.
TeleFax.
Cell.

258 848421211
258 849582764
258 823069660
21 41 77 23
21 41 85 52
258 844901836
21 90 20 59
258 847817847
28222374.00
282 22 221
258 824655800
293 30 450
258 842021978
251 23 517
251 22 706
258 843803444
23 32 20 15
23 32 95 56
258 870286141
24 21 65 92
24 21 52 76
258 843803448
26 21 44 62
26 21 31 92
258 828991880
27 22 11 91
258 844 747 034
258 826 854 200

4.10 Em tudo o que estiver omisso no presente Aviso,
recorrer-se-á às disposições da Lei do Caju nº 13/99,
de 1 de Novembro.
O presente Aviso entra imediatamente em vigor.
Maputo, 26 de Outubro de 2018
O Director do INCAJU
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Cartoon
A morte ocorreu
durante uma briga infeliz

Se as melhores práticas
são opcionais, para que
elas servem?

P

or regra, quando o governador do banco central de um país fala,
toda a gente pára e escuta. Tal é a importância da instituição
para o bem-estar económico de qualquer nação.
E foi assim que na última terça-feira, atenção especial teve que
ser prestada à conferência de imprensa do governador do Banco de
Moçambique, Rogério Zandamela, para anunciar as decisões da última
reunião do Comité de Política Monetária. A ocasião apresenta também
uma oportunidade para que os interessados abordem outras questões
pertinentes ao desempenho económico do país.
A chegada de Zandamela ao Banco de Moçambique, em 2016, despertava a sensação de que trazia consigo uma nova era de mudanças de que
o país aguardava com muito interesse, depois de muitos anos em que
a instituição raramente conseguia fazer a distinção clara entre as suas
funções como entidade reguladora do sistema ﬁnanceiro nacional e a
necessidade de dar respostas satisfatórias a um poder político que não
requer nada menos que lealdade absoluta.
Esta confusão entre as funções tradicionais de um banco central e o expediente político terá sido a razão porque práticas nefastas ao bom funcionamento da economia do país tornaram-se permissíveis, conduzindo a situações em que o Banco de Moçambique não só fechou os olhos,
como também apadrinhou operações extremamente perigosas, e que
se noutras paragens alguém as confundisse com lavagem de dinheiro,
outro responderia estar-se precisamente em presença de tal fenómeno.
Sem perder tempo, Zandamela declarou guerra contra a não conformidade com as melhores práticas no sistema ﬁnanceiro, a primeira vítima
da qual foi o Nosso Banco, uma instituição privada, mas praticamente
subsidiada pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).
Quando a poeira parecia estar a assentar, surgiu o que muito poucos
imaginavam que algum dia viesse a acontecer. Não porque o Mozabanco fosse tão excepcional, mas o simples facto de estar sob gestão de
pessoas com um percurso de renome, colocava-o numa situação quase
imaculada.
Ironicamente foi aqui onde começaram os problemas de Rogério Zandamela. A solução encontrada para resgatar o banco, para evitar o seu
colapso, e com ele uma parte considerável da economia de Moçambique, foi tão controversa que diﬁcilmente se pode impor ao teste da
transparência.
Alegando que teria havido muitos pretendentes para ﬁcar com o banco, mas com capitais de proveniência duvidosa, Zandamela não viu
nenhum conflito de interesses em entregar a princesa à Kuhanha, o
fundo de pensões dos trabalhadores do mesmo banco de que é governador.
Confrontado com esta situação, Zandamela diria que não pode haver
conﬂito de interesses numa situação em que ele nem sequer é beneﬁciário do referido fundo de pensões. Mas esta explanação não foi convincente, e terá despontado os traços de um governador pouco dado a
críticas e sem paciência para prestar esclarecimentos a dúvidas legítimas, numa sociedade onde os cidadãos têm se mostrado cada vez mais
inquisitivos. Nem o pronunciamento da Comissão Central de Ética
foi suﬁciente para o demover da sua suposta rectidão. “É uma opinião,
e vale pelo que vale”, respondeu, com o seu característico tom de desprezo.
E é assim que ao ser confrontado sobre as observações do último relatório de auditoria sobre o banco, questionando a não consolidação das
suas contas tendo em conta a operação da Kuhanha, e em violação dos
padrões internacionais de relato ﬁnanceiro, responde que os critérios
exigidos pelos auditores não são aplicáveis não só ao Banco de Moçambique, como também a muitos outros bancos centrais. Porque no
caso de Moçambique, acrescentou, a própria lei orgânica do Banco de
Moçambique nem sequer o obriga.
Pois bem, ainda esta semana multou alguns bancos comerciais por não
observância de normas estabelecidas para o seu funcionamento. Mas
quando lhe é exigido que demonstre o mesmo grau de transparência
que exige aos outros, refugia-se nas melhores práticas que são problemáticas e, como tal, impossíveis de implementar. O que impõe a seguinte pergunta: se as melhores práticas são de cumprimento opcional,
para quê é que elas servem?

Falência da esfera pública

D

obra quase um século sobre o
que o poeta T. S. Eliot escreveu «Onde está a sabedoria,/ que
se perdeu com o conhecimento?/
Onde está o conhecimento/ que se perdeu
com a informação?»
Vivemos sob a orbe de uma sociedade
da informação cujos ﬂuxos são disparados, com consentimento ou não, e
quantas vezes basta conectarmo-nos à
Internet para colher os frutos de um
maravilhoso pomar de dados, embora
tema que estejamos mais isolados e
intolerantes.
E talvez o mais vital não se situe na
comunicação, mas no conhecimento.
Que é? Temos demasiada pressa para
o identiﬁcarmos enquanto nos lambuzamos nos novos hábitos de recolectores da informação. Radicará nesta falsa
aurora, como um remix de fragmentos
chegados de fora de nós, a facilidade
para nos julgarmos com opinião sobre
tudo, presumindo que agora a esfera
pública está conﬁnada às irrelevâncias que nos permitimos em privado?
Morreu a esfera pública, ou emudeceu,
como a crítica.
Entretanto, enquanto o velório prossegue, faço meu um dito de Ezra Pound:
«Quero dizer que há ideias, factos, noções, que podeis procurar numa lista telefónica ou numa biblioteca e outras que
estão dentro de nós, como o estômago ou
o fígado.» A comunicação é tudo que
está exterior a nós, na horizontal, já o
conhecimento atinge-nos como uma
reminiscência, abrindo horizontes na
vertical como se raiasse de dentro. O
que só acontece pela duração e não na
instantaneidade da comunicação porque o tempo é suado e denso e não superﬁcial e rápido, como o mercado ou
as redes sociais aﬁrmam.
E isto ocorre no rasto da mudança de
paradigma na nossa relação com a palavra. A tendência niilista que se manifesta nesta reviravolta política para
uma direita populista advém entre
outros factores de uma desvalorização
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da palavra e de um descarrilamento na
trivialização.
Aparentemente estamos mais conectados, contudo ao ser-nos repetido que
tudo se mercantiliza descremos do valor da palavra e caímos no cinismo.
É sintomático que o actual guru de
maior sucesso na Europa seja Braco,
o Mudo. Braco o Contemplador, que
cura as pessoas olhando-as por alguns
minutos. Centenas aﬁrmam que os
seus padecimentos desapareceram por
completo após terem ﬁtado os seus
olhos pacíﬁcos. Parece que também
funciona em animais, que provoca látegos de ternura nos frangos congelados e orgasmos nas ervilhas.
O croata de 46 anos é popularíssimo na Europa e já é um fenômeno
crescente
nos
EUA.
Ele não fala em público nem dá entrevistas; só se ouve a sua voz “amorosa” através de seu DVD. Consta que
perderia os seus poderes especiais se
falasse.
Um jornal americano chamou-lhe «o
guru de uma nova era sem nada para
dizer». Explicitamente, o seu silêncio é
uma inscrição oracular onde cada um
vê, encontra, o que julga precisar. Ressalta daí que já não se busca nem se
acredita numa experiência partilhável
pela mediação da palavra, que seja comum, pública: estar a sós com a mudez
do olhar do guru basta.
Igualmente, o inexplicável no fenómeno das fake news (apenas se “industrializou” uma prática que se ocultava) é
que face à sua motivação política tão
descarada a sua implaubilidade concite
aﬁnal adesões tão maciças, sem que o
crédulo interrogue os efeitos de se institucionalizar a mentira. O militante
crê, afasta qualquer crivo de análise:
basta-lhe o olhar bovino do candidato,
daquele que prescindiu de debates, e
tudo devém credível.
É absurdo que para exprimirmos a insatisfação contra um sistema estabelecido aceitemos um conservador auto-
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ritário que usa processos desonestos e
nem cumpre as regras do jogo, alheando-nos de que ele nos está a avisar que
não tem valores e o seu programa viverá da vantagem, do oportunismo e da
violência; para ele o passado não é uma
inscrição na memória mas narrativa
morta, que qualquer alusão revisionista
desmancha, reverte e desclassiﬁca.
As pessoas sérias da direita democrática não separam o trigo do joio? O
ensaísta Bruno Carvalho, professor de
Harvard, mete o dedo na ferida: «O
fato de o eleitorado mais de direita optar
por um radical, ao invés de outros candidatos da direita mais comprometidos
com a democracia, indica uma necessidade
urgente de autocrítica entre elites conservadoras e liberais».
A conﬁrmar-se a eleição de Bolsonaro
a hecatombe não é só para a esquerda,
a direita democrática ﬁca sem legitimidade ou recuo moral.
Reagia Bolsonaro às acusações sobre a
Caixa 2: embora reconheça a ilegalidade
do acto, no fundo é uma vítima da liberdade das pessoas que se organizam para
divulgar mensagens em massa em seu
benefício, sejam militantes ou empresários… pelo que é inocente. Há alguma
coisa de que este homem se sinta responsável?
É uma resposta tão cínica e destituída
do factor humano como a reacção de
Trump à queda das Twin Towers: «A
Trump Tower voltou a ser a mais alta!»
Por que é que se ﬁca cego a estas evidências, achando que são apenas minudências de um orador desastrado, um
mal menor? Porque na generalidade as
pessoas vêm preferindo a trivialização
da comunicação ao conhecimento, que
exige outro comprometimento e a manutenção duma esfera pública: isto é,
de critérios fora de nós.
Há décadas que Bauman preveniu que
a paulatina primazia que se dá à segurança sobre a liberdade pode resultar
na paranoia que anseia por liquidar o
exterior, o espaço público. Que São
Braco, Deus dos espargos, nos acuda!
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Jamal Khashoggi

Um dever de liberdade

A

s suspeitas são monstruosas: Jamal Khashoggi terá sido torturado,
assassinado e depois
desmembrado no interior do
consulado em Istambul da Arábia Saudita, país onde nasceu
e de cujo regime era crítico. O
“Washington Post” publicou na
semana passada o último artigo
escrito pelo jornalista saudita e é
um dever de liberdade traduzi-lo
e publicá-lo na íntegra

Nota prévia de karen
attiah, editora de opiniões
globais no diário “the
Washington Post”
Recebi esta coluna do tradutor e
assistente de Jamal Khashoggi um
dia depois de ele ser dado como desaparecido em Istambul. O “Post”
suspendeu a publicação do texto por
ter esperança de que ele regressasse e
pudesse editá-lo comigo. Neste momento, tenho de aceitar que isso não
vai acontecer. Esta coluna é a última peça dele que edito para o “Post”.
Transmite perfeitamente o seu compromisso e paixão com a liberdade
no mundo árabe. Uma liberdade
pela qual, aparentemente, ele deu
a vida. Ficarei eternamente grata
por ter escolhido há um ano o “Post”
como a sua última casa jornalística,
dando-nos a oportunidade de trabalhar juntos.

Jamal Khashoggi

Publicação integral do último texto de um jornalista assassinado

O que o mundo árabe mais precisa
é de liberdade de expressão

E

stava online, recentemente, a ver o relatório
´/LEHUGDGH QR 0XQGRµ
e cheguei a uma grave
conclusão. Só há um país no mundo
iUDEHTXHSRGHVHUFODVVLÀFDGRFRPR
´OLYUHµ(VVDQDomRpD7XQtVLD$
Jordânia, Marrocos e o Kuwait
vêm em segundo lugar, com a clasVLÀFDomR ´SDUFLDOPHQWH OLYUHVµ 2V
restantes países no mundo árabe
VXUJHP FODVVLÀFDGRV FRPR ´QmR OLvres”.
Como resultado, os árabes que vivem nesses países ou não estão informados ou são mal informados.
Não podem lidar adequadamente
com, e muito menos discutir, assuntos que afectam a região e as suas
vidas no dia-a-dia. Uma narrativa
decidida pelo Estado domina a psique pública e, embora muitos não
acreditem nela, uma grande parte
da população é vítima dessa falsa
narrativa. Infelizmente, é improvável que a situação mude.
O mundo árabe estava cheio de esperança na primavera de 2011. Jornalistas, académicos e a população
em geral transbordavam de expectativa com uma sociedade árabe

brilhante e livre nos seus respectivos
países. Esperavam ser emancipados
da hegemonia dos seus governos
e das intervenções constantes e da
censura de informação. As esperanças foram rapidamente desfeitas.
Essas sociedades ou regressaram ao
velho status quo ou passaram a enfrentar condições ainda mais duras
do que anteriormente.
Um amigo meu, o proeminente escritor saudita Saleh al-Shehi, escrevia uma das colunas mais famosas
jamais publicadas na imprensa
saudita. Infelizmente, está agora a
FXPSULUXPDSHQDLQMXVWLÀFDGDGH
cinco anos de cadeia por alegados
comentários contra o establishment
saudita. Quando o governo egípcio
apreendeu a edição inteira de um
MRUQDOR´DO0DVU\DO<RXPµLVVR
não indignou nem provocou uma
reacção por parte de colegas. Estas
acções já não têm como consequência repercussões negativas entre a
comunidade internacional. Em vez
disso, geram uma condenação rapidamente seguida por silêncio.
Como resultado, os governos árabes
ÀFDUDP FRP DV PmRV OLYUHV SDUD
continuarem a silenciar os media

a um ritmo crescente. Houve um
tempo em que os jornalistas pensavam que a internet ia libertar a
informação da censura e do controle
associados à imprensa escrita. Mas
estes governos, cuja própria existência depende do controlo da informação, bloquearam agressivamente
a internet. Também têm prendido repórteres locais e pressionado
anunciantes a cortar o rendimento
GHSXEOLFDo}HVHVSHFtÀFDV
Uns poucos oásis continuam a encarnar o espírito da Primavera
Árabe. O governo do Qatar continua a apoiar a cobertura noticiosa
internacional, num contraste com
os esforços dos seus vizinhos para
manter o controlo da informação a
ÀP GH DSRLDU D ´YHOKD RUGHP iUDbe”. Mesmo na Tunísia e no Kuwait, onde a imprensa é considerada
SHOR PHQRV ´SDUFLDOPHQWH OLYUHµ RV
media focam temas domésticos mas
não temas que respeitem ao mundo
árabe mais vasto. Hesitam em fornecer uma plataforma a jornalistas
da Arábia Saudita, do Egito e do
Iémen. Mesmo o Líbano, a joia da
coroa do mundo árabe em matéria
de liberdade de imprensa, tornou-se

YtWLPD GD SRODUL]DomR H LQÁXrQFLD
do Hezbollah, pró-iraniano.
O mundo árabe enfrenta a sua
própria versão de uma Cortina
de Ferro, imposta não por actores

externos mas por forças domésticas em busca de poder. Durante a
Guerra Fria, a Radio Free Europe, que se foi tornando ao longo dos
anos uma instituição crítica, teve
um papel importante a alimentar e
suster a esperança de liberdade. Os
árabes precisam de algo semelhante.
(PR´1HZ<RUN7LPHVµHR
´:DVKLQJWRQ 3RVWµ DVVXPLUDP D
SURSULHGDGHFRQMXQWDGR´,QWHUQDtional Herald Tribune”, um jornal
que acabaria por ser uma plataforma para vozes de todo o mundo.
$ PLQKD SXEOLFDomR R ´3RVWµ WRmou a iniciativa de traduzir muitas das minhas peças e publicá-las
em árabe. Estou-lhe grato por isso.
Os árabes precisam de ler na sua
própria língua para poderem compreender e discutir os vários aspectos e complicações da democracia
nos Estados Unidos e no Ocidente.
Se um egípcio ou egípcia ler um
artigo a expor o verdadeiro custo
de um projecto de construção em
:DVKLQJWRQ SRGHUi FRPSUHHQGHU
melhor as implicações de projetos
similares na sua comunidade.
O mundo árabe precisa de uma
versão moderna dos velhos media
transnacionais, para que os cidadãos possam estar informados
sobre eventos globais. Mais importante, precisamos de uma plataforma para vozes árabes. Sofremos de
pobreza, má gestão e baixos níveis
de educação. Criando um fórum
internacional independente, isolado
GDLQÁXrQFLDGHJRYHUQRVQDFLRQDlistas que espalham ódio através de
propaganda, as pessoas comuns no
mundo árabe conseguiriam lidar
com os problemas estruturais que
as suas sociedades enfrentam.
(Texto de Jamal khashoggi)
* Tradução de Luís M. Faria

Email: diariodeumsociologo@gmail.com
Portal: https://oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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Outra vez o irritante, agora com Moçambique
Por José Ribeiro e Castro*

A

mérico Sebastião não pode ser escondido por Moçambique, esquecido por Portugal, ignorado pelo
mundo.
Parece sina que as relações entre Portugal e
países irmãos sejam perturbadas por irritantes. Há pouco, um caso judicial interpôs-se
com Angola. Há outro com Moçambique.
Quando chegar o Natal, terão passado quase
dois anos e meio sobre o desaparecimento de
Américo Sebastião, em Nhamapaza. Nunca mais se soube do empresário português.
Apesar das participações atempadas nas entidades certas, nunca se soube nada. Quem
o levou? Onde está? Porquê? Ninguém diz
nada. Só se sabe o que foi visto: testemunhas
contam ter sido levado de um posto de combustível por raptores com farda militar, numa
carrinha Mahindra, de cor cinzenta, veículo
frequentemente utilizado pelas forças de segurança de Moçambique. Depois disto, só se
ouviu silêncio e evasivas.
Para a família Sebastião, um Natal em paz só
será possível se o Estado português se movimentar a sério e a comunidade internacional
se puser em campo e agir com energia. Não
é aceitável que, bem entrados no século XXI,
aconteçam coisas destas a um pacíﬁco cidadão, empresário realizador, estimado no local.
África não é desculpa. África não é a fossa de
Mindanau, nem uma lua de Júpiter. Ali como
aqui, tudo o que desaparece aos nossos olhos
pode aparecer aos nossos olhos. Basta querer
saber e investigar. Basta investigar e querer
contar.
Há dois meses, no dia de Américo Sebastião
festejar 50 anos com familiares e amigos, só
havia a transmitir pelo Governo moçambicano que “o processo se encontra a ser investigado pelas autoridades competentes”.
Dois anos depois... Não pode ser. Américo
Sebastião não pode ser escondido por Moçambique, esquecido por Portugal, ignorado
pelo mundo.
Nestes dias, a actualidade é marcada pelo sumiço do jornalista saudita Jamal Khashoggi,
no consulado do seu país na Turquia, onde
fora tratar de documentação para se casar. As

SACO AZUL

revelações são tétricas, com pormenores macabros até à ocultação do cadáver.
António Guterres, secretário-geral da ONU,
falou cedo, a 12 de Outubro, quando o caso
ainda não era homicídio. Falou bem, expressando preocupação por estes desaparecimentos sem responsabilização. Exigiu, pela BBC,
ser preciso “saber exactamente o que se passou, exactamente quem é que é responsável”,
acrescentando: “Quando vemos a multiplicação deste tipo de incidentes, penso que é
preciso encontrar modos de assegurar que
há responsabilização.” E concluiu: “Tenho
de dizer que me sinto preocupado por este
aparente novo normal — porque este tipo
de incidentes está a multiplicar-se e é absolutamente essencial assegurarmo-nos de que
a comunidade internacional diz claramente
que isto é algo que não pode acontecer.”
Há intensas diligências internacionais para
desatar esta escabrosa embrulhada, com denúncia consecutiva de factos e fortes exigências de verdade por todo o mundo. Sebastião
não é menos que Khashoggi, sobretudo para
nós, portugueses. Os quatro pontos do secretário-geral das Nações Unidas contêm o que
é preciso repetir continuamente às autoridades do Estado moçambicano, quanto a Américo Sebastião:
1. É preciso saber exactamente o que se
passou.
2. É preciso saber exactamente quem é que
é responsável.
3. Ninguém aceita nem se conforma com
desaparecimentos sem responsabilização, como um aparente “novo normal”.
4. A comunidade internacional diz claramente que isto é algo que não pode
acontecer.
Este discurso articulado tem que ser feito, com persistência, por todas as entidades
relevantes do Estado português, que sejam
solicitadas a agir ou tenham o dever funcional de tomar a iniciativa: Presidente da República e Governo, ministros (nas relações
bilaterais), diplomacia, Assembleia da República, deputados e grupos parlamentares,
Procuradoria-Geral da República, Polícia

Judiciária, Provedoria de Justiça. O mesmo
discurso articulado deve ser acompanhado,
com solicitude, pelos partidos nas relações
internacionais interpartidárias, assim como
pelas organizações internacionais relevantes
em que o Estado português e os partidos têm
assento ou representação. Igrejas, sociedade
civil, grupos e organizações de direitos humanos são também chamados a agir. Junto de
Estados amigos, Estados vizinhos, Estados
interessados numa questão humanitária universal, deve movimentar-se toda a inﬂuência
política, cívica e diplomática para encontrar
um compatriota que levou sumiço, às mãos
de indivíduos vistos com farda e viatura das
forças de segurança.
Só o Estado moçambicano pode saber o que
se passa no seu território. Deve dizer onde
está Américo Sebastião, usando a capacidade
para o descobrir e revelar sozinho ou aceitando a cooperação policial e judiciária há muito
disponibilizada por Portugal. Moçambique
tem o dever de informar Portugal, a União
Europeia e a comunidade internacional sobre
o cidadão português e europeu raptado em
Sofala.
Moçambique não merece menos atenção do
que outros Estados e situações. Há semanas,
o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, surpreendeu, ao usar de
oportuna e ríspida ﬁrmeza com o colega venezuelano, rompendo a arrastada tradição de
moleza e cumplicidade que vinham de José
Sócrates e Paulo Portas com Chavéz e Maduro. A ﬁrmeza teve efeitos positivos imediatos num caso que feria portugueses, no meio
da desgraça da Venezuela. Há meses, Bárbara Reis, em artigo neste jornal, “Criticamos
Malabo, mas não Maputo”, apoiando a condenação da Guiné Equatorial, comentava:
“Quando ouvi as críticas que Lisboa fez esta
semana a Malabo, ﬁquei a pensar que não me
lembro de ter ouvido o Governo português
usar esse mesmo tom franco em relação ao
comportamento acintoso de Maputo no caso
do desaparecimento de Américo Sebastião,
o empresário português raptado na Beira há
dois anos.”

A família Sebastião tem mantido coragem e
serenidade raras e exemplares numa provação
muito dolorosa. Há semanas, dirigiram cartas
de básica humanidade ao presidente Nyusi
e outros altos dirigentes. É possível que não
lhes respondam? É possível não corresponderem? Nada anima a família contra Moçambique. Querem muito ao povo moçambicano e
ao país, onde prosseguem projectos lançados
pelo sequestrado pai e marido. A família só
quer o mesmo que qualquer outra: que lhe
digam de seu pai; que lhe contem de seu marido; que lhe devolvam Américo Sebastião.
A família não esquece. O Estado não pode
esquecer.
Irritante é nada acontecer. O irritante é passarem semanas, até os meses, já os anos... e
nada. Nada. O irritante é tratarem mal Américo Sebastião e a nós e ao Estado português
que queremos saber. Nenhum irritante se
resolve com abafamento, mas com satisfação.
Neste caso, o Governo moçambicano deve
a verdade e a cooperação pela verdade. O
desenvolvimento de Moçambique e o bem-estar dos moçambicanos dependem muito
da paz e do sentimento de segurança. Este
caso abala a conﬁança nas autoridades, na sua
acção e na sua palavra.
Sobre o que aconteceu a Américo Sebastião
há diferentes rumores, desde os que o presumem morto aos que o relatam vivo e detido.
Os rumores são mais extensos — comprometedores. Só a verdade completa, veriﬁcável, é
resposta suﬁciente. A comunidade internacional seria indigna de si mesma e dos valores
que proclama, se aceitasse menos do que isso.
É o que aﬁrmou Guterres, em caso similar:
“A comunidade internacional diz claramente
que isto é algo que não pode acontecer.” Ninguém aceita desaparecimentos sem responsabilização, como “aparente novo normal”; é
preciso “saber exactamente o que se passou,
exactamente quem é que é responsável”.
*Advogado e antigo líder do CDS. Artigo originalmente publicado no jornal Público (edição
desta quarta-feira) editado em Lisboa

Por Luís Guevane

Cocktail de txova com bateria

C

alcorreiam pelas ruas e avenidas
da capital de Moçambique. Não
se cansam porque para eles Maputo só é grande em termos de
importância política, mas, no fundo, é
uma cidade pequena para aquilo que são
as metas a alcançar. O brilho do corpo
reﬂecte a luz solar que rebola nas gotas
do suor que cai obedecendo à força de
gravidade. A vontade de vencer é permanente. Não se resignam à ditadura de um
suposto ser sobrenatural. Cada um inventa o seu destino. Eles fazem isso com um
txova e um altifalante ou um outro mecanismo de produção sonora. Por vezes dá
mesmo a entender que têm tudo gravado
e que há um aparelho sonoro que emite
uma espécie de marketing de compra. As
palavras pareciam vir de um altifalante.
Mas não se conseguia vê-lo; só se per-

cebia o movimento do jovem no seu txova.
Ouvia-se o seguinte:
- Compro baterias usadas. Aproximem-se.
Por que razão querem continuar com baterias
que já não usam se eu posso comprar a bom
preço. Baterias usadas aqui. Alo, compro baterias usadas. Não se acanhem...
Eu estava interessado em saber de onde vinha
o som. Parecia uma gravação. Que mecanismo é que o jovem usava? Aproximei-me, andando em paralelo com ele, mas um pouco
mais adiantado para não levantar suspeitas.
Voltei a ouvir:
- Baterias aqui, baterias aqui. Preocupem-se em vender-me as vossas baterias. Não se
preocupem com o resultado das eleições. Os
mais espertos ganharam. Da próxima quem
perdeu deve ser mais esperto. Baterias aqui.
Meu Muchanga ganhou e agora a vida é para
frente. Nada, dizem que oﬁcialmente perdeu.

Esqueçam Monapo, Marromeu, Alto-Molócuè, Moatize e Matola. Nem com Tribunal
nem com Conselho Constitucional nem
nada, baterias aqui. Venham aqui vender-me as vossas baterias. Porque é que recorrem
sempre ao Conselho Constitucional se sabem
que estão a queixar-se a quem vos prejudicou? Só se for para desgastar a imagem dessa gente fraudulenta. Baterias aqui, baterias
aqui, por favor. Aqui não tenho três editais
como na Matola, tragam as vossas baterias
para negociarmos. Baterias aqui. Aqui ninguém vai ser agredido por trazer uma bateria que já não funciona. Quero essas mesmas
baterias. Como é que quem perdeu depois
ganha e o vencedor é ameaçado e perde e os
tribunais lhe protegem? Baterias aqui, tragam
aqui as vossas baterias. Gamaram tudo para
continuar no poder. Aqui nas baterias não aldrabo a ninguém, tragam baterias que já não

usam para eu comprar. Aqui não há essas
coisas de STAE nem CNE e nem Conselho Constitucional. Tragam as vossas
baterias e vamos fazer negócio.
Tal como eu, cerca de meia dúzia de indivíduos ao meu lado acompanhava o
marketing do jovem. Ele parou e recebeu
algumas baterias. Depois de algum tempo ajustou as baterias no txova. Continuamos a ouvi-lo:
- Baterias aqui, compro baterias. Aqui
não há editais, há dinheiro, eu compro
baterias. Aqui não há blindados, há negócio limpo. Todos ganhamos, ninguém
sai com o olho partido por causa de fraude. Baterias aqui. Compro baterias.
Aﬁnal o negócio estava mesmo a dar por
causa do marketing. Tal como os outros
também deixei o jovem para trás. Estava
a comprar baterias ou a aproveitar-se das
graças da fraude? Outras coisas...
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Moçambola

Jornada das grandes decisões

A

29ª jornada do campeonato nacional de futebol,
Moçambola vai clarificar a
situação de muitos clubes
que participam no certame no que
toca a manutenção, assim como a
descida de divisão.
Igualmente, a União Desportiva de
Songo pode sagrar-se virtual campeã nacional, caso consiga vencer o
aflito 1º de Maio de Quelimane que
luta, desesperadamente, para sair da
zona de despromoção em que se
encontra.
Se a União Desportiva de Songo é
forte candidata à conquista do título, o Ferroviário de Maputo, teoricamente, pode também conquistar
o canecão, mas está dependente dos
resultados do representante de Tete,
o que nos parece pouco provável.
Para esta ronda, o Incomati (34) recebe o Chibuto (41), num despique
em que a equipa anfitriã precisa de
vencer para garantir a manutenção,
contrariamente ao representante de
Gaza, que apenas luta por melhorar
a sua posição na tabela classificativa.
Em Nampula, o Sporting, actual
lanterna vermelha com 19 pontos
e praticamente afastado do futebol

UDS mais próxima do “bis”

de adultos, recebe o Desportivo de
Nacala (33). Os leões do Norte jogam pelo orgulho, contrariamente
ao seu adversário que ainda sonha
com a manutenção, sendo por isso
imperioso que some os três pontos
em disputa para continuar a acalentar esta esperança.
Em Maputo, o Maxaquene (40)
mede forças com a UP de Manica
(30). Os tricolores têm ainda chances de terminarem a competição
em quarto lugar, dependendo da
combinação dos resultados das duas
derradeiras jornadas e das presta-

Futebol de Veteranos

ADV une útil ao agradável

N

o famoso “Bar dos Amigos”, no antigo terminal de
transportes da “CMC”, no
bairro Albazine, arredores
da Cidade de Maputo, um projecto
ambicioso de uma equipa de futebol de veteranos cresce longe dos
holofotes. Trata-se da Associação
Desportiva de Veteranos do CMC
(ADV-CMC), uma organização
sem fins lucrativos, que faz do futebol de veteranos, uma forma de
ajudar os seus associados e os grupos vulneráveis dos bairros circunvizinhos.
Fundada em 2005 e reconhecida, legalmente, em 2010, a ADV é
constituída por antigos jogadores
de futebol, amantes da modalidade e pessoas de boa vontade, tendo
como âncora das suas actividades o
futebol veterano, disputando, este
ano, o campeonato da categoria, na
Cidade de Maputo, um torneio que
movimenta 20 equipas das Cidades
de Maputo e Matola.
Segundo o presidente da colectividade, Sidónio Chavisse, a ADV
intervém nos assuntos socias, organizando feiras de saúde e recolhendo bens e roupa usada para oferecer
algumas instituições de caridade.
Questionado sobre a proveniência
dos recursos financeiros, disse que a
mesma sobrevive na base da contribuição dos seus membros (90), mas
também de algumas parcerias, destinadas às actividades sociais.
Entre os sócios estão o comentador desportivo, Lourenço Júnior, e
o actor e activista social, Gilberto
Mendes, que revela ter-se filiado

à agremiação “por afinidade com
pessoas que fazem parte da colectividade”, uma relação construída
desde os tempos em que era atleta
da natação.
Nas quatro linhas, a ADV ocupa a
segunda posição no Campeonato
de Veteranos da Cidade de Maputo, com 77 pontos, atrás de Choupal
que lidera a prova com 78 pontos.
No último fim-de-semana, as duas
equipas cruzaram-se no jogo mais
importante da 30ª jornada da prova,
tendo empatado sem golos, numa
partida em que a arbitragem foi
alvo de críticas ao não assinalar uma
clara grande penalidade a favor da
equipa da casa (ADV).
O treinador da equipa, Dino Jacob,
elogiou o trabalho dos seus jogadores, mas sublinhou o papel do
árbitro no desfecho final da partida, pois, no seu entender, este foi o
maior protagonista.
Por sua vez, o capitão da ADV,
Maurício Sulila, disse que o grupo
que lidera superou as expectativas,
pois, conseguiu ganhar o respeito
que queria no campeonato, no seu
primeiro ano, e promete lutar até ao
último minuto desta prova.
Refira-se que, para além de estar
na segunda posição desta prova, a
ADV irá disputar a final da Taça,
com Choupal, marcada para o dia
11 de Novembro, num campo ainda
por indicar. Também tem feito jogos
pelo país, tendo participado em alguns torneios, em Vilanculos, Massinga, Chibuto e Chókwè. Projecta
ainda realizar jogos com equipas do
Reino de eSwatini e da África do
Sul.

ções do Chibuto e Ferroviário de
Nampula. Já os universitários ainda lutam pela manutenção, daí que
tudo farão para não saírem derrotados.
Em Vilankulo, a ENH (34) recebe
o Costa do Sol (38) num confronto
em que os anfitriões são obrigados
a vencer, pois apenas precisam de
uma vitória para se manterem na

prova, contrariamente aos canarinhos que apenas vão cumprindo o
calendario, pois não têm possibilidades de se posicionarem nas posições cimeiras da prova.
Na Beira, o Ferroviário local (35)
recebe o seu homónimo da capital
do país, que soma 54, num daqueles
desafios que promete muita espectacularidade.
Os locomotivas do Chiveve devem
ganhar, sob risco de caminharem
perigosamente para a cova, enquanto que o Ferroviário de Maputo
também é obrigado a vencer acalentar esperança de conquistar o título,
desde que a União Desportiva de
Songo não vença nas duas últimas
partidas. Claramente que não haverá irmandade nem qualquer tipo
de solidariedade. É daqueles jogos
aguardado com vivo interesse.
Em Chimoio, o Textáfrica (39) recebe a Liga (48) num jogo que se
perspectiva que venha ser equilibrado. Neste desafio as duas formações
vão apenas jogar para cumprir o ca-

lendário, pois têm a situação arrumada. Os fabris lograram manter-se no Moçambola, enquanto que a
Liga, depois de ter encentado uma
perseguição ao líder, só resta lutar
pela segunda posição.
Finalmente, o Ferroviário de Nacala(33) mede forças com o de Nampula (44), num despique em que
os donos da casa devem lutar por
somar os três pontos em disputa.
Aliás, apesar de não estar abaixo da
linha de água, em caso de derrotas
nos dois jogos em falta pode descer
de divisão. Daí que se perspectiva
um jogo emotivo e, quiçá, equilibrado.
De salientar que neste momento garantiram a manutenção no
Moçambola, para além da União
Desportiva de Songo, que soma 57
pontos e o Ferroviário de Maputo
(54), as equipas da Liga Desportiva
(48), Ferroviário de Nampula (44),
Chibuto (41), Maxaquene (40),
Textáfrica (39) e Costa do Sol (38).
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PUBLICIDADE
DESPORTO

Anúncio
2)XQGRGDV1Do}HV8QLGDVSDUD3RSXODomR 81)3$ pXPD
DJrQFLD LQWHUQDFLRQDO GH GHVHQYROYLPHQWR TXH WUDEDOKD HP
SUROGHXPPXQGRRQGHFDGDJUDYLGH]pGHVHMDGDFDGDSDUWR
pVHJXURHRSRWHQFLDOGHFDGDMRYHPpUHDOL]DGR281)3$
VROLFLWDFDQGLGDWXUDVGHFLGDGmRVPRoDPELFDQRVTXDOLÀFDGRV
HH[SHULHQWHVSDUDDVHJXLQWHYDJD
3RVWRHWtWXORConsultoria – Avaliação da Implementação
da Estratégia Nacional de Prevenção e
Tratamento das Fistulas Obstétricas
7LSRGHFRQWUDWRQtYHOConsultor/a Individual
/RFDOGH7UDEDOKR Escritório do UNFPA
'XUDomR 45 Dias
3UD]RGDFDQGLGDWXUDAs candidaturas devem ser
feitas até 5 de Novembro de 2018

 ([SHULrQFLD HP WUDEDOKDU FRP LQVWLWXLo}HV JRYHUQDPHQWDLV
21*VHRXLQVWLWXLo}HVGRDGRUDV
([FHOHQWHVKDELOLGDGHVGHFRPXQLFDomRHHGLomRRUDOHHVFULWD
HPSRUWXJXrV
3URÀFLrQFLDHPDSOLFDWLYRVGH0LFURVRIWVRIWZDUHDFWXDLV
Descrição do Trabalho:2V7HUPRVGH5HIHUrQFLDHVWmRGLVSRQtYHLVQDUHFHSomRGRHVFULWyULRGR81)3$HP0DSXWRQRHQGHUHoRDEDL[RGDVDWpKRUDVGHVHJXQGDDTXLQWDIHLUD
(QGHUHoRUNFPA, Fundo das Nações Unidas
para População
Av. Julius Nyerere, 1419, PO Box 4595,
Maputo, Mozambique
Como se candidatar:2VLQWHUHVVDGRVGHYHPVXEPHWHUDVVXDV
FDQGLGDWXUDV &9 DFRPSDQKDGRGDFDUWDGHPRWLYDomRHPHQYHORSHVHODGRQRHQGHUHoRPHQFLRQDGRDFLPD

Requisitos Gerais:
0HVWUDGRHP6D~GH3~EOLFD&LrQFLDV6RFLDLVRXRXWURFDPSRGLUHWDPHQWHUHOHYDQWH
3HORPHQRVDQRVGHH[SHULrQFLDHPREVWHWUtFLDHJLQHFRORJLD
([SHULrQFLDHPSURJUDPDomRGHVHQYROYLPHQWRGHDYDOLDomRGHSODQRVHVWUDWpJLFRVHRSHUDFLRQDLVHLQRYDomRGHVLVtemas.

1mR Ki QHQKXPD FREUDQoD GH WD[D GH FDQGLGDWXUD SURFHVVDPHQWRRXGHRXWUDQDWXUH]D281)3$QmRVROLFLWDRXSURFXUD
REWHULQIRUPDo}HVGRVFDQGLGDWRVTXDQWRDRVHXHVWDGRGH+,9
RX6,'$HQmRGLVFULPLQDFRPEDVHQDVLWXDomRGH+,9H6,'$
$VFDQGLGDWXUDVGHYHPVHUVXEPHWLGDVQRHQGHUHoRDFLPDDWpR
GLDGH1RYHPEURGH

República de Moçambique
Mecanismo de Coordenação do País do Fundo Global

Anúncio de Vaga
O Fundo Global de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária(FG) é
XPDLQVWLWXLomRÀQDQFHLUDLQWHUQDFLRQDOTXHÀQDQFLDSURJUDPDVSDUDFRPbater a SIDA, tuberculose e malária.O Mecanismo de Coordenação de País
0&3 HP 0RoDPELTXH FRRUGHQD H IDFLOLWDDV DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV jV
VXEYHQo}HVGR)*20&3pFRQVWLWXtGRSRUXPDSDUFHULD0XOWLVVHFWRULDO
LQFOXLQGRR*RYHUQRDVRFLHGDGHFLYLOHRVSDUFHLURVGHFRRSHUDomRELH
PXOWLODWHUDODRQtYHOQDFLRQDO26HFUHWDULDGR([HFXWLYRpRyUJmRTXHWHP
DIXQomRGHIDFLOLWDUJHULUHDGPLQLVWUDURIXQFLRQDPHQWRGR0&3

QDO GH 6D~GH H GR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6D~GH &RQKHFLPHQWR SURIXQGR
GHJHVWmRGHSURFHVVRVH5HFXUVRVKXPDQRV&RQKHFLPHQWRHH[SHULrQFLD
HP JHVWmR GH SURMHFWRV LQFOXLQGR SUHSDUDomR GH RUoDPHQWR H PRQLWRULD
)OXHQWHQDFRPXQLFDomR IDODHHVFULWD QDVOtQJXDV3RUWXJXHVDH,QJOHVD([SHULrQFLDHPHODERUDomRHRXFRRUGHQDomRGHSURSRVWDVSDUDÀQDQFLDPHQWR([SHULrQFLDGHWUDEDOKRFRP21*QDFLRQDLVHHVWUDQJHLUDVVHUi
XPDYDQWDJHP'RPtQLRGH:RUG([FHO3RZHU3RLQW2XWORRNH'URSER[
'HVHMiYHO&RQKHFLPHQWRGRVSURFHVVRVGR)XQGR*OREDORXH[SHULrQFLD
QDLPSOHPHQWDomRGDV6XEYHQo}HVGR)XQGR*OREDO

20&3VROtFLWDFDQGLGDWXUDVGHSHVVRDVGHQDFLRQDOLGDGHPRoDPELFDQD
TXDOLÀFDGDVHH[SHULHQWHVSDUDDVHJXLQWHYDJD
Competências:)RUWHVKDELOLGDGHVHPFRPXQLFDomR/LGHUDQoDFRPFDSDFLGDGHGHPRWLYDomRGHHTXLSDFULDWLYLGDGHHGLQDPLVPR9DORUHVpWLFRV
Título do Posto:6HFUHWiULR D ([HFXWLYR D GR0HFDQLVPRGH&RRUGHQDomR DVVHQWHVHPWUDQVSDUrQFLDLQWHJULGDGH&RPSURPHWLPHQWRFRPRGHVHQde País (MCP).
YROYLPHQWRGDVD~GHQRSDtV&DSDFLGDGHSDUDWUDEDOKDUVRESUHVVmR
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV H SDUD UHFHEHU RV WHUPRV GH UHIHUrQFLDV GHWDOKDLocal de trabalho:0DSXWR'LVSRQLELOLGDGHSDUDYLDJHQVQDFLRQDLVHLQ- GRVRVLQWHUHVVDGRVSRGHPHQYLDUXPHPDLOFRPRVHJXLQWHWtWXOR´9DJD
0&3µSDUDRVHJXLQWHHQGHUHoRPR]DPELTXHPFS#JPDLOFRP
ternacionais
Como se candidatar:(QYLHR&XUUtFXOR9LWDHHXPDFDUWDGHDSUHVHQWDomR
Funções Gerais: 2 6HFUHWiULR D  ([HFXWLYR D  VHUi SULPRUGLDOPHQWH UHV- SDUDRHQGHUHoRPR]DPELTXHPFS#JPDLOFRP1mRKiQHQKXPDFREUDQoD
SRQViYHOSHODJHVWmRTXRWLGLDQDGR6HFUHWDULDGRGR0&326HFUHWiULR D  GHWD[DGHFDQGLGDWXUDSURFHVVDPHQWRRXGHRXWUDQDWXUH]D
([HFXWLYR D VXSHUYLVLRQDUiR6HFUHWDULDGRHVHXVIXQFLRQiULRVGHYHUiJDUDQWLUDH[HFXomRFDEDOGHWRGDVDVREULJDo}HVGR0&3FRPYLVWDDRVXFHVVR Prazo da candidatura: $VFDQGLGDWXUDVGHYHPVHUIHLWDVDWpGH1RYHPGDVDFWLYLGDGHVÀQDQFLDGDVSHOR)XQGR*OREDOGHYHUiJDUDQWLUDLQGDTXH EURGH²SP KRUD0DSXWR 
R6HFUHWDULDGRWUDEDOKHFRPWRGDDWUDQVSDUrQFLDHREMHFWLYLGDGHHPFRQFRUGkQFLDFRPR0DUFR5HJXODGRUGR0&30RoDPELTXH26HFUHWiULR D  2 0&3 SURSRUFLRQD RSRUWXQLGDGHV LJXDLV YDORUL]D D LQFOXVmR H SURFXUD
([HFXWLYR D WUDEDOKDVREDVXSHUYLVmRGLUHFWDGR3UHVLGHQWHGR0&3
WHUXPDIRUoDGHWUDEDOKRGLYHUVLÀFDGDDFROKHQGRFDQGLGDWRVGHWRGRVRV
VHFWRUHVGDFRPXQLGDGH2 D VFDQGLGDWR D VFXMRSHUÀOQmRFRUUHVSRQGH
4XDOLÀFDo}HV)RUPDomRVXSHULRUHP6D~GH3~EOLFD&LrQFLDV6RFLDLV$G- DVH[LJrQFLDVQmRVHUmRFRQWDFWDGRV(QFRUDMDVHjVPXOKHUHVTXDOLÀFDGDV
PLQLVWUDomR3~EOLFDRXiUHDVDÀQV&RQKHFLPHQWRVREUHD3ROtWLFD1DFLR- a concorrer.
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Albie Sachs:

Samora morreu pelo povo sul-africano

A

passagem de mais um
aniversário da morte do
Presidente Samora Machel foi marcada pelo
lançamento, em Joanesburgo, de
um livro-álbum do foto-jornalista
Kok Nam sobre o estadista moçambicano.
Com o título, “Samora por Kok
Nam”, a obra foi colocada em público pelas fundações Mandela e
Ahmed Kathrada, em ambiente
repleto de nostalgia das causas defendidas pelo primeiro presidente
moçambicano, bem como da sua
doutrina política.
O livro, agora na sua versão em
inglês, reúne uma rara colecção de
fotografias de Samora captadas por
Kok Nam, também ele o primeiro
e único director do jornal “SAVANA”.
Nesta colecção, editada pelo jornalista Alves Gomes, o antigo Chefe
de Estado moçambicano está apenas ausente em dois momentos: o
primeiro, a abrir o livro, na Praça
da Independência, em Maputo, no
dia do seu funeral e o segundo a
fechar a obra, quando a objectiva
de Kok Nam registou, no dia 19
de Outubro de 1986, o local onde
o avião presidencial se despenhou
no regresso a Maputo após uma
reunião, em Lusaka, capital da
Zâmbia, dos países da “Linha da
Frente”. A fotografia mostra os
destroços da aeronave, tendo em
primeiro plano um polícia sul-africano, com uma cartucheira na
mão direita e vestindo uma t-shirt
branca estampada com a frase “O
terrorismo termina aqui”.
Uma das figuras centrais do lançamento do livro em Joannesburgo foi o jurista sul-africano Albie
Sachs, que perdeu a visão no olho
esquerdo e parte do braço direito num atentado perpetrado pelo
“apartheid” em Maputo, em 1988,
na Av. Julius Nyerere.
Albie Sachs assinalou que Samora
Machel personificou a grandeza da
solidariedade do povo moçambicano para com a causa da luta anti-apartheid.
Foi um médico moçambicano que
lhe salvou a vida, na sequência do
atentado, depois de ter sido leva-

Albie Sachs
do ao hospital por uma jornalista
moçambicana, num ataque em que
morreram dois moçambicanos que
passavam pelo cenário da explosão.
“Fiquei corajoso em Moçambique”, disse Albie Sachs, que assumiu que deve a sua vida aos moçambicanos.
A bravura de Albie Sachs foi acirrada pela inebriante oratória de
Samora Machel nos anos de maior
fervor revolucionário em Moçambique, seguida pelos punhos no ar
do povo da terra.
Para o já reformado juiz do Tribunal Constitucional sul-africano,
Samora Machel está ao nível de
estadistas como Julius Nyerere,
Kenneth Kaunda e Kwame Nkrumah.
“Ele está lá com estas pessoas.
Morreu pela nossa liberdade na
África do Sul”, destacou.
Campeão da liberdade – Graça
Machel
O momento mais impressionante
foi quando Albie Sachs abriu uma
foto acompanhada pela frase em
que Samora Machel dizia: “se um
dia, eu construir um prédio, perguntem onde é que eu apanhei o
dinheiro”.
Na sua intervenção, a antiga Primeira-Dama de Moçambique,
Graça Machel, afirmou que a homenagem vai para além de Samora
como pessoa.
Graça Machel lembrou que os laços entre os activistas pela libertação de Moçambique e da África do
Sul remontam aos tempos de exílio
na Tanzânia, mais concretamente

Alves Gomes

em Kongwa.
“Não sei o que se passa com Outubro, porque os nossos líderes são
assassinados nesse mês”, declarou
Graça Machel.
O combatente pela liberdade de
Granada Maurice Bishop morreu
a 19 de Outubro de 1983, Samora
Machel morreu nessa data e Thomas Sankara foi assassinado a 15
de Outubro de 1987.
Graça Machel afirmou que o livro
vai permitir que as gerações mais
jovens conheçam a história dos que
lutaram pela liberdade da África do
Sul e de Moçambique.

Samora Machel, prosseguiu Graça,
foi campeão da luta contra o “apartheid”.
“Samora Machel teria completado 85 anos a 29 de Setembro de
2018. Este livro é uma homenagem apropriada e oportuna ao
homem e uma lembrança dos valores que adoptou ao liderar a luta
pela libertação do seu país, que são
igualmente aplicáveis na África do
Sul de hoje”, recordou a Fundação
Nelson Mandela.
Presente na ocasião, o jornalista
Alves Gomes agradeceu a Samora Machel, “onde quer que esteja,

O ambiente estava repleto de nostalgia

pelo facto de eu, finalmente, estar
em Joanesburgo”.
No livro, é possível encontrar algumas ideias que estão no centro da
acção política de Samora Machel,
avultando as seguintes:
“A nossa independência não terá
sentido, enquanto a nossa terra
continuar nas mãos de algumas
pessoas: Isso significa que ainda
não somos independentes, que o
povo ainda não está livre”.
“As pessoas não defendem coisas
abstractas. Defendem coisas concretas: a terra, habitação, hospitais,
educação e escolas são coisas concretas”.
“A descolonização não significa uma transferência geográfica
dos centros de decisão ou a continuação da opressão. Para nós, o
racismo e os seus irmãos gémeos,
tribalismo e regionalismo, são verdadeiros crimes contra a revolução”.
“A missão que recebemos não é
como um chapéu que pomos no
sol e tiramos quando estamos na
sombra. O racismo, seja branco ou
preto, ou de pretos contra brancos
é uma das formas mais degradantes e humilhantes do sistema de
exploração do homem pelo homem”.

Dobra por aqui
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IRMÃOS BAHIANOS APANHAM O LIXO
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Abdul Sulemane (Texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)

Para ter em conta

O

s resultados das últimas eleições autárquicas realizadas no país reﬂectem o que pode ser o próximo pleito que terá lugar no país, no
dia 15 de Outubro de 2019. Os resultados representam, de alguma
forma, uma vitória para a oposição.
O partido no poder respira agora de alívio, mas tem de ter em conta o próximo pleito legislativo e presidencial.
Vamos continuar a insistir que se os vencedores não mostrarem trabalho
correm o risco de ter resultados não esperados. Desta vez, respiram de certo
alívio. Os resultados, mesmo com alguma diferença signiﬁcante, mostram
que as coisas podem mudar repentinamente. Já não é como noutras eleições
em que se conhecia o vencedor antes do sufrágio.
Nesta segunda-feira, foram divulgados os resultados oﬁciais das últimas
eleições autárquicas realizadas no país. E não faltaram acusações por parte
dos partidos da oposição. Prevalecem algumas irregularidades que podem
ser superadas para não manchar negativamente as eleições que pretendemos
sejam transparentes, livres e justas.
Mesmo com vitória conhecida, ainda há motivos de preocupação. Há quem
não deixou de fazer contas dos resultados alcançados. Dizemos isso por
causa desta primeira imagem em que Roque Silva teve de se auxiliar do seu
aparelho celular para demonstrar alguma situação que pode ser preocupante
no futuro pleito para António José Amélia, primeiro vice-Presidente da Assembleia da República pelo partido Frelimo.
Mas a preocupação tira sono a muitos membros do partido no poder. Se as
coisas continuarem dessa maneira, alguns vão perder os cargos que ocupam.
É o que deve estar a dizer Margarida Talapa, chefe da Bancada da Frelimo
na Assembleia da República, para Carmelita Namashulua, Ministra da Administração Estatal e Função Pública.
Nesta coisa de política, existem algumas pessoas que dão a cara como defensoras dos direitos de alguma camada da sociedade. Entretanto, sabemos que,
ao ﬁm e ao cabo, procuram defender os seus interesses pessoais.
Os vendedores informais têm sofrido, durante muito tempo, várias situações
que todos nós sabemos. E quando vemos Sudekar Novela, Presidente da
Associação dos Mukeristas, num abraço afável com Hermenegildo Infante,
antigo primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, diﬁcilmente
podemos concluir que são do mesmo partido.
Sabemos que o desporto e a cultura são áreas que aglutinam massas. Nos
últimos tempos, o desporto, sobretudo o futebol, tem sido motivo para vários
comentários. A sequência de derrotas da selecção nacional faz com que os
dirigentes sejam mal vistos. Não deve ser esse o motivo de sorriso entre Ana
Flávia Azinheira, vice-ministra da Juventude e Desporto e Silva Dunduro,
Ministro da Cultura e Turismo.
Agora há quem aproveita a oportunidade para bajular como se fossem amigos de longa data. Não estamos a dizer que Amose Mahandjane esteja a
fazer isso com Luísa Diogo, PCA do Barclays Bank Moçambique. Quem
sabem está à procura de uma facilidade de um empréstimo?
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QJTUPMBSFMV[FOUFFBTTVBTCBMBTEFQSBUBEJTDJQMJOBOEPPTWJMÜFTEBCBODB
DPNFSDJBM"TVBÞMUJNBBQBSJÎÍPGPJBEFVNQJTUPMFJSPEFTHBTUBEP FO
SFEBEPOBTTVBTQSØQSJBTDPOUSBEJÎÜFT"TKVTUJmDBÎÜFTTPCSFPTEJTQBSPT
DFSUFJSPTEB,1.( TPCSFPTOÞNFSPTFSSÈUJDPTEPCBODPDFOUSBM GPSBN
UVEPNFOPTDPOWJODFOUFT"QFTBSEFPEJBSBQPMÓUJDB PYFSJGFTBCFNVJUP
CFNRVFBNVMIFSEF$ÏTBS TFHVOEPSF[BNPTQFSHBNJOIPT UBNCÏN
UFNRVFQBSFDFSTFSTÏSJBFIPOFTUB)ÈDMBSBNFOUFGBMUBEFHÈTyPRVF
ÏVNBQFOB
t 2VFNUBNCÏNQFSEFVTVCJUBNFOUFPHÈTÏBFYUTVOBNJ RVFPFOHF
OIFJSPEPQMBOBMUP WFSEBEFJSBNFOUFEFDBCFMPTFNQÏ UJOIBEFTQBDIB
EPQBSBBUFSSBEPTLBNCBT4FHVOEPPPmDJPTP PNBUVUJOPFTDPMIJEP
QPSNBEBNF#VDIJMJQBSBWB[BSJOGPSNBÎÍPBQBSUJSEBTBNFJBTEPTFV
DBTUFMP FMFTÍPMVWBT QFSEJFNT DPNJTTÜFTBWBMJBEBTFNNBJTEFVNNJ
MIÍPEFWFSEJOIBT"QFTBSEBQSFTVOÎÍPEFJOPDÐODJBEFRVFUPEPTHP
[BNPT BTFOIPSBFTUÈNFTNPOVNBTBJBCFN CFNBQFSUBEB7FSFNPTTF
PPmDJPTPEBDBQJUBMEF4PGBMBMIFEFEJDBNBJTVNQBMBWSPTPFEJUPSJBMy

+HOHQD7DLSRDSUHVHQWRXHP/XDQGD
DGH2XWXEURFRUUHQWHFDUWDV
FUHGHQFLDLVDRSUHVLGHQWHDQJRODQR-RmR
/RXUHQoR

Banco de Moçambique continua implacável

Cinco bancos sancionados
3RUpPREDQFRFHQWUDOQDSHVVRDQRVHXJRYHUQDGRUDVVRELDSDUDRODGRQDV
LUUHJXODULGDGHVGHWHFWDGDVSHOD.30*QDVVXDVFRQWDVGH

O

Banco de Moçambique
(BM), da era Rogério Zandamela, continua implacável em relação ao comportamento que considera “violação da
lei”, por parte de instituições financeiras moçambicanas.
/FTUB UFSÎBGFJSB  P #. BOVODJPV 
FN DPNVOJDBEP  UFS TBODJPOBEP
DJODP CBODPT DPNFSDJBJT DPN NVM
UBT QPS DPOUSBWFOÎÜFT QSFWJTUBT OB
-FJ O   EF  EF "HPTUP
&TUB MFJ BCPSEB B QSFWFOÎÍP F DPN
CBUF BP CSBORVFBNFOUP EF DBQJUBJT
F mOBODJBNFOUP BP UFSSPSJTNP "
-FJ O   EF  EF /PWFNCSP
DPN BMUFSBÎÜFT JOUSPEV[JEBT QFMB
-FJ O  EF  EF +VMIP  RVF
USBUB TPCSF JOTUJUVJÎÜFT EF DSÏEJUPT
F TPDJFEBEFT mOBODFJSBT  Ï PVUSB EB
MFHJTMBÎÍP RVF P #. DPOTJEFSB RVF
GPJWJPMBEB
#BODPÁOJDP #$* 6#" #/*F.J
MMFOOJVN CJN TÍP PT DJODP CBODPT
TBODJPOBEPTQFMPCBODPDFOUSBM/ÍP
ÏBQSJNFJSBWF[RVFP#.QVCMJDJUB
QVOJÎÜFT BQMJDBEBT BPT CBODPT DP
NFSDJBJT /VNB EFDJTÍP TFN QSFDF
EFOUFTFWJTUBDPNPVNBGPSNBRVF
;BOEBNFMB FODPOUSPV QBSB USB[FS
TFSJFEBEF BP TJTUFNB mOBODFJSP  FN
"CSJM QBTTBEP  P #. TBODJPOPV 
JOTUJUVJÎÜFTCBODÈSJBTQPSJOGSBDÎÜFT
EJWFSTBT  Ë MFJ EF QSFWFOÎÍP F DPN
CBUF BP CSBORVFBNFOUP EF DBQJUBJT
F mOBODJBNFOUP BP UFSSPSJTNP  DPN
NVMUBT RVF FYDFEFN FN DPOKVOUP
NJMIÜFTEFNFUJDBJT

1PSÏN  BT EFDJTÜFT EP #. FTUÍP B
TFSDPOUFTUBEBTQFMBCBODBDPNFSDJBM
6NB GPOUF MJHBEB B VN EPT CBODPT
WJTBEPT FNCPSBOÍPOFHVFGSBHJMJEB
EFTOPTJTUFNB GB[OPUBSRVFOÍPIÈ
USBOTGFSÐODJBFDPFSÐODJBOPQSPDFTTP 
MFWBEPBDBCPQFMPSFHVMBEPS DMBTTJm
DBOEPBPQFSBÎÍPEFiQBSDJBMFJOKVT
UBw "QFTBS EF BMFHBS RVF IÈiNVJUB
NBUÏSJBw QBSB TF DPOUFTUBS B EFDJTÍP
EP #. FN USJCVOBM  B NBJPSJB EPT
CBODPTQSFGFSFNOÍPGB[ÐMP UFNFO
EPSFQSFTÈMJBTEPSFHVMBEPS0THFT
UPSFTEPTCBODPTDPNFSDJBJT GBMBOEP
FNQSJWBEPBPSAVANA BDVTBNP
HPWFSOBEPSEP#.EFiQFSTFHVJÎÍPF
GBMUBEFEJÈMPHPwQBSBRVFBTTBOÎÜFT
TFKBNEJTDVUJEBTFNQSPGVOEJEBEF
%FTUB WF[  BP #BODP ÁOJDP  RVF Ï
NVMUBEP QFMB TFHVOEB WF[  DPVCF B
TBOÎÍP NBJT BMUB   NJMIÜFT EF
NFUJDBJT QPSQSÈUJDBTRVFPDPSSFSBN
OP FYFSDÓDJP FDPOØNJDP EF  B
 'BMUB EF DPOUSPMP FTQFDJBM EF
DFSUBTUSBOTBDÎÜFT OÍPDPNVOJDBÎÍP
JNFEJBUB EF USBOTBDÎÜFT TVTQFJUBT F
OÍP DPOTUJUVJÎÍP EP QFSmM EF SJTDP
EP DMJFOUF TÍP BMHVNBT EBT JOGSBD
ÎÜFT BUSJCVÓEBT BP ÁOJDP  VN CBODP
BDUVBMNFOUF DPOUSPMBEP QFMP TVM
BGSJDBOP /FECBOL  DPN  NBJT
VNBBDÎÍPEPDBQJUBMTPDJBM TFOEPP
TFHVOEPNBJPSBDDJPOJTUB   B
(FWJTBS4(14 VNBQBSDFSJBFOUSFPT
HSVQPTQPSUVHVFTFT7JTBCFJSBF$PS
UJDFJSB "NPSJN 4FHVOEP BQVSPV P
KPSOBM QPSEFDJTÍPEP#. PÁOJDP

GPJGPSÎBEPBBGBTUBSPBENJOJTUSBEPS
7BMFOÎB1JOUP BCSBOHJEPQFMBTEFDJ
TÜFTEFJNQFEJNFOUPEFBDUJWJEBEFT
EFHFTUÍPBPTBOUJHPTBENJOJTUSBEP
SFTEP.P[B#BODP1JOUPFTUFWFBO
UFSJPSNFOUFOP.P[BFNSFQSFTFOUB
ÎÍPEP#BODP&TQÓSJUP4BOUP
"P#$* VNEPTMÓEFSFTEPNFSDBEP 
GPJBQMJDBEBVNBNVMUBEFNJM
NFUJDBJT QPS BUSPQFMPT RVF UJWFSBN
MVHBSFOUSFPTFYFSDÓDJPTFDPOØNJDPT
EF  B  0 #$*  VN CBODP
NBJPSJUBSJBNFOUFDPOUSPMBEPQPSDB
QJUBJT QPSUVHVFTFT  OÍP GF[ VNB DP
NVOJDBÎÍP JNFEJBUB EBT USBOTBDÎÜFT
TVTQFJUBT F UBNCÏN OÍP DPNVOJDPV
BP.JOJTUÏSJP1ÞCMJDPPTGVOEBNFO
UPTEBBCTUFOÎÍP
1PS GBMUB EF DPOUSPMP FTQFDJBM EF
DFSUBT USBOTBDÎÜFT  UBNCÏN BMJBEB B
OÍP DPNVOJDBÎÍP JNFEJBUB EF USBO
TBDÎÜFTTVTQFJUBT POJHFSJBOP6OJUFE
#BOLGPS"GSJDB 6#" SFDFCFVVNB
NVMUBEFNJMIÜFTEFNFUJDBJT5P
EBT BT JOGSBDÎÜFT GPSBN DPNFUJEBT
FN
NJMIÜFTEFNFUJDBJTEFNVMUBGPJ
FOWJBEB BP #BODP /BDJPOBM EF *O
WFTUJNFOUPT #/* VNCBODP
FTUBUBM /P FYFSDÓDJP FDPOØNJDP EF
B P#/*OÍPDPNVOJDPV
BP SFHVMBEPS TPCSF BT USBOTBDÎÜFT
TVTQFJUBT " NVMUB NBJT CBJYB  
NJM NFUJDBJT  DPVCF BP .JMMFOOJVN
#JN MÓEFSEFNFSDBEP RVF EVSBOUF
FTUF BOP  OÍP QSFTUPV JOGPSNBÎÜFT
DPNQMFUBT

t 2VFNDPOUJOVBBCPNHÈTÏPCPTTEPTQBUSÜFT RVFQFSBOUFVNBQMBUFJB
EFQBJYÜFT OÍPFTUJWFTTFFNEJTDVTTÍPVNBEBTMFJTRVFÏBJOEBVNBQÏ
SPMBEPTPDJBMJTNP GF[BEFGFTBEBDPOUSBUBÎÍPEFNÍPEFPCSBFTUSBO
HFJSBQBSBJODFOUJWBSJOWFTUJNFOUPFPQSPHSFTTPEBTQSØQSJBTQFRVFOBT
FNÏEJBTFNQSFTBT"BMBYFOØGPCBEPTFVQBSUJEPOÍPEFWFUFSHPTUBEP
EFPVWJSy
t 4FN QSPCMFNBT EF HÈT  NBT DPN VNB HSBOEF EPTF EF JNPSBMJEBEF  B
DPNJTTÍPEPTIFJLFTFVTBQBOJHVBEPTGSFM DPNVNBNÍP[JOIB TVKB 
EF EPJT HBMJOÈDFPT JNQPSUBEPT EF 4PGBMB  SFDVTPV DPOIFDFS BT DPOGV
TÜFTRVFBDPOUFDFSBNFNQFMPNFOPTDJODPBVUBSRVJBTOPNPNFOUPEP
BQVSBNFOUPEFSFTVMUBEPT&NCPNGVUFCPMÐT FODPMIFSBNPTPNCSPTF
DIVUBSBNQBSBDBOUP JTUPÏ QBSBBDPNJTTÍPEBTUPHBT RVFBUÏBHPSB FN
SFHJNFEFTFSWJÎPTNÓOJNPTPVHSFWFEF[FMP EFDJEJVOÍPDPOIFDFSB
WFSEBEFNBUFSJBMEBTRVFTUÜFTRVFMIFUÐNTJEPDPMPDBEBT7BNPTWFSTF
BTDPOWJODFOUFTDPOUBHFOTQBSBMFMBTPTGB[FNSFDVBS$PNPOPQBTTBEP
FN(VSÞÒ
t /PFOUSFUBOUP PQPMÓDJBEFUSÉOTJUPEF5FUF DPNOPNFEFDJEBEFBMHBS
WJB QSPNFUFUFMFGPOJDBNFOUFQPSSBEBBVNKPSOBMJTUB EFQPJTEFUFSTJEP
NFODJPOBEPDPNPUFOEPBCBOBEPBTHPMBTEFVNNPMFRVFEBPmDJOBEB
GSBVEF)ÈTFNQSFVNGBYJOFJSPEFTFSWJÎPQBSBTVCTUJUVJSBT.BSJBTEF
.PÎBNCJRVFEBOPTTB1ÏSPMBEP¶OEJDPy
t &DPNPBWJUØSJBGPJNFTNPCFNBQFSUBEB PNBMFTUBSJOUFSOPÏDBEB
WF[NBJPS DPNBDBÎBËTCSVYBTQFMPTNJOHVBEPT EPTWPUPT PRVF
OÍPBVHVSBOBEBEFCPNQBSB$PNPÏIBCJUVBMOFTUBTPDBTJÜFTIÈ
UBNCÏNCPEFTFYQJBUØSJPTFJOJNJHPTEFFTUJNBÎÍP"QFTBSEBDIBNBEB
TPDJFEBEFDJWJMUFSFTUBEPVOTGVSPTIBCJUVBJTEPTFVQSØQSJPQFSGPSNBO
DF PTBUBRVFTFBNFBÎBTBPTiUSBJEPSFTEBQÈUSJBwKÈDPNFÎBSBN&TQFSB
TF EFNÍPTBPBMUP RVFBQPMÓDJBBGBTUFSBQJEBNFOUFBTVTQFJÎÍPRVFPT
DPSQPTEF.VSSVQVMBQPTTBNTFSBTQSJNFJSBTWÓUJNBT
t %FQPJTEBTDBCFÎBTFTRVFOUBEBTQFMPTSFTVMUBEPTEF/BNQVMBFBTDPO
GVTÜFT FN5FUF  BUÏ OP GSFMJNJTUÍP EF (B[B  IÈ WP[FT EF QSPUFTUP QF
SBOUFBIFSFTJBWFSJmDBEB"PQPTJÎÍP DPOTFHVJVUFSMVHBSFTOBTDJODP
BTTFNCMFJBT NVOJDJQBJT EB QSPWÓODJB 0 RVF QBSB VOT Ï EJWFSTJEBEF F
QMVSBMJTNPEFNPDSÈUJDPQBSBPVUSPTÏIBSBNy
t "JOEBTPCSFFMFJÎÜFT RVFN BQBSFOUFNFOUF BOEBBGB[FSKPHPTVKPÏP
FTDSJCBRVF EFQPJTEFUBOUPTBOPT DPOTFHVJVmOBMNFOUFDIFHBSBPØS
HÍPFMFJUPSBMDPNPWPHBMFNSFQSFTFOUBÎÍPEFVNBPCTDVSBPSHBOJ[BÎÍP
EBTPDJFEBEFDJWJM0EJUPDVKPUFNHB[FUBEPRVBOEPPBTTVOUPÏWPUBS
OBTEFDJTÜFTNBJTJNQPSUBOUFTOPØSHÍP OÍPTFTBCFOEPTFUBMÏEFDJTÍP
FNSFTQFJUPËTVBQSØQSJBDPOTDJÐODJBPVDPSPMÈSJPEBIBCJUVBMDPPQUBÎÍP
GFJUBOBCBTFEFWFSEJOIBT
t 2VFNFTUBTFNBOBWBJmDBSEFPSFMIBTBBSEFSÏP;ÏEB3VB DPNB
WJTJUBB.BQVUPEBEFTUFNJEBFTQPTBEPQPSUVHVÐTRVFEFTBQBSFDFVIÈ
EPJTBOPTFN/IBNBQB[B"TFOIPSBQSPNFUFOÍPEFJYBSQFESBTPCSF
QFESB BUÏRVFTBJCBEBTPSUFEPNBSJEP0RVFÏNBJTVNBEPSEFDBCFÎB
QBSBBEJQMPNBDJBDBSBEFQBVDÈEPCVSHPy
t 2VFNUBNCÏNFTUBTFNBOBSJWBMJ[PVFNBVEJÐODJBTUFMFWJTJWBTDPNB
boneca barbieOB“cadeira do boss”EBFTQFDUBDVMPTB GPJPKPWFNIJTUPSJB
EPSDPOWFSUJEP  RVBM BQØTUPMP 1BVMP %FQPJT EF KVTUJmDBÎÜFT QBUÏUJDBT
TPCSFPTFVQBTTBEPFBUBRVFTHSBUVJUPTMÈTFBVUPQSPDMBNPVVNÈTEF
DPOTVMUPSJB EF DPNVOJDBÎÍP 2VBOEP B NVTB BDBCB  BUÏ TF SPHB MFQSB
QBSBRVFNEJWFSHFʪ

Em voz baixa
t "WJDFEBTDBSUBTEFDPOEVÎÍP RVFOÍPEFWFFTUBSBJOEBSPUJOBEBOBT
IBCJMJEBEFTNBOIPTBTEPTQPMÓUJDPT UFWFËQFSOBVNDPSPEFQSPUFTUPT
QPSRVFMIFGVHJVBCPDBQBSBPQPMJUJDBNFOUFJODPSSFDUP5FNEFBQB
OIBSVNBTEJDBTEPNJOJTUSPMBOÎBQFSGVNFy
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Emeritus reposiciona-se no mercado

A

companhia de resseguros Emeritus acaba de
ganhar fôlego para poder subscrever o risco
no sector de petróleo, gás e mineração ao mudar da sua marca
corporativa que outrora designava-se MozRe. Deste modo, a
resseguradora entende que, com
a entrada do novo accionista a
Emeritus International Reinsurance company, estão criadas
condições para aumentar o seu
capital social para USD100
milhões através da listagem na
bolsa de valores de Botswana e
responder aos novos desafios do

negócio.
O administrador-delegado da
Emeritus, Mufaro Chauruka,
anotou que a companhia tem
se posicionado como líder de
resseguro e gestão de risco, com
base na sua herança de fornecer
soluções inovadoras de risco
para proteger o crescimento e
prosperidade. Assim, entende
que a nova identidade corporativa realça a agregação de valor,
foco no cliente e ligações com
investidores. E é neste âmbito
que aponta que a mudança de
marca faz parte da estratégia
de aumento de capital social

que, com um só grupo, pretende a curto prazo obter USD 10
milhões para de seguida, com
outros operadores a nível da
região, avançar para USD 100
milhões, através da listagem da
companhia na bolsa de valores
do Botswana de modo a subscrever enormes riscos no sector
de petróleo, gás e mineração.
Este desafio constitui na verdade uma resposta ao desafio
lançado pela PCA do Instituto
de Supervisão de Seguros de
Moçambique (ISSM), Otília
Santos, que alegava que o crescimento do sector de resseguro

estava muito abaixo do potencial do mercado nacional, caracterizado por um forte dinamismo e por ser mais promissor,
tendo em conta os riscos associados a negócios como petróleo, gás mineração e agricultura.
A Emeritus é única empresa de resseguro que opera em
Moçambique, desde 2007, e já
garantiu a retenção de divisas
no valor de 36 milhões de dólares, resultado dos prémios de
resseguro pagos pelas companhias nacionais de seguro, que
seriam pagas a resseguradoras
estrangeiras. A companhia tem

como accionista a seguradora
pública zimbabueana, a Emose
e a IGEPE.
Por sua vez, a PCA do Instituto de Supervisão de Seguros de
Moçambique (ISSM), Otília
Santos, referiu que a mudança
do nome ocorre num momento
em que esta companhia é ainda
a única resseguradora que desenvolve as suas actividades no
país, cujo mercado é composto
por vinte seguradoras e uma
micro-seguradora, entre outros
operadores a nível da mediação
de seguros.
(E.C)
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Parceiros afinam posições

R

ealizou-se, na quarta-feira,
24 de Outubro, o Seminário Nacional de Validação
do Anteprojecto de Revisão Pontual da Lei do Trabalho
(Lei nº23/2007), um processo que
visa adequar este instrumento ao
estágio de desenvolvimento sócio-económico do País, respondendo
às demandas do sector empresarial
e às do movimento sindical cada
vez mais ciente dos seus direitos e
deveres, bem como à necessidade
da promoção do trabalho digno.
A cerimónia de abertura foi dirigida pela ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória
Diogo, que instou os participantes,
em particular as partes envolvidas
no processo, a contribuírem no
enriquecimento da proposta, para

que o resultado esteja o mais próximo possível das aspirações dos
moçambicanos, em geral, e dos empregadores e dos trabalhadores, em
particular.
Na sua intervenção, Vitória Diogo
referiu que, durante os 10 anos de
vigência da actual Lei do Trabalho,
o Governo deu atenção especial ao
ajustamento do quadro normativo e
a introdução de reformas no sector
do Trabalho, Emprego e Segurança
Social que “tiveram grande impacto
na simplificação dos procedimentos, redução do tempo de espera,
celeridade na prestação do serviço,
prestação de contas, e conferiram
maior rigor e transparência”.
Dentre os ajustamentos e as reformas, destaque vai para a introdução
dos Mecanismos e Procedimentos
para a Contratação de Cidadãos

de Nacionalidade Estrangeira, do
Regulamento das Agências Privadas de Emprego, do Regulamento
do Trabalho de Estiva, do Regulamento do Trabalho em Regime de
Empreitada, bem como a informatização do processo de contratação da mão-de-obra estrangeira, a
implementação do Sistema de Informação Migratória (SIMIGRA)
e da Folha de Relação Nominal
Electrónica (e-FRN), o lançamento da Plataforma M-Contribuição
e da Prova de Vida Biométrica, a
emissão automática da Certidão de
Quitação de Segurança Social via
electrónica.
Já os empregadores, representados
pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), esperam que o processo de
revisão torne esta lei alinhada às

dinâmicas actuais, “o que será um
passo fundamental para um desenvolvimento da economia que possa
gerar empregos de qualidade e que
traga competitividade e produtividade das empresas”.
Entretanto, Agostinho Vuma, presidente da CTA, entende que “por
ser um instrumento transversal, a
Lei do Trabalho deve ser esclarecedora, actual, equilibrada e flexível,
mas sem desregularizar ou defender
interesses de grupos específicos,
mas de um mercado de trabalho
atractivo e gerador de riqueza nacional, familiar e pessoal”.
A Organização dos Trabalhadores
de Moçambique (OTM-Central
Sindical), por seu turno, considera que, apesar de terem sido dados
importantes avanços, ainda se mostra apreensiva com algumas ques-

tões que não reuniram consenso
durante o processo de auscultação
pelos principais intervenientes na
relação laboral (empregadores e
trabalhadores), como são os casos
da duração do contrato a prazo nas
Pequenas e Médias Empresas, o regime de indemnização por motivos
económicos, estruturais e de mercado, pois não garantem a protecção, muito menos a dignidade aos
trabalhadores após a cessação do
contrato de trabalho.
Neste sentido, o secretário-geral
da OTM-Central Sindical, Alexandre Munguambe, defende que
“a melhor estratégia para dissipar a
apreensão dos trabalhadores é levar
a cabo uma revisão da lei de forma
justa e transparente, onde os direitos de cada um, ora conquistados,
não sejam beliscados”.

fundo para que os jovens beneficiários de ambas as componentes
(produção de hortícolas e construção) tenham acesso a um crédito
bonificado para poderem criar os
seus próprios projectos”.
Por seu turno, Tomás Rafael, presidente da Associação de Produtores
Massacre de Mbuzine, onde está a
ser implementado o projecto, considerou, na ocasião, que o programa “VIA: Rotas para o Trabalho”
constitui uma oportunidade para os
jovens aprenderem a produzir com
recurso a tecnologias e técnicas inovadoras.
“É mais um incentivo para os jovens porque, por exemplo, esta téc-

nica (hidroponia) não requer muita
força humana e isso facilita a sua integração. É diferente de fazer uma
machamba em campo aberto”, disse
Tomás Rafael, para quem o programa devia beneficiar mais associações da cidade de Maputo e do País,
pois “também precisam de aprender
a usar estas técnicas”.
“Sentimo-nos privilegiados por termos sido os primeiros beneficiários
e encorajamos os jovens a abraçarem o projecto porque eles saem a
ganhar. Os que estudam já podem
comprar material escolar”, afirmou
o presidente da Associação de Produtores Massacre de Mbuzine.

1200 jovens vão à formação

M

ais de 1200 jovens desempregados ou economicamente
desfavorecidos da cidade e
província de Maputo e Tete vão
beneficiar, até 2020, de um programa de formação e transferência de
técnicas de produção de hortícolas
com recurso à hidroponia e construção, implementado pela Gapi,
em parceria com a International
Youth Foundation (IYF) e financiado pela MasterCard Foudation.
Denominado “VIA: Rotas para o
Trabalho”, o programa tem como
principal objectivo atrair jovens
para a empregabilidade e para o
empreendedorismo nas áreas do

agro-negócio e construção, bem
como assegurar que estes criem e
desenvolvam negócios sustentáveis.
O programa, que vai abranger jovens com idades compreendidas
entre os 16 e 24 anos, com ou sem
formação académica, foi lançado na
segunda-feira, no bairro das Mahotas, no Distrito Municipal KaMavota, cidade de Maputo, onde
a Gapi montou dois campos de
demonstração com sistemas de hidroponia.
Rui Amaral, coordenador da Unidade de Género e Juventude da
Gapi, explicou que “o que se pretende com este programa é incentivar
os jovens a apostarem na produção

de hortícolas, aplicando tecnologias
novas para facilitar o seu trabalho.
Esperamos que os jovens melhorem
os seus rendimentos e que, no fim,
criem os seus projectos ou estufas com o sistema de hidroponia”.
Amaral acrescentou que o programa será implementado também nos
distritos de Marracuene (Bobole) e
Namaacha (Mafuiane).
Neste momento, de acordo com o
coordenador da Unidade de Género e Juventude do Gapi, está na fase
final a concepção da segunda componente do programa (construção),
que será implementado na província de Tete.
Paralelamente, “estamos a criar um

GOtv celebra cinco
#ideate Bootcamp chega ao fim
anos em Moçambique

A

empresa de televisão por
assinatura, GOtv Moçambique, celebra cinco anos de
operação no país, uma marca da Multichoice África que opera
utilizando o padrão de tecnologia
digital terrestre, tendo sido criada
com objectivo de expandir a televisão
digital a custo acessível.
Ao longo dos cinco anos, a GOtv
Moçambique expandiu o seu sinal
televisivo a todas as capitais provinciais e em alguns distritos, bem como
procurou agregar valor ao conteúdo
para satisfazer os seus subscritores.
Contribuiu para economia nacional
através da criação de mais de duas
centenas de emprego formal e informal, e apoiou várias iniciativas culturais, desportivas e sociais.
Para celebrar o seu quinto aniversário, neste mês de Outubro, a GOtv
leva o entretenimento ao Max através
do lançamento de mais dois canais e
oferecendo mais acção desportiva e
de entretenimento aos seus subscritores. O novo canal dedicado ao futebol, SuperSport Select 5, e o canal in-

ternacional de estilo de vida urbano,
BET, juntam-se ao já vasto grupo de
canais de qualidade no pacote GOtv
Max.
Segundo Arlindo Lopes, Director
Geral da Multichoice Moçambique,
a GOtv está empenhada em proporcionar entretenimento para satisfação
de toda a família. Com a entrada
destes dois novos canais no GOtv
Max, estamos confiantes que todos
os membros da família terão à sua
disposição uma variedade abrangente
de conteúdo africano e internacional.
Trata-se de uma altura especial, uma
vez que as famílias se juntarão para a
época festiva que se aproxima.
Os subscritores da GOtv e fãs de futebol terão mais jogos para ver com o
SuperSport Select 5, a nova casa da
Série A no canal 36 como também
as grandes partidas entre a Juventus,
Roma, AC Milan e muito mais, no
canal destinado a oferecer-lhe o melhor das equipas italianas. Os telespectadores terão ainda a possibilidade de ver jogos seleccionados da Liga
dos Campeões da UEFA e destaques
no canal. (C.C)

A

valorização
das
ideias e dos sonhos
dos jovens pode
contribuir para o
desenvolvimento sustentável
do país, principalmente se estiver associada ao estímulo à
inovação e ao empreendedorismo, defendeu Alfredo Lemos, director de Operações
do Standard Bank, durante
o encerramento da segunda
edição do #ideate Bootcamp,
um programa de imersão
empresarial organizado pelo
banco, através da sua Incubadora de Negócios, com o
suporte técnico da ideiaLab.

A iniciativa, que decorreu
entre os dias 18 e 20 de Outubro e que contou com a
participação de 42 jovens,
foi concebida para transmitir
ferramentas essenciais para
elevar uma ideia aos níveis de
implementação e crescimento, ajudando os jovens, em
particular, a resolver os pro-

blemas das comunidades de forma
simples e criativa, para além de gerar postos de trabalho.
Conforme explicou Alfredo Lemos, através do #ideate Bootcamp,
o Standard Bank pretende contribuir activamente para o crescimento do País, “criando um espaço onde os jovens possam expor as
suas ideias e sonhos e aprender a
transformá-los em negócio”.
“Estamos implantados em Moçambique há 124 anos e julgamos
ser importante retribuir o que o
País tem dado ao Standard Bank.
Queremos, através do apoio aos
jovens, ajudar a resolver os principais problemas das comunidades
nos diversos sectores, tais como o
agro-negócio, a saúde, o comércio,
entre outros”, disse o director de
Operações do Standard Bank.
Durante os três dias, foram transmitidas aos participantes ferramentas importantes para a estruturação de uma ideia de negócio,
bem como formas de abordar o
mercado no qual se pretende implementar a ideia.

Na formação, os participantes foram submetidos ao processo de Lean Startup e Design Thinking para entender
os desafios da comunidade
e validar os seus pressupostos; design e construção de
um Produto Mínimo Viável
(MVP) e construção do Value Proposition Canvas e do
Business Model Canvas das
várias ideias de negócio.
No fim, os jovens fizeram um
Pitch (apresentação) dos seus
projectos, tendo aplicado os
conhecimentos adquiridos na
formação e as sugestões colhidas do público interpelado
nas artérias da cidade durante o processo de validação das
ideias.
Para a coordenadora do
#ideate Bootcamp, Adelina
Nhanala, os participantes
demonstraram maturidade e
dedicação durante a formação, o que contribuiu para a
qualidade das ideias por si
apresentadas.
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Comunicado
Conferência Agro-negócio: serviços à agricultura
O Observatório do Meio Rural organizou, no dia
11 de Outubro de 2018, a conferência que teve
como tema: Agro-negócio: serviços à agricultura. A reunião tinha e alcançou os objectivos, que
se sintetizam, de apresentar e debater os consWUDQJLPHQWRV RV GHVDÀRV H DV RSRUWXQLGDGHV
destas actividades, assim como sugerir políticas
públicas (mercados, preços e subsídios, políticas de fronteira, entre outras), que incentivem
o aumento da comercialização, a agro-indústria
acrescentando valor, o abastecimento interno e
as exportações, através de relações comerciais
diversas entre os diferentes agentes económicos
e sociais.
O presente comunicado tem como objectivo
apresentar, aos centros de decisão, as principais
constatações e sugestões da conferência. No que
se refere às funções do Estado sugere-se:
R5 A sensibilização dos criadores para cumprirem com programas de vacinações e de banhos, instituindo medidas penalizadoras aos
incumpridores. Reintroduzir a caderneta do
criador.
R5 A introdução de reformas nas instituições para
aumentar a transparência nas decisões da administração pública, o acesso à informação e
a capacitação técnica nos distritos, sobretudo
para o desempenho das funções de extensão
rural e inspecção sanitária.
R5 A necessidade de introduzir reformas nos
projectos “bandeira” dos Centros de Prestação de Serviços Agrários (CPSA), da Bolsa de
Mercadorias (BMM), dos Silos e da construomRGHUHJDGLRVSDUDTXHGHVHPSHQKHPHÀcazmente os objectivos iniciais. Para o efeito,
é importante estudar os modelos de gestão, a
informação sobre as condições de acesso dos
produtores a esses serviços e as medidas que
assegurem o bom funcionamento e a manutenção das infra-estruturas.
R5 A urgência de se aprofundar e vitalizar os serviços relacionados com a sanidade vegetal e
animal, onde existem sinais preocupantes de
debilidade e incapacidade, bem como rever os

R5

modelos de gestão dos tanques carracicidas
e das mangas de vacinação.
O estudo de diferentes formas de protecção
à produção, considerando as experiências
positivas do açúcar, caju e carne de frango.
O objectivo deve ser o de garantir um preço
compensatório aos produtores.

No que respeita aos mercados sugere-se:
R5 A disseminação de informações sobre as características dos insumos e sobre o uso, incluindo das condições de protecção da saúde.
R5 O alargamento da cobertura territorial da
prestação de serviços, seja com delegações
das empresas especializadas, como por meio
de parcerias com agentes locais.
R5 A embalagem da produção com padronização da qualidade, sendo, para o efeito, necessários investimentos para salas de selecção e embalagem, matadouros e câmaras de
frio, que assegurem a regularidade da oferta
dos mercados e a estabilidade dos preços ao
longo do ano. O Estado deveria estudar formas de estimular estes investimentos assim
como o funcionamento durante um período
após o inicio da actividade.
Que se estimulem investimentos para a recuperação da rede rural fixa, o processamento para
acrescentar valor e a criação de emprego, de
modo que a acumulação e o investimento se localizem nos locais de produção. Para o efeito, são
necessários incentivos e defesa/protecção dos investidores.
R5 A realização, pelas redes de extensão rural públicas e privadas e pelas empresas fornecedoras, de
cursos programados e sistemáticos sobre a utilização de insumos e da mecanização (onde existem grandes défices de operadores de máquinas,
mecânicos, etc.).
R5 A utilização das rádios comunitárias para difusão
dos cursos, de informações dos preços, do clima,
entre outras informações úteis para os produtores.
R5
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A Rede Homens Pela Mudança (HOPEM), é uma orJDQL]DomR GH DPELWR QDFLRQDO VHP ÀQV OXFUDWLYRV
fundada no ano de 2009, por 25 organizações e activistas de Direitos Humanos da sociedade civil mooDPELFDQD2REMHFWLYRFRPXPGDUHGHpDDÀUPDção dos Direitos Humanos e a luta pela igualdade de
género, justiça social, redução da violência, promoção
da saúde e bem-estar de homens, mulheres e crianças
em Moçambique.

A Rede Homens Pela Mudança (HOPEM), é uma
RUJDQL]DomRGHDPELWRQDFLRQDOVHPÀQVOXFUDWLvos, fundada no ano de 2009, por 25 organizações
e activistas de Direitos Humanos da sociedade civil moçambicana. O objectivo comum da rede, é
DDÀUPDomRGRV'LUHLWRV+XPDQRVHDOXWDSHOD
igualdade de género, justiça social, redução da
violência, promoção da saúde e bem-estar de homens, mulheres e crianças em Moçambique.

No âmbito do “Projecto Kudziua” implementado em
parceria com a Save The Children, cujo foco é o conhecimento para as crianças da Zambézia - Educação pré-escolar inclusiva e serviços integrados de educação,
saúde, nutrição e protecção da Criança, a HOPEM preWHQGHUHFUXWDUXPXPD2ÀFLDOGH&DPSRTXHHVWDUi
baseado na Província da Zambézia - Morrumbala.
Requisitos:
ï3RVVXLUQtYHOVXSHULRUHPDQWURSRORJLDVRFLRORJLD
saúde pública, estudos de género ou outras áreas
DÀQV
ï3HORPHQRVDQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKRUHOHvante para este posto
-- Conhecimento de instrumentos políticos no campo
dos direitos sexuais e reprodutivos, promoção da
Igualdade de Género e Proteção da Criança no contexto nacional (e internacional)
ï3URIXQGRVFRQKHFLPHQWRVGHDERUGDJHQVEDVHDGDV
em direitos humanos com enfoque para assuntos de
género
ï'RPtQLRGHFRPSXWDGRUHV 06:RUG([FHO3RZHU-Point e Internet)
ï'RPtQLRGHOtQJXDLQJOHVD
ï([FHOHQWHVKDELOLGDGHVGHFRPXQLFDomRHVFULWDRUDO
e analíticas
ï([SHULrQFLDGHWUDEDOKRHPFRPRUJDQL]Do}HVQmR
governamentais é uma vantagem

No âmbito do projecto Yes I Do implementado
em parceria com as organizações Plan Internacional, Coalizão e ROSC cujo foco é eliminar os
casamentos prematuros e gravidez precoce, a
+23(0 SUHWHQGH UHFUXWDU XPXPD 2ÀFLDO GH
Comunicação que estará baseado na Província de
Nampula.
Requisitos:
ï3RVVXLUQtYHOVXSHULRUHPFLrQFLDVVRFLDLVMRUnalismo, ciências de comunicação ou outras
iUHDVDÀQV
ï3HORPHQRVDQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKR
relevante.
ï &RQKHFLPHQWRV GH PpWRGRV GH LQYHVWLJDomR
jornalística.
ï 3URIXQGRV FRQKHFLPHQWRV GH DERUGDJHQV EDseadas em direitos humanos com enfoque para
assuntos de género e masculinidades.
ï%RQVFRQKHFLPHQWRVGHLQIRUPiWLFDHSODWDIRUmas tecnológicas para partilha/gestão de informação e conhecimento.
ï'RPtQLRGHOtQJXDLQJOHVDHSRUWXJXHVD
ï ([FHOHQWHV KDELOLGDGHV GH FRPXQLFDomR HVFULta/oral e analíticas
ï ([SHULrQFLD GH WUDEDOKR HP RUJDQL]Do}HV QmR
governamentais é uma vantagem.

Os interessados deverão enviar os seus Cv’s, acompanhados de carta de apresentação, e indicando claramente a posição a que concorrem, para os seguintes
endereços eletrónicos: hopem@hopem.org.mz e hopem.moz@gmail.com
Os termos de referência (TdR) detalhados se encontram disponíveis e podem ser solicitados atraves dos
endereços electronicas acima indicados.
$FRQVHOKDVH TXH RV DV  FDQGLGDWRV DV  YHULÀTXHP
cuidadosamente os TdR e se respondem aos requisitos exigidos.
A data limite para entrega de candidaturas é 30 de
Outubro de 2018
Importante: só serão contactados/as os candidatos/
as pré-selecionados/as

Os interessados deverão enviar os seus Cv’s,
acompanhados de carta de apresentação, e indicando claramente a posição a que concorrem,
para os seguintes endereços eletrónicos: hopem@
hopem.org.mz e hopem.moz@gmail.com
Os termos de referência (TdR) detalhados se encontram disponíveis e podem ser solicitados atraves dos endereços electronicas acima indicados.
$FRQVHOKDVH TXH RV DV  FDQGLGDWRV DV  YHULÀquem cuidadosamente os TdR e se respondem
aos requisitos exigidos.
A data limite para entrega de candidaturas é 30
de Outubro de 2018
Importante: só serão contactados/as os candidatos/as pré-selecionados/as
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Mulheres formadas em
matéria de negócios

A

iniciativa Business Woman Connect (BWC)
graduou, esta semana, o
primeiro grupo de mulheres em matérias de poupança acessíveis para apoiarem o crescimento
dos seus negócios. Trata-se de uma
iniciativa financiada pela multinacional Exxon Mobile no valor de
USD 300 mil e implementada em
parceria com a Technoserve e banco Letsego. O BWC tem como objectivo aumentar as oportunidades
económicas das mulheres através
do acesso às habilidades de negócios e serviços de financeiros.
Nesta fase foram contempladas cinquenta e seis mulheres que desenvolvem variados negócios, algumas
delas agentes bancárias do Letsego
que beneficiaram de formação que,
para além de literacia financeira com
foco na poupança para alargarem o
raio dos seus negócios, contemplava
conhecimentos em gestão de clientes, markenting e gestão financeira.
Falando na ocasião, Fernando Pegado, director dos Assuntos Públicos
e governamentais da Exxon Mobile,

enalteceu a importância da poupança, alegando que ela é crucial para
reduzir a pobreza aumentando o nível dos investimentos nos negócios.
Pegado destacou que uma das principais preocupações das mulheres
empreendedoras em Moçambique é
como lidar com o panorama financeiro, pelo que tiveram de muni-las
de conhecimento que lhes permitam
liderar pelo exemplo e tornarem-se
embaixadoras financeiras investindo
da saúde, educação e bem-estar das
suas famílias e comunidades. Deste
modo, considera que capacitar uma
mulher é um investimento seguro
para que se tenha uma sociedade
desenvolvida.
Enquanto isso, Jane Grob, directora da Technoserve, explicou que a
iniciativa contemplou mulheres empreendedoras da cidade e província
de Maputo, bem como da província
de Inhambane, de modo a melhorarem a sua prestação no desenvolvimento dos negócios. Assim, finda
a formação, deverá seguir a fase de
monitoria dos graduados de modo
a garantir a prosperidade dos seus
negócios. (E.C)

Pernod Ricard Moçambique
apoia primeiro evento ecológico

A

Pernod Ricard Moçambique, em nome da marca
Chivas, apoiou o primeiro evento ecológico “Go
Greener” oferecendo 2500 palhas
ecológicas, no último sábado, no
Parque dos Continuadores, acto
que contou com cerca de 150 crianças provenientes de escolas públicas
e privadas, pais e encarregados de
educação.
Sob o lema “Liderar pelo exemplo
chamando a atenção para as soluções
ecológicas do dia-a-dia”, o evento
compreendeu, numa primeira fase,
para além de jogos infantis, actividades como reciclagem, produção de
azulejos a partir de plásticos, construção de casas com base em garrafas de plástico PET e, mais tarde,
com enfoque exclusivo para adultos,
um espectáculo musical com participação de nomes sonantes da arena
musical nacional e internacional.
Francisco Júnior, representante da
Pernod Ricard Moçambique, disse
que a participação da marca naquele
evento ecológico insere-se nas actividades de responsabilidade social,
neste caso concreto, para a melhoria
do meio ambiente. “Queremos mos-

trar que é possível realizar eventos
responsáveis”, referiu.
“Como Pernod Ricard, acreditamos que é o primeiro passo para a
criação de um ambiente agradável
e, desta forma, convidamos a todas
as empresas, públicas e privadas, a
abraçarem a agenda de um ambiente
cada vez mais limpo para um futuro
melhor”, avançou Júnior.
Entretanto, as 2500 palhas biodegradáveis oferecidas pela Pernod
Ricard, segundo Júnior, foram feitas
com caniço, material orgânico feito
em Moçambique, concretamente em
Tofo, o que também vem agregar um
rendimento adicional àquele ponto
de país.
Já a representante da Vivo Open Air,
organizadora do evento, mostrou-se optimista quanto ao trabalho
desempenhado pelos activistas com
vista a cultivar maior consciencialização sobre os cuidados a ter com o
meio ambiente, principalmente nas
crianças.
“As nossas expectativas são boas, na
medida em que entendemos que as
crianças têm a mente mais fértil para
aprender sobre boas práticas ambientais, comparando com os mais
velhos”, considerou Kátia Conceição.
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