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CNE ignora ilícitos eleitorais
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“Querem intimidar-me”
António Muchanga ao SAVANA
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A 
Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) divul-
gou, quarta-feira, os 
resultados das quintas 

eleições autárquicas, realizadas no 

passado dia 10 de Outubro. Mes-

mo reconhecendo as irregularida-

des que caracterizaram o processo, 

Abdul Carimo Sau, presidente da 

CNE, optou por validar e procla-

mar 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 ver-

dadeiro sucesso”.

“Saúdo a Polícia da República de 

Moçambique pelo seu compro-

metimento com o processo e pelo 

enorme sacrifício que fez para tor-

nar o processo eleitoral uma ver-

dadeira conquista dos munícipes”, 

elogiou Carimo, ignorando to-

das as atrocidades cometidas pela 

PRM durante a campanha eleito-

ral, 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 ob-

servadores alegam que há evidên-

cias de fraude e ilícitos eleitorais.

Sublinhou que dos debates havi-

dos durante o apuramento geral 

reconheceu-se as divergências de 

opinião entre os membros daque-

le 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 independen-

temente dos indeferimentos exa-

rados pelos tribunais competentes.

A outra parte da CNE entendeu  

que, encontrando-se os casos em 

fase de contencioso eleitoral, seria  

pertinente deixar correr os trâmi-

tes processuais legais, em virtu-

de 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 vota-

ção, tendo a representação da Fre-

limo votado contra a reapreciação 

dos editais. A Renamo viu o seu 

voto vencido e o MDM absteve-

-se. O presidente da CNE tam-

bém absteve-se, seguindo o mesmo 

comportamento demonstrado nas 

sessões que afastaram Venâncio 

Mondlane e Samora Machel Jr.  

Salomão Moyana, indicado pela 

Associação Aliança Inter-Reli-

giosa para a Advocacia e Desen-

volvimento Social, com apoio da 

Renamo, não esteve presente nas 

sessões. Foram nulos esforços para 

ouvir Moyana.     

Assim, a CNE proclamou o parti-

do Frelimo como vencedor em 44 

municípios, a Renamo em oito e o 

MDM em um.

Na Matola, a Frelimo foi declara-

da vencedora, mas a Renamo e o 

MDM juntos têm maioria abso-

luta. 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 par-

tidos para governar a autarquia de 

Malema, onde o MDM e a Freli-

mo juntos têm maioria.

A Renamo é maioria absoluta em 

Cuamba, Chiúre, Nampula, Ango-

che, Ilha de Moçambique, Nacala 

Porto e Quelimane.

Em relação à oposição, a Frelimo 
tem vantagens de apenas um man-
dato 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 refe-
riu que as irregularidades verifica-
das ao nível do apuramento inter-
médio deveriam ter merecido uma 
pronta intervenção dos órgãos 
eleitorais de nível central para cor-
rigir e acalmar a opinião pública, 
dada a desconfiança sobre o nosso 
compromisso para com a transpa-
rência 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 am-
pla participação popular.
“Ao recusar verificar a legalidade 
dos actos ocorridos no apuramen-
to intermédio de Alto Molócuè e 
Monapo, a CNE apadrinha a sub-
versão dos resultados eleitorais a 
favor de quem perdeu as eleições. 
No que concerne aos Municípios 
de Moatize e Marromeu, as irre-
gularidades foram tão graves que a 
única alternativa justa e viável pas-
sa por julgar nulas as eleições. No 
caso de Moatize, a Comissão Dis-
trital de Eleições agiu à margem da 
lei ao ter deliberado o “arromba-

mento do armazém dos materiais 

eleitorais” bem como “aprovar a 

recontagem dos votos” sem man-

dato legal para o efeito. O apura-

mento 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. 

Voto da Frelimo na CNE legaliza resultados irregulares  
Abdul Carimo reconhece irregularidades mas... 

Por Raúl Senda

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

— Renamo e MDM levam queixas ao CC
— Salomão Moyana gazetou as sessões decisivas 

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

Mandatos nas Assembleias Autárquicas
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Batalha continua no CC
O mandatário da Renamo, André 

Magibire, reiterou que a Renamo 

foi a grande vencedora deste plei-

to, 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 muni-

cípio de Nampula, ganho das in-

tercalares de Março, mas no final 

saiu com oito conselhos autárqui-

cos em mão e aguarda serenamen-

te pelos resultados de contestação 

submetidos ao Conselho Consti-

tucional (CC).

Entende Magibire que o seu par-

tido 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 moçam-

bicanos 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
A mandatária da Frelimo, Veróni-

ca Macamo, considerou os resul-

tados eleitorais como uma lição de 

democracia, tomando em consi-

deração que os principais partidos 

têm municípios por governar.

Congratulou os resultados apesar 

de apontar que, quando se vai a 

eleições como estas, o objecti-

vo passa por ganhar em todos os 

municípios, facto que não se ma-

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 im-

portante nas eleições é que o seu 

partido cumpriu com o desiderato 

democrático de participar. No en-

tanto, anotou que na próxima go-

vernação municipal o seu partido 

vai ter um papel importante em 

alguns municípios, facto que re-

vela 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, distri-

buindo 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 fa-

zer, mas sim para trazer mais-valia 

onde for necessário desempatar. 

André Magibire

Verónica Macamo
José de Sousa
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O 
director do Instituto de 
Estudos Sociais e Econó-
micos (IESE), Salvador 
Forquilha, considera que a 

pobreza, as dívidas ocultas, contra-
tadas na administração Guebuza e a 
degradação das condições sociais de 
muitas famílias moçambicanas, fo-
ram 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, so-

bretudo nas regiões centro e norte 

do país. Esse eleitorado pode ter se 

mobilizado, mas não porque a Re-

namo fez algum trabalho político 

sério no seio das suas bases. Estes 

resultados derivam duma conjun-

tura política, económica e social 

que se cristaliza no descontenta-

mento elevado dos cidadãos”, fri-

sou Forquilha.

Forquilha fez igualmente notar que 

o desempenho dos órgãos eleito-

rais, nomeadamente, o Secretariado 

Técnico de Administração Eleitoral 

(STAE) e a Comissão Nacional de 

Eleições (CNE) estão a contribuir 

na retracção da evolução da demo-

cracia e, consequentemente, no pro-

cesso de construção da paz em Mo-

çambique. 

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 conta-

gem 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. Ha-

via condições para se trazer bene-

fícios para o país do ponto de vista 

de construção democrática. Mas, 

infelizmente, o STAE e a CNE abs-

tiveram-se de desempenhar suas res-

ponsabilidades. 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 mes-

mos das eleições passadas. 

A polícia também manchou o pro-

cesso. Vimos órgãos eleitorais e a 

polícia a não assumirem suas respon-

sabilidades 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. Den-

tro dos órgãos eleitorais assistimos 

espectáculos vergonhosos e impró-

prios para instituições daquela en-

vergadura. 

Portanto, as presentes eleições não 

tiveram o sossego nem a transparên-

cia que se esperava.

...Mas a avaliação do Presidente da 

República, Filipe Nyusi, bem como 

dos observadores nacionais e inter-

nacionais é que, exceptuando pe-

quenos incidentes, a eleição correu 

muito bem.    

Fiquei surpreendido e triste quando 

vi relatórios dos observadores na-

cionais 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 desapareci-

dos, prisão de membros da oposição, 

arrombamento de portas das sedes 

dos órgãos eleitorais para viciar nú-

meros, ameaças e tantas outras irre-

gularidades.

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 apon-

tavam 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 responsabilida-

de que carregam e não podem ser os 

epicentros de conflitos. 

Está a dizer que os órgãos elei-

torais também assumem alguma 

responsabilidade na violência pós-

-eleitoral? 

Infelizmente, o STAE e a CNE 

não estão a contribuir para o desen-

volvimento 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 interes-

se 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 des-

crever, qual é o rumo da nossa de-

mocracia? 

Estamos a caminhar para uma di-

recção muito perigosa e fico muito 

preocupado com isso. Não se justi-

fica que continuemos a cometer er-

ros 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 paci-

ficação do país. Enquanto as institui-

ções continuarem sem transparência, 

dificilmente teremos paz efectiva. 

Portanto, enquanto não tivermos 

uma justiça eleitoral robusta e bem 

assente, continuaremos a ter confli-

tos de forma recorrente.

Há um trabalho profundo que deve 

ser feito para se dar créditos nos pro-

cessos eleitorais. Temos de mudar a 

nossa cultura política. Há que ter-

mos 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 legiti-

maram.

Como é que a oposição queixa-se 

de falcatruas dentro dos órgãos 

eleitorais se também tem represen-

tantes nos mesmos? 

Duma forma leviana podemos dizer 

que as coisas funcionam densa ma-

neira. 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 vonta-

des da Frelimo, as da oposição são 

chumbadas pela maioria frelimis-

ta. 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 pronuncia-

mento do coordenador interino 

Renamo, segundo o qual, se não se 

repor a verdade eleitoral vai romper 

o diálogo com o Presidente da Re-

pública. 

O que estou a ler no discurso do 

coordenador interino da Renamo 

é que não faz sentido estar a nego-

ciar 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 va-

mos ser ingénuos. Os factos que se 

verificaram nestas eleições, sobretu-

do a actuação da polícia e dos órgãos 

eleitorais diminuíram os níveis de 

confiança. A linha conservadora da 

Renamo pode já criar alguma resis-

tência. 

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 autar-

quias onde a diferença entre a Freli-

mo 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 ti-

vesse entrado neste desafio sem pro-

blemas internos, o desempenho teria 

sido diferente.    

O MDM precisa de fazer uma re-

flexão séria. Precisa de resolver seus 

problemas com urgência sob o risco 

de se precipitar ainda mais. A direc-

ção 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 Re-

namo?

Os resultados terão superado as ex-

pectativas da Renamo. Acredito que 

não esperava ter aquele número de 

votos. É uma realidade que a Rena-

mo tem um eleitorado significante, 

sobretudo nas regiões centro e norte 

do país. Esse eleitorado pode ter se 

mobilizado, mas não porque a Rena-

mo fez algum trabalho político sério 

no seio das suas bases. Estes resulta-

dos derivam duma conjuntura políti-

ca, económica e social que se cristali-

za no descontentamento elevado dos 

cidadãos. Essa frustração fez com 

que as pessoas olhassem para a Re-

namo como uma força capaz de fazer 

a diferença.

A pobreza, as dívidas ocultas e a de-

gradação das condições sociais de 

muitas famílias moçambicanas é que 

foram as forças mobilizadoras a fa-

vor da Renamo.

Acha que a Renamo está em con-

dições de responder às expectativas 

dos eleitores que votaram no parti-

do?  

O grande desafio da Renamo é ter 

capacidade de responder essas ex-

pectativas que na minha óptica será 

muito difícil. Num contexto de crise 

económica e social, em que as autar-

quias têm pouco espaço de mobili-

zação de recursos, as autarquias são 

muito dependentes do governo cen-

tral. A expectativa da parte do eleito-

rado que votou na Renamo é muito 

alta e não sei em que medida estará 

em condições de satisfazer isso.

Pobreza e dívidas ocultas foram forças 
mobilizadoras da Renamo

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

Forquilha

Os resultados das presentes eleições indicam para perda da po-

pularidade da Frelimo em alguns municípios onde mantinha 

o domínio. Matola é o exemplo. Qual é que deve ser o com-

portamento 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 governado-

res provinciais. A Frelimo deverá apresentar novo figurino para recon-

quistar 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 eco-

nómica e social derivada de falhas das políticas do seu governo, a Re-

namo 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. 

Resultados irão obrigar a Frelimo a mudar

Salvador Forquilha:   

Por Raul Senda
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Ao fim de quase 40 dias de 
silêncio ensurdecedor, após 
circular o relatório de au-
ditoria independente da 

KPMG, que classificou com “opi-

nião adversa” as contas de 2017 do 

Banco de Moçambique (BM), o go-

vernador Rogério Zandamela cedeu 

à pressão e decidiu abordar o intri-

cado assunto, no mesmo dia em que 

fez publicar um anúncio sancionan-

do cinco bancos comerciais da praça. 

Rogério Zandamela desdramatizou 

o relatório de auditoria independen-

te da KPMG, que chumbou as con-

tas 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 sis-

tema financeiro moçambicano não 

violou nenhuma legislação. 

Para Zandamela, a actividade do BM 

não visa o lucro e garante que vai fa-

zer 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 ban-

cos centrais são animais atípicos e 

não podem ser comparados com 

empresas, bancos comerciais ou lo-

jas, 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 internacio-

nais,” assinalou Zandamela, que fa-

lava esta segunda-feira, no final da 

reunião do Comité de Política Mo-

netária (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 de-

finido 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 pers-

pectiva de melhores práticas que não 

está prevista na  lei orgânica do ban-

co, sendo que as mesmas são  pro-

blemáticas 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 con-

siderou que o banco estava 20 anos 

atrasado em relação às práticas inter-

nacionais.

“Não aplicamos as melhores práti-

cas, porque ainda não estamos pre-

parados para sermos avaliados com 

base naquela metodologia, visto que 

devido às perdas”

o nosso sistema ainda não evolui 

para tal fase”, continuou. Mas uma 

importante fonte ligada à finança 

moçambicana estranha o comporta-

mento do BM, que obriga os bancos 

comerciais a cumprirem com as me-

lhores práticas, mas não muda a lei 

orgânica do regulador como forma 

de trazer transparência contabilísti-

ca. O gestor de uma das auditoras de 

topo baseadas em Maputo conside-

rou 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 envol-

vem o fundo de pensões Kuhanha e o 

seu envolvimento na recapitalização 

do Moza Banco.  

Na “opinião adversa” emitido pela 

KPMG, o relatório de auditoria in-

dependente às contas do BM con-

cluiu que as demonstrações finan-

ceiras consolidadas e separadas do 

Banco de Moçambique não apresen-

tam de forma verdadeira e apropria-

da 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 Nor-

mas Internacionais de Relato Finan-

ceiro. 

Acrescentou ainda que o banco não 

consolidou as demonstrações fi-

nanceiras da Kuhanha- Sociedade 

Gestora do Fundo de Pensões do 

BM, e sua subsidiária, neste caso o 

Moza banco. Ao classificar as con-

tas de 2017 com “opinião adversa”, 

a KPMG pretendia que o BM con-

solidasse 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 Zanda-

mela, que, após tomar posse como do 

governador de BM, em Setembro de 

2016, introduziu várias reformas no 

sistema bancário nacional, tendo in-

clusive intervencionado dois bancos, 

tendo decretado falência num deles. 

No exercício de 2016, a KPMG tam-

bém deu uma “opinião com reserva” 

por considerar que “o passivo nas 

demonstrações financeiras da posi-

ção financeira consolidada e sepa-

rada 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 cen-

tral não visa a busca de lucro, mas 

sim garantir a estabilidade de preços, 

do câmbio, da inflação, do sistema fi-

nanceiro, 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 chora-

mos”, 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 acti-

vos é efectiva. Os analistas susten-

tam 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 inter-

vencionado.  

Sustentando a sua tese da não apli-

cação das chamadas melhores prá-

ticas, disse que uma das razões para 

o efeito é a volatilidade dos preços 

dos activos em países como Moçam-

bique, 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 neces-

sário 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 governa-

dor 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 convin-

cente na sua abordagem e, no míni-

mo, esperava que mostrasse evidên-

cias de que as contas estão limpas.

De acordo com Selemane, que tam-

bém 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 governa-

dor 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 deter-

minada metodologia de relato finan-

ceiro”, disse.

Considera que é chegado o momen-

to de travar a postura daquele diri-

gente, 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 au-

ditoria. 

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. 

SOCIEDADE

Por Argunaldo Nhampossa

Uma vez mais Zandamela fez soar o alarme 

em torno da sua preocupação face à susten-

tabilidade da dívida pública interna, con-

traída 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 levan-

ta muitos debates quanto à sustentabilidade da dí-

vida, 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 na-

cional. Mais do que “esterilização” , a emissão de BT 

são o “balão de oxigénio” para suprir o deficit cró-

nico 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, garan-

tindo 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 recu-

perou para USD 3.195,7 milhões.   

Na sessão do CPMO desta segunda-feira, o ban-

co 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 per-

manente de Cedência de Liquidez (FPC) em 18%; 

a taxa de juro de Facilidade permanente de Depo-

sito (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 políti-

ca 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 in-

flação “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”.

Dívida interna galopante

Missão do BM é de garantir estabilidade do sistema, independentemente das 
perdas - Rogério Zandamela
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Alta tensão laboral agita Palma

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. 

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 localida-

de de Senga.

Num dos mais graves incidentes até agorao-

corridos, 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 contratan-

tes, 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 “superviso-

res de raça branca”. No calor deste motim, os 

“insurrectos”, usando instrumentos de 

trabalho como pás e pedras, atacaram grave-

mente 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 aconteci-

mentos, tal como a reportagem que se segue.

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 explo-

ração e exportação de gás natural liquefeito de 

classe mundial, tem estado em marés de 

tensão social intermitentes, reflectindo expec-

tativas 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 

Painel comentando as publicações do SEKELEKANI
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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-Se-

de 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 oportu-

nidades seriam “usurpadas” por jovens prove-

nientes do Sul do país, incluindo Maputo. 

Contudo, uma equipa de pesquisa do SEKELEK-

NI 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 presentemen-

te 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 expec-

tativas ter-se-ão agravado quando, em Julho 

passado, o Presidente da República, Filipe  

Jovens sentados sobre bancas de um mercado na Vila-Sede de Palma.

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 paulati-

namente 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 vanta-

gens exageradas e anunciadas com tom de 

algo que poderá verificar-se quase imediata-

mente. 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 Portu-

guês, 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 desemprega-

do 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 forma-

ção. Inicialmente, estavam em contacto em os 

donos da terra, mas agora que já têm a terra, 

viraram as costas aos nativos”. 
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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 Mocím-

boa 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 come-

çam logo a trabalhar”. 

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”.

O mesmo sentimento de exclusão reina sobre o 

espírito de muitos jovens em Palma, principal-

mente entre aqueles com alguma formação 

técnico-profissional e experiência de trabalho, 

suficiente para serem integrados em obras de 

construção civil.

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.  

Raibo Sumail

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!

Ibraim Issa

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 desco-

nhecidos. 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 outrascon-

dições, 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 

mera injustiça é não estão a ser recrutados. 

Contrariamente a esta perceção, importa referir 

que a fábrica, propriamente dita, e infraestrutu-

ras associadas, apenas começará a ser construí-

da 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 reassen-

tamento, 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 trabalha-

dores. Paulo Manhique diz que Anadarko está 

consciente das dificuldades que os jovens 

moçambicanos tem para aceder a oportunida-

des de emprego, “mas é preciso compreender 

que um projecto não é suficiente para respon-

der a demanda”, remata ele. 
Chegada de machimbombos em Palma cria suspeitas de recrutamento de “vientes”

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 popula-

ção 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 consti-

tuem 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 popula-

ção nesta região tenderá a acelerar nos 

próximos anos, com grandes ondas de imigra-

ção. 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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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 

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

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 pesso-

as de outros países para virem procurar gás. 

Não existe nenhum país que trabalha sozinho”, 

sublinhou o Presidente.

Procedimentos de recrutamento e reclama-

ção sobre acesso a informação

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 considera-

ram falta de sorte. 

Ibraimo Issa por exemplo afirma que as empre-

sas 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 meca-

nismos de transparência, pois segundo ele, “se 

anunciassem publicamente as vagas, podía-

mos concorrer e cada um mostraria o que vale 

e depois iriam selecionar, mas isso não aconte-

ce. 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 recruta-

mento de jovens nas aldeias, processo esse 

feito em moldes de sorteio, segundo explica. 

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” oportuni-

dades de trabalho aos locais. “Os que combate-

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 estalei-

ros 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

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 percenta-

gem 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).

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, nomeadamen-

te: 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.
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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-profis-

sional e no fomento ao empreendedorismo 

A província de Cabo Delgado possui sete 

estabelecimentos de ensino técnico-profissio-

nal (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 secundá-

rio 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 juventu-

de 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, serralha-

ria, 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 desenvol-

vem na região em torno da indústria e gás. 

Porém, Sérgio da Conceição fala da necessida-

de de apostar-se da diversificação e no empre-

endedorismo, porque o distrito precisa de 

outras áreas para movimentar a sua economia, 

tais são os casos de hotelaria e turismo, agricul-

tura, pesca, comércio e transportes. 

Este ano foram formados 415 jovens em várias 

áreas que acabaram imediatamente absorvi-

dos 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 oportunida-

des para suprir a necessidade de serviços que 

Palma tem estado a assistir com o crescimento 

da sua população. 

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 perma-

nente e que operam noutros locais, têm trazido 

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 aquacultu-

ra motivamos aos mesmos a descobrirem as 

oportunidades que vão surgindo como resulta-

do destes projectos, pois os mesmos arrastam 

consigo pessoas que por sua vez, demandam 

por serviços”. 

Sérgio da Conceição  - Secretário Permanente do Distrito de Palma Benjamim Macuacua

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 iniciati-

vas 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 acredi-

ta que o seu negócio pode crescer; se tiver 

algum acompanhamento do governo na 

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 princi-

palmente quando há festa, tenho mais 

clientes”.

Abdala é comerciante de longa data, mas com 

a entrada de várias pessoas em Palma reposi-

cionou o seu negócio, tendo por via disso 

alcançado alguns ganhos. Vende computado-

res 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 

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 oportuni-

dades de negócio, que vai ser dinamizado pela 

indústria do gás, nos próximos anos, na Penín-

sula de Afungi: afinal, os vários milhares de 

trabalhadores que por ali vão circular, vão 

precisar, antes de mais, de alimentos!

Chakira Rachide

Abdala Salimo
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A 
imagem de um deputa-

do 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 ex-

pressão mais alta do nervosismo 

que tomou conta da Frelimo desde a 

fatídica noite eleitoral de 10 de Ou-

tubro na Matola. Ali, na chamada 

casa do povo, estava refugiado um 

dos mais notáveis membros da Re-

namo, que chegou a porta-voz de 

Afonso Dhlakama, o líder histórico 

do partido. António Muchanga re-

correu ao Parlamento porque a sua 

residência estava cercada por um 

contingente militar, fortemente, ar-

mado, que incluía carros de assalto. 

Em exclusivo ao SAVANA, o ho-

mem que levou a Renamo a resul-

tados históricos na Matola explica 

os contornos do polémico processo 

eleitoral na capital provincial de 

Maputo. Conhecido pela sua agres-

sividade, esta semana encontramos 

um Muchanga mais sereno e caute-

loso 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 inti-

midá-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 cam-

panha 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 ago-

ra 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 la-

drão deixou cair o BI e o cartão de 

identificação?

Quero dizer claramente que, contra-

riamente, àquilo que estavam habi-

tuados a fazer, desta vez, não conse-

guiram apagar os vestígios de que al-

guma coisa mal fizeram sobre os da-

dos 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 de-

pois 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 reali-

dade ditou. Estamos acima de 47% e 

somos os vencedores.

A Renamo tem delegados e MMV’s 

por si escolhidos nas mesas de vo-

tação, como também tem vogais no 

STAE/CNE distritais. Como se 

justifica a alegação da fraude com 

todos esses olheiros a diversos ní-

veis?

Os nossos olheiros estão na mesa de 

votação. O edital é produzido pelo 

computador e os nossos olheiros são 

proibidos de acessar ao sistema in-

formático. Se aquele edital assina-

do 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, aque-

le 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 re-

cursos da Renamo, como também 

do MDM, alegando questões pro-

cessuais. Como se justifica que a 

Renamo, que aprovou estas leis, 

chumbe por defeitos de processo?

Quem tem defeito são os magistra-

dos. Os magistrados que trabalharam 

no processo da Matola, por exem-

plo, 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 Cons-

titucional. 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 meca-

nismos que vão obrigar os magistra-

dos a respeitarem as pessoas.

Que cenários estão a equacionar 

para caso o CC não dê provimento 

ao vosso recurso? Sabotar as Assem-

bleias 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 parti-

do, em sede própria, vai se pronunciar 

e dar orientação que melhor achar. 

Acha que há condições para alian-

ças com o MDM para enfrentar a 

Frelimo, depois das fricções que se 

assistiram nas vésperas do processo?

O presidente Dhlakama costuma di-

zer que, em política, não há inimigos 

permanentes. Alguém pode ser nosso 

inimigo até um determinado período, 

mas, a partir da altura em que a ne-

cessidade ditar que deixe de ser ini-

migo, passa a adversário. Mas o parti-

do 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 Ma-

tola, um terreno tradicionalmente 

da Frelimo. Esperava tal desempe-

nho? 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 don-
de 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 peran-
te 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 estra-
das. 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 toponí-
mia atribuída pelo próprio município, 
alegadamente porque estava a prote-
ger 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 desgover-
no total, é faltar respeito às popula-
ções 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. 

Qual é o futuro político de António 

Muchanga?

É continuar a servir os matolenses e 

os moçambicanos em nome do par-

tido 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 de-

clarado vencedor das eleições da Ma-

tola, 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 pre-

sidente 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 de-

les, resolvo melhor na Assembleia da 

República do que na Assembleia Mu-

nicipal porque nós temos problemas 

que o Município anda a fazer contra 

as populações, problemas que o Go-

verno do distrito e central andam a 

fazer. Então, estando na Assembleia 

Municipal, já não poderei demandar 

o governador, o administrador do dis-

trito nem o Governo central. Portan-

to, os matolenses ganham mais comi-

go na Assembleia da República do 

que na Assembleia Municipal. Agora, 

ir para atender questões de governa-

ção, essa será outra situação.

Equaciona candidatar-se a gover-

nador pela província de Maputo, no 

próximo ano?

Eu não equaciono nada. Equaciono-

-me a servir melhor o povo moçam-

bicano. O partido é que vai decidir 

quando chegar o momento.

Mas estaria disposto para tal?

Eu estou disposto a tudo o que o par-

tido me mandar, desde que haja cla-

reza 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 com-

pletava 48 horas depois da votação do 

dia 10. Lamentavelmente, na Mato-

la, 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 des-

tacaram muito na campanha porque 

no domingo devia partir para Nairobi 

em missão parlamentar como rela-

tor 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 blin-

dado veio seis vezes: parava na entra-

da, saia e ia fazer manobra e voltava. 

Não só estava o blindado, como se fa-

zia acompanhar de um camião gran-

de 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 situa-

ção 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. Ar-

ranjei um sítio onde passei a noite de 

quarta para quinta e quinta-feira fui 

à Assembleia da República. A situa-

ção continuava, pelo que, até 7h:45, o 

blindado estava na entrada da minha 

casa. Quando quis saber o que esta-

va 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 eleito-

ral 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 con-

seguiam 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 tam-

bém não se pode permitir que as pes-

soas 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 inten-

ções da Renamo de realizar mani-

festações.

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 colabo-

radores que fizeram comigo a cam-

panha 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 Repúbli-

ca, havendo qualquer indício crimi-

nal, 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 

António Muchanga ao SAVANA

Por Armando Nhantumbo

República não tem blindados em casa 

dele. Então, a ser verdade que iam me 

proteger, excederam os meios, não fo-

ram proporcionais à individualidade 

que iam proteger. A própria presiden-

te da Assembleia, que é número dois 

na República de Moçambique, não 

tem blindados em casa dela. Aliás, a 

presidente da Assembleia da Repúbli-

ca, 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 prote-

gido 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 presi-

dente da AR, mas ela o desprezou. 

Por que considera que ela o despre-

zou?

Porque fiz um grito de socorro aos 

presentes na sala, nomeadamente, aos 

membros do Governo, aos diploma-

tas, aos órgãos judiciais e judiciários 

e às forças da sociedade civil e a pre-

sidente 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 acon-

tecer, e não se colocar do lado da-

queles 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 co-

meça a escurecer, as pessoas precisam 

de ser mais protegidas porque têm 

medo e não conseguem ver distan-

te. 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 ou-

tros mantolenses que estavam cerca-

dos 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-fei-

ra, 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 al-

guma ameaça relacionada com o seu 

envolvimento nas eleições da Mato-

la?

Não.

“Qual é o posicionamen-

to da Renamo enquanto 

partido face a estas situa-

ções 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 conheci-

mento de que missão vão tratar. 

O partido orientou o Gabinete 

Eleitoral para fazer tudo que es-

tiver ao seu alcance para que se 

esclareça a verdade e a justiça seja 

reposta e está a se trabalhar so-

bre esse processo. Os recursos já 

entraram no Conselho Constitu-

cional e vamos esperar para ouvir 

o que o CC vai dizer.

Enquanto avançava o pacote 

para DDR, que tem como um 

dos protagonistas o coordena-

dor interino da Renamo, a chefe 

da bancada parlamentar da Re-

namo veio propor que se inter-

rompa o diálogo enquanto não 

houver justiça eleitoral. Ivone 

Soares chegou mesmo a dizer 

que quem tem medo de enfren-

tar a Frelimo e suas eleições 

fraudulentas, que saia da Renamo, 

um discurso que foi interpretado 

mais como um recado para a Go-

rongosa.

Não sei, mas seja como for, as pes-

soas quando estão numa situação 

desta de roubos, ninguém pode me-

dir a quantidade de lágrimas nem o 

volume do som daquilo que sai da 

boca, mas acredito que o que a che-

fe 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 Mo-

made tem experiência do que se faz 

quando há este tipo de assuntos mi-

litares, que são muito melindrosos. O 

general Ossufo também disse que se 

a situação continuar da forma como 

está, não punha de lado a possibilida-

de de interromper o processo.

Como membro sénior da Renamo, 

concorda com a desmilitarização 

enquanto não se resolvem os pen-

dentes 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 vo-

tos. Esta é que é a questão. Agora, 

se a Renamo quer continuar mi-

litarizada ou desmilitarizada, esse 

é assunto de outro nível.

Perante este contexto, acha que 

Afonso Dhlakama faz falta?

Em todo o momento o presiden-

te Dhakama vai fazer falta. Em 

todo o momento. 

Mas estamos a fazer a pergunta 

na base de um contexto concre-

to. Há, por exemplo, sectores 

que entendem que está a faltar 

uma mão dura como de Afonso 

Dhlakama para colocar em li-

nha o regime da Frelimo. Ainda 

nesta segunda-feira, a deputada 

Ivone Soares manifestou sauda-

des de Afonso Dhlakama e em 

política não há coincidências.

Sempre que houve problemas 

eleitorais nunca vi o presidente 

Dhlakama a dar ordens de qual-

quer acção antes da intervenção 

do Conselho Constitucional. 

Que desta vez havia de se in-

terromper sem que o processo 

chegasse ao CC, não sei. Acre-

dito 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.

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

“A ser verdade que me iam proteger, excederam os meios, não foram proporcionais à individualidade que iam proteger”, António 
Muchanga.
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O estabelecimento de regras e procedimentos a 
observar na comercialização da castanha de caju 
constitui um importante instrumento de materia-
lização 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 consti-
tuem 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, aprova-
do pelo Decreto nº 34/2013, de 2 de Agosto, con-
jugado com a Lei nº 6/98, de 15 de Junho;

2. Tendo em conta as disposições do Regulamento 
da Comercialização da Castanha de Caju, aprova-
do 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 Regula-
mento do Licenciamento da Actividade Comer-
cial;
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 autori-
dades provinciais que superintendem a agricul-
tura e o comércio, em coordenação com o órgão 
local do INCAJU e com os operadores económi-

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 

-
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mercialização estabelecida para cada área territorial.

II. Níveis de Comercialização 
Nos termos do artigo 6 do Regulamento da Comerciali-
zação da Castanha de Caju, são estabelecidos os seguin-

a) Nível primário, abrangendo a compra da castanha de 
caju ao produtor;

b) Nível secundário, abrangendo as trocas entre comer-
ciantes e os industriais e exportadores, ou entre todos 
estes e as entidades que, não sendo produtores, comer-
ciantes e/ou industriais, solicitem e obtenham licença 
junto das entidades locais que superintendem o comér-
cio e façam a respectiva inscrição nos termos da lei.

III. Procedimentos pós-colheita
São estabelecidos os seguintes procedimentos pós-co-
lheita:

3.1 Produtores
a) A castanha deverá ser colhida apenas depois de atin-
gir a sua natural maturação, excluindo toda a castanha 
que estiver avariada, chocha, imatura ou verde; 

b) Depois de colhida, a castanha deverá ser limpa reti-
rando-se-lhe restos de folhas, pedúnculos, areia, pedras 
e outros objectos estranhos;

c) Visando diminuir o seu teor de humidade, a castanha 

de pelo menos três dias, espalhando-a em esteiras e em 
camadas baixas que permitam a entrada da luz e circu-
lação do ar, e revirando-a diariamente para uniformizar 

máximo de 12%;

-

e) Os competentes serviços de extensão, em colaboração 
com o INCAJU e outras entidades relevantes, deverão 
assegurar a divulgação e observância destes procedi-
mentos.
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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     

4.6 Os preços de compra e venda da castanha a praticar pe-

los interessados serão estabelecidos por mútuo acordo entre 

as partes, em função dos parâmetros de reclassificação a que 

se refere o n0 4.5 anterior.

4.7 Nos termos da Lei n0 7/96, de 5 de Julho, todos os inter-

venientes na campanha de comercialização, deverão prestar 

informação estatística sobre as suas operações de compra e 

venda da castanha, às entidades oficiais competentes.

4.8 O transporte da castanha bruta de um Distrito para o 

outro ou de uma Província para outra deverá ser acompa-

nhado de guia de trânsito e só poderá acontecer após o exer-

cício do direito de opção pela indústria local (no caso dos 

Distritos ou Províncias, onde existem fábricas de processa-

mento em funcionamento).

4.9 Para esclarecimentos adicionais deverá consultar ao IN-

CAJU através dos seguintes contactos:

Local Descricão Contacto 

Cidade de Maputo 

Hermínio Rungo Cell. 258 848421211 
Iotélio Macaringue Cell. 258 849582764 

INCAJU-SEDE 
Cell. 258 823069660 
Telefone Fixo 21 41 77 23 
TeleFax. 21 41 85 52 

Província de 
Maputo 

Delegado Soares Banze Cell. 258 844901836 
INCAJU - MAPUTO TeleFax. 21 90 20 59 

Gaza 
Delegado Jorge Vidigal Fole Cell. 258 847817847 

INCAJU - GAZA Telefone 28222374.00 
TeleFax. 282 22 221 

INHAMBANE 
Delegado Sifa Bernado Cell. 258 824655800 

INCAJU - INHAMBANE TeleFax. 293 30 450 
  Delegado Domingos Guissemo Cell. 258 842021978 

MANICA INCAJU - MANICA Telefone 251 23 517  
TeleFax. 251 22 706 

SOFALA 
Delegado Emilio Furede Cell. 258 843803444 

INCAJU - SOFALA Telefone 23 32 20 15 
TeleFax. 23 32 95 56  

ZAMBÉZIA 
Delegado Elidio Bacar Cell. 258 870286141 

INCAJU - ZAMBÉZIA Telefone 24 21 65 92 
TeleFax. 24 21 52 76  

  Delegado Julio Langa Cell. 258 843803448 

NAMPULA INCAJU - NAMPULA Telefone 26 21 44 62 
TeleFax. 26 21 31 92 

CABO DELGADO 
Delegada Feliza Macome Cell. 258 828991880 

INCAJU - CABO DELGADO TeleFax. 27 22 11 91 

NIASSA Núcleo - Adelino Tadeu 
Cell. 

258 844 747 034 
258 826 854 200 

3.2 Comerciantes  

a) Nas lojas e armazéns, a castanha deverá ser em-
balada em sacos de juta e armazenada em local 
seco, fresco e com condições adequadas de venti-
lação, de modo a evitar a sua deterioração; a casta-

-

b) Os sacos da castanha deverão ser empilhados 
sobre um estrado localizado a pelo menos cinco 

-
to directo com o piso do armazém e proteger a cas-
tanha da humidade;

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

d) As associações comerciais e industriais deverão 
colaborar com as autoridades estatais locais e co-
munitárias na divulgação e observância dos proce-

Nos termos dos artigos 7 e 8 do Regulamento da 
Comercialização da Castanha de Caju, a castanha 

-

- Castanha do tipo Grande, a que possui um nú-
mero de unidades inferior a 168 castanhas por qui-
lo;

- 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 estabele-
cidos em função da qualidade da castanha e por 
mútuo acordo entre as partes.

-

tipos, em função da combinação global ou parcial 

será efectuada pelo comerciante, industrial ou ex-
portador, em função do que for acordado entre o 
comprador e o vendedor, incluindo no que se refe-

4.5 São estabelecidos os seguintes parâmetros de re-

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
EDITORIAL

Dobra quase um século sobre o 

que o poeta T. S. Eliot escre-

veu «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 dispa-

rados, 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 lambu-

zamos nos novos hábitos de recolecto-

res 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 irrelevân-

cias que nos permitimos em privado? 

Morreu a esfera pública, ou emudeceu, 

como a crítica.   

Entretanto, enquanto o velório prosse-

gue, faço meu um dito de Ezra Pound: 

«Quero dizer que há ideias, factos, no-

ções, que podeis procurar numa lista te-

lefónica 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 por-

que o tempo é suado e denso e não su-

perficial e rápido, como o mercado ou 

as redes sociais afirmam.

E isto ocorre no rasto da mudança de 

paradigma na nossa relação com a pa-

lavra. A tendência niilista que se ma-

nifesta nesta reviravolta política para 

uma direita populista advém entre 

outros factores de uma desvalorização 

Falência da esfera pública
da palavra e de um descarrilamento na 

trivialização. 

Aparentemente estamos mais conecta-

dos, contudo ao ser-nos repetido que 

tudo se mercantiliza descremos do va-

lor 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 lá-

tegos de ternura nos frangos congela-

dos e orgasmos nas ervilhas.

O croata de 46 anos é popula-

ríssimo na Europa e já é um  fe-

nômeno crescente  nos EUA.  

Ele não fala em público nem dá en-

trevistas; só se ouve a sua voz “amoro-

sa” 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. Res-

salta daí que já não se busca nem se 

acredita numa experiência partilhável 

pela mediação da palavra, que seja co-

mum, pública: estar a sós com a mudez 

do olhar do guru basta. 

Igualmente, o inexplicável no fenóme-

no das fake news (apenas se “industria-

lizou” 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 ins-

titucionalizar 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 in-

satisfação contra um sistema estabele-

cido aceitemos um conservador auto-

ritário que usa processos desonestos e 

nem cumpre as regras do jogo, alhean-

do-nos de que ele nos está a avisar que 

não tem valores e o seu programa vive-

rá 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 democrá-

tica 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 can-
didatos da direita mais comprometidos 
com a democracia, indica uma necessidade 
urgente de autocrítica entre elites conser-
vadoras e liberais». 
A confirmar-se a eleição de Bolsonaro 

a hecatombe não é só para a esquerda, 

a direita democrática fica sem legiti-

midade ou recuo moral.

Reagia Bolsonaro às acusações sobre a 

Caixa 2: embora reconheça a ilegalidade 
do acto, no fundo é uma vítima da liber-
dade das pessoas que se organizam para 
divulgar mensagens em massa em seu 
benefício, sejam militantes ou empresá-
rios… pelo que é inocente. Há alguma 

coisa de que este homem se sinta res-

ponsável?

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 evi-

dências, achando que são apenas minu-

dências 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 ma-

nutenção duma esfera pública: isto é, 

de critérios fora de nós.  

Há décadas que Bauman preveniu que 

a paulatina primazia que se dá à segu-

rança sobre a liberdade pode resultar 

na paranoia que anseia por liquidar o 

exterior, o espaço público. Que São 

Braco, Deus dos espargos, nos acuda!

Por 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, desper-

tava 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 ex-

pediente político terá sido a razão porque práticas nefastas ao bom fun-

cionamento da economia do país tornaram-se permissíveis, conduzin-

do 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 conformi-

dade 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 Moza-

banco 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 Zan-

damela. A solução encontrada para resgatar o banco, para evitar o seu 

colapso, e com ele uma parte considerável da economia de Moçam-

bique, foi tão controversa que dificilmente se pode impor ao teste da 

transparência.

Alegando que teria havido muitos pretendentes para ficar com o ban-

co, 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 gover-

nador.

Confrontado com esta situação, Zandamela diria que não pode haver 

conflito de interesses numa situação em que ele nem sequer é benefi-

ciário do referido fundo de pensões. Mas esta explanação não foi con-

vincente, e terá despontado os traços de um governador pouco dado a 

críticas e sem paciência para prestar esclarecimentos a dúvidas legíti-

mas, 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 des-

prezo.  

E é assim que ao ser confrontado sobre as observações do último rela-

tório 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 Mo-

çambique, 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 proble-

máticas e, como tal, impossíveis de implementar. O que impõe a se-

guinte pergunta: se as melhores práticas são de cumprimento opcional, 

para quê é que elas servem?

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

A morte ocorreu 
durante uma briga infeliz



19Savana 26-10-2018 OPINIÃO

a um ritmo crescente. Houve um 
tempo em que os jornalistas pen-
savam que a internet ia libertar a 
informação da censura e do controle 
associados à imprensa escrita. Mas 
estes governos, cuja própria existên-
cia depende do controlo da infor-
mação, bloquearam agressivamente 
a internet. Também têm prendi-
do repórteres locais e pressionado 
anunciantes a cortar o rendimento 

Uns poucos oásis continuam a en-
carnar o espírito da Primavera 
Árabe. O governo do Qatar conti-
nua a apoiar a cobertura noticiosa 
internacional, num contraste com 
os esforços dos seus vizinhos para 
manter o controlo da informação a 

-
be”. Mesmo na Tunísia e no Ku-
wait, onde a imprensa é considerada 

media focam temas domésticos mas 
não temas que respeitem ao mundo 
árabe mais vasto. Hesitam em for-
necer 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 

Estava online, recente-
mente, a ver o relatório 

e cheguei a uma grave 
conclusão. Só há um país no mundo 

Jordânia, Marrocos e o Kuwait 
vêm em segundo lugar, com a clas-

restantes países no mundo árabe 
-

vres”.
Como resultado, os árabes que vi-
vem nesses países ou não estão in-
formados ou são mal informados. 
Não podem lidar adequadamente 
com, e muito menos discutir, assun-
tos que afectam a região e as suas 
vidas no dia-a-dia. Uma narrativa 
decidida pelo Estado domina a psi-
que pública e, embora muitos não 
acreditem nela, uma grande parte 
da população é vítima dessa falsa 
narrativa. Infelizmente, é imprová-
vel que a situação mude.
O mundo árabe estava cheio de es-
perança na primavera de 2011. Jor-
nalistas, académicos e a população 
em geral transbordavam de expec-
tativa 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 esperan-
ças foram rapidamente desfeitas. 
Essas sociedades ou regressaram ao 
velho status quo ou passaram a en-
frentar condições ainda mais duras 
do que anteriormente.
Um amigo meu, o proeminente es-
critor saudita Saleh al-Shehi, escre-
via uma das colunas mais famosas 
jamais publicadas na imprensa 
saudita. Infelizmente, está agora a 

cinco anos de cadeia por alegados 
comentários contra o establishment 
saudita. Quando o governo egípcio 
apreendeu a edição inteira de um 

não indignou nem provocou uma 
reacção por parte de colegas. Estas 
acções já não têm como consequên-
cia repercussões negativas entre a 
comunidade internacional. Em vez 
disso, geram uma condenação rapi-
damente seguida por silêncio.
Como resultado, os governos árabes 

continuarem a silenciar os media 

603

Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Uma coleção internacional [26]

Jamal Khashoggi

Um dever de liberdade
externos mas por forças domésti-
cas em busca de poder. Durante a 
Guerra Fria, a Radio Free Euro-
pe, 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. 

-
tional Herald Tribune”, um jornal 
que acabaria por ser uma platafor-
ma para vozes de todo o mundo.

-
mou a iniciativa de traduzir mui-
tas das minhas peças e publicá-las 
em árabe. Estou-lhe grato por isso. 
Os árabes precisam de ler na sua 
própria língua para poderem com-
preender e discutir os vários aspec-
tos 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 

melhor as implicações de projetos 
similares na sua comunidade.
O mundo árabe precisa de uma 
versão moderna dos velhos media 
transnacionais, para que os ci-
dadãos possam estar informados 
sobre eventos globais. Mais impor-
tante, precisamos de uma platafor-
ma para vozes árabes. Sofremos de 
pobreza, má gestão e baixos níveis 
de educação. Criando um fórum 
internacional independente, isolado 

-
listas 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

As suspeitas são mons-

truosas: Jamal Khasho-

ggi terá sido torturado, 

assassinado e depois 

desmembrado no interior do 

consulado em Istambul da Ará-

bia 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 de-
saparecido em Istambul. O “Post” 
suspendeu a publicação do texto por 
ter esperança de que ele regressasse e 
pudesse editá-lo comigo. Neste mo-
mento, tenho de aceitar que isso não 
vai acontecer. Esta coluna é a últi-
ma peça dele que edito para o “Post”. 
Transmite perfeitamente o seu com-
promisso 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 tra-
balhar juntos.

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

Publicação integral do último texto de um jornalista assassinado
do Hezbollah, pró-iraniano.
O mundo árabe enfrenta a sua 
própria versão de uma Cortina 
de Ferro, imposta não por actores 

Jamal Khashoggi
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Calcorreiam pelas ruas e avenidas 

da capital de Moçambique. Não 

se cansam porque para eles Ma-

puto 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 perma-

nente. Não se resignam à ditadura de um 

suposto ser sobrenatural. Cada um inven-

ta o seu destino. Eles fazem isso com um 

txova e um altifalante ou um outro meca-

nismo 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-

Cocktail de txova com bateria
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 ba-

terias usadas. Não se acanhem...

Eu estava interessado em saber de onde vinha 

o som. Parecia uma gravação. Que mecanis-

mo é que o jovem usava? Aproximei-me, an-

dando 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-Moló-

cuè, 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 prejudi-

cou? Só se for para desgastar a imagem des-

sa 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 nin-

guém vai ser agredido por trazer uma bate-

ria 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 al-

drabo a ninguém, tragam baterias que já não 

usam para eu comprar. Aqui não há essas 

coisas de STAE nem CNE e nem Con-

selho Constitucional. Tragam as vossas 
baterias e vamos fazer negócio.
Tal como eu, cerca de meia dúzia de in-
divíduos ao meu lado acompanhava o 
marketing do jovem. Ele parou e recebeu 
algumas baterias. Depois de algum tem-
po ajustou as baterias no txova. Conti-
nuamos a ouvi-lo:
- Baterias aqui, compro baterias. Aqui 
não há editais, há dinheiro, eu compro 
baterias. Aqui não há blindados, há ne-
gócio limpo. Todos ganhamos, ninguém 
sai com o olho partido por causa de frau-
de. 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...

Américo Sebastião não pode ser es-

condido por Moçambique, esque-

cido por Portugal, ignorado pelo 

mundo.

Parece sina que as relações entre Portugal e 

países irmãos sejam perturbadas por irritan-

tes. 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. Nun-

ca mais se soube do empresário português. 

Apesar das participações atempadas nas en-

tidades 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 com-

bustível por raptores com farda militar, numa 

carrinha Mahindra, de cor cinzenta, veículo 

frequentemente utilizado pelas forças de se-

gurança 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 movi-

mentar 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 cida-

dão, 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 moçambi-

cano que “o processo se encontra a ser in-

vestigado pelas autoridades competentes”. 

Dois anos depois... Não pode ser. Américo 

Sebastião não pode ser escondido por Mo-

çambique, esquecido por Portugal, ignorado 

pelo mundo.

Nestes dias, a actualidade é marcada pelo su-

miço do jornalista saudita Jamal Khashoggi, 

no consulado do seu país na Turquia, onde 

fora tratar de documentação para se casar. As 

revelações são tétricas, com pormenores ma-

cabros 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, expres-

sando preocupação por estes desaparecimen-

tos sem responsabilização. Exigiu, pela BBC, 

ser preciso “saber exactamente o que se pas-

sou, exactamente quem é que é responsável”, 

acrescentando:   “Quando vemos a multipli-

cação 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 abso-

lutamente 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 de-

núncia consecutiva de factos e fortes exigên-

cias de verdade por todo o mundo. Sebastião 

não é menos que Khashoggi, sobretudo para 

nós, portugueses. Os quatro pontos do secre-

tário-geral das Nações Unidas contêm o que 

é preciso repetir continuamente às autorida-

des do Estado moçambicano, quanto a Amé-

rico 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 responsabiliza-

ção, como um aparente “novo normal”.

4. A comunidade internacional diz cla-

ramente que isto é algo que não pode 

acontecer.

Este discurso articulado tem que ser fei-

to, com persistência, por todas as entidades 

relevantes do Estado português, que sejam 

solicitadas a agir ou tenham o dever funcio-

nal de tomar a iniciativa: Presidente da Re-

pública e Governo, ministros (nas relações 

bilaterais), diplomacia, Assembleia da Re-

pública, 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 hu-

manos são também chamados a agir. Junto de 

Estados amigos, Estados vizinhos, Estados 

interessados numa questão humanitária uni-

versal, 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 aceitan-

do 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, Au-

gusto Santos Silva, surpreendeu, ao usar de 

oportuna e ríspida firmeza com o colega ve-

nezuelano, rompendo a arrastada tradição de 

moleza e cumplicidade que vinham de José 

Sócrates e Paulo Portas com Chavéz e Ma-

duro. A firmeza teve efeitos positivos imedia-

tos num caso que feria portugueses, no meio 

da desgraça da Venezuela. Há meses, Bárba-

ra Reis, em artigo neste jornal, “Criticamos 

Malabo, mas não Maputo”, apoiando a con-

denação 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 corresponde-

rem? Nada anima a família contra Moçambi-

que. 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 ma-

rido; que lhe devolvam Américo Sebastião. 

A família não esquece. O Estado não pode 

esquecer.

Irritante é nada acontecer. O irritante é pas-

sarem semanas, até os meses, já os anos... e 

nada. Nada. O irritante é tratarem mal Amé-

rico 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 presu-

mem morto aos que o relatam vivo e detido. 

Os rumores são mais extensos — comprome-

tedores. Só a verdade completa, verificável, é 

resposta suficiente. A comunidade interna-

cional 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.” Nin-

guém aceita desaparecimentos sem respon-

sabilização, 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 ori-

ginalmente publicado no jornal Público (edição 

desta quarta-feira) editado em Lisboa

Outra vez o irritante, agora com Moçambique 
Por José Ribeiro e Castro*
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A 
29ª jornada do campeo-
nato 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 cam-

peã 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 títu-

lo, o Ferroviário de Maputo, teori-

camente, 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) re-

cebe 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 

Jornada das grandes decisões
Moçambola

de adultos,  recebe o Desportivo de 

Nacala (33). Os leões do Norte jo-

gam 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 acalen-

tar esta esperança.

Em Maputo, o Maxaquene (40) 

mede forças com a UP de Manica 

(30). Os tricolores têm ainda chan-

ces de terminarem a competição 

em quarto lugar, dependendo da 

combinação dos resultados das duas 

derradeiras jornadas e das presta-

ções do Chibuto e Ferroviário de 

Nampula. Já os universitários ain-

da lutam pela manutenção, daí que 

tudo farão para não saírem derro-

tados.

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 canari-

nhos que apenas vão cumprindo o 

calendario, pois não têm possibili-

dades de se posicionarem nas posi-

ções 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 espec-

tacularidade. 

Os locomotivas do Chiveve devem 

ganhar, sob risco de caminharem 

perigosamente para a cova, enquan-

to que o Ferroviário de Maputo 

também é obrigado a vencer acalen-

tar esperança de conquistar o título, 

desde que a União Desportiva de 

Songo não vença nas duas últimas 

partidas. Claramente que não ha-

verá irmandade nem qualquer tipo 

de solidariedade. É daqueles jogos 

aguardado com vivo interesse.

Em Chimoio, o Textáfrica (39) re-

cebe a Liga (48) num jogo que se 

perspectiva que venha ser equilibra-

do. Neste desafio as duas formações 

vão apenas jogar para cumprir o ca-

lendário, pois têm a situação arru-

mada. 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 Naca-

la(33) mede forças com o de Nam-

pula (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, equili-

brado.

De salientar que neste momen-

to 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).

No famoso “Bar dos Ami-
gos”, no antigo terminal de 
transportes da “CMC”, no 
bairro Albazine, arredores 

da Cidade de Maputo, um projecto 

ambicioso de uma equipa de fute-

bol 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 fu-

tebol de veteranos, uma forma de 

ajudar os seus associados e os gru-

pos vulneráveis dos bairros circun-

vizinhos.

Fundada em 2005 e reconheci-

da, legalmente, em 2010, a ADV é 

constituída por antigos jogadores 

de futebol, amantes da modalida-

de 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 colecti-

vidade, Sidónio Chavisse, a ADV 

intervém nos assuntos socias, orga-

nizando feiras de saúde e recolhen-

do 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 contri-

buição dos seus membros (90), mas 

também de algumas parcerias, desti-

nadas às actividades sociais.

Entre os sócios estão o comenta-

dor desportivo, Lourenço Júnior, e 

o actor e activista social, Gilberto 

Mendes, que revela ter-se filiado 

Futebol de Veteranos

ADV une útil ao agradável
à agremiação “por afinidade com 

pessoas que fazem parte da colec-

tividade”, 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 Mapu-

to, 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 joga-

dores, mas sublinhou o papel do 

árbitro no desfecho final da parti-

da, 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 al-

guns torneios, em Vilanculos, Mas-

singa, Chibuto e Chókwè. Projecta 

ainda realizar jogos com equipas do 

Reino de eSwatini e da África do 

Sul.

UDS mais próxima do “bis”
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O Fundo Global de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária(FG) é 
-

bater a SIDA, tuberculose e malária.O Mecanismo de Coordenação de País 

Título do Posto:
de País (MCP).

Local de trabalho: -
ternacionais 

Funções Gerais: -

-

-

 
-
-

-
-

Competências: -

-

-

Como se candidatar:

Prazo da candidatura: -

a concorrer.

República de Moçambique

Mecanismo de Coordenação do País do Fundo Global

Anúncio de Vaga

Consultoria – Avaliação da Implementação 
                              da Estratégia Nacional de Prevenção e 
                               Tratamento das Fistulas Obstétricas

Consultor/a Individual
Escritório do UNFPA 
45 Dias
As candidaturas devem ser 

                                             feitas até 5 de Novembro de 2018
                                      
Requisitos Gerais:

-

-

-
-

temas.

Descrição do Trabalho: -
-

UNFPA, Fundo das Nações Unidas 
                                          para População
                                          Av. Julius Nyerere, 1419, PO Box 4595,
                                          Maputo, Mozambique

Como se candidatar:
-

-

Anúncio
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A 
passagem de mais um 
aniversário da morte do 
Presidente  Samora Ma-
chel foi marcada pelo 

lançamento, em Joanesburgo, de 
um livro-álbum do foto-jornalista 
Kok Nam sobre o estadista mo-
çambicano.

Com o título, “Samora por Kok 

Nam”, a obra foi colocada em pú-

blico pelas fundações Mandela e 

Ahmed Kathrada, em ambiente 

repleto de nostalgia das causas de-

fendidas 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 “SAVA-

NA”.

Nesta colecção, editada pelo jorna-

lista Alves Gomes, o antigo Chefe 

de Estado moçambicano está ape-

nas 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 lan-

çamento do livro em Joannesbur-

go foi o jurista sul-africano Albie 

Sachs, que perdeu a visão no olho 

esquerdo e parte do braço direi-

to 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 moçambi-

cano 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:

Samora morreu pelo povo sul-africano

do ao hospital por uma jornalista 

moçambicana, num ataque em que 

morreram dois moçambicanos que 

passavam pelo cenário da explosão.

“Fiquei corajoso em Moçambi-

que”, disse Albie Sachs, que assu-

miu que deve a sua vida aos mo-

çambicanos. 

A bravura de Albie Sachs foi acir-

rada pela inebriante oratória de 

Samora Machel nos anos de maior 

fervor revolucionário em Moçam-

bique, seguida pelos punhos no ar 

do povo da terra.

Para o já reformado juiz do Tri-

bunal Constitucional sul-africano, 

Samora Machel está ao nível de 

estadistas como Julius Nyerere, 

Kenneth Kaunda e Kwame Nkru-

mah. 

“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, per-

guntem onde é que eu apanhei o 

dinheiro”.

Na sua intervenção, a antiga Pri-

meira-Dama de Moçambique, 

Graça Machel, afirmou que a ho-

menagem vai para além de Samora 

como pessoa.

Graça Machel lembrou que os la-

ços entre os activistas pela liberta-

ção de Moçambique e da África do 

Sul remontam aos tempos de exílio 

na Tanzânia, mais concretamente 

em Kongwa. 

“Não sei o que se passa com Ou-

tubro, 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 Tho-

mas 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 “apar-

theid”.

“Samora Machel teria completa-

do 85 anos a 29 de Setembro de 

2018. Este livro é uma homena-

gem apropriada e oportuna ao 

homem e uma lembrança dos va-

lores 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 Samo-
ra Machel, “onde quer que esteja, 

pelo facto de eu, finalmente, estar 
em Joanesburgo”. 

No livro, é possível encontrar algu-

mas 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 con-

cretas: a terra, habitação, hospitais, 

educação e escolas são coisas con-

cretas”. 

“A descolonização não signifi-

ca uma transferência geográfica 

dos centros de decisão ou a con-

tinuação da opressão. Para nós, o 

racismo e os seus irmãos gémeos, 

tribalismo e regionalismo, são ver-

dadeiros crimes contra a revolu-

ção”. 

“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 degradan-

tes e humilhantes do sistema de 

exploração do homem pelo ho-

mem”. 

Albie Sachs

Alves Gomes

O ambiente estava repleto de nostalgia 
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Os resultados das últimas eleições autárquicas realizadas no país re-

flectem 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 próx-

imo 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 As-

sembleia 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 Ad-

ministração Estatal e Função Pública.

Nesta coisa de política, existem algumas pessoas que dão a cara como defen-

soras 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 ami-

gos 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?

Para ter em conta
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA

O 
Banco de Moçambique 
(BM), da era Rogério Zan-
damela, continua implacá-
vel em relação ao compor-

tamento que considera “violação da 

lei”, por parte de instituições finan-
ceiras moçambicanas. 

Banco de Moçambique continua implacável

Cinco bancos sancionados  

SAVANA

boneca barbie “cadeira do boss”

Em voz baixa
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A 
companhia de ressegu-

ros Emeritus acaba de 

ganhar fôlego para po-

der subscrever o risco 

no sector de petróleo, gás e mi-

neração ao mudar da sua marca 

corporativa que outrora desig-

nava-se MozRe. Deste modo, a 

resseguradora entende que, com 

a entrada do novo accionista a 

Emeritus International Rein-

surance 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 

Emeritus reposiciona-se no mercado

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 corpora-

tiva 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, preten-

de 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 subs-

crever enormes riscos no sector 

de petróleo, gás e mineração. 

Este desafio constitui na ver-

dade uma resposta ao desafio 

lançado pela PCA do Instituto 

de Supervisão de Seguros de 

Moçambique (ISSM), Otília 

Santos, que alegava que o cres-

cimento do sector de resseguro 

estava muito abaixo do poten-

cial do mercado nacional, ca-

racterizado por um forte dina-

mismo e por ser mais promissor, 

tendo em conta os riscos asso-

ciados a negócios como petró-

leo, gás mineração e agricultura.  

A Emeritus é única empre-

sa de resseguro que opera em 

Moçambique, desde 2007, e já 

garantiu a retenção de divisas 

no valor de 36 milhões de dó-

lares, resultado dos prémios de 

resseguro pagos pelas compa-

nhias 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 Institu-

to 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 de-

senvolve 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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Realizou-se, na quarta-feira, 
24 de Outubro, o Seminá-
rio Nacional de Validação 
do Anteprojecto de Re-

visão 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 dirigi-

da pela ministra do Trabalho, Em-

prego e Segurança Social, Vitória 

Diogo, que instou os participantes, 

em particular as partes envolvidas 

no processo, a contribuírem no 

enriquecimento da proposta, para 

Parceiros afinam posições
que o resultado esteja o mais pró-

ximo possível das aspirações dos 

moçambicanos, em geral, e dos em-

pregadores 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 procedimen-

tos, redução do tempo de espera, 

celeridade na prestação do serviço, 

prestação de contas, e conferiram 

maior rigor e transparência”.

Dentre os ajustamentos e as refor-

mas, destaque vai para a introdução 

dos Mecanismos e Procedimentos 

para a Contratação de Cidadãos 

de Nacionalidade Estrangeira, do 

Regulamento das Agências Priva-

das de Emprego, do Regulamento 

do Trabalho de Estiva, do Regula-

mento do Trabalho em Regime de 

Empreitada, bem como a informa-

tização do processo de contrata-

ção da mão-de-obra estrangeira, a 

implementação do Sistema de In-

formação Migratória (SIMIGRA) 

e da Folha de Relação Nominal 

Electrónica (e-FRN), o lançamen-

to 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 Associa-

ções 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 desen-

volvimento da economia que possa 

gerar empregos de qualidade e que 

traga competitividade e produtivi-

dade das empresas”.

Entretanto, Agostinho Vuma, pre-

sidente da CTA, entende que “por 

ser um instrumento transversal, a 

Lei do Trabalho deve ser esclare-

cedora, actual, equilibrada e flexível, 

mas sem desregularizar ou defender 

interesses de grupos específicos, 

mas de um mercado de trabalho 

atractivo e gerador de riqueza na-

cional, familiar e pessoal”. 

A Organização dos Trabalhadores 

de Moçambique (OTM-Central 

Sindical), por seu turno, conside-

ra que, apesar de terem sido dados 

importantes avanços, ainda se mos-

tra 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 re-

gime de indemnização por motivos 

económicos, estruturais e de mer-

cado, pois não garantem a protec-

ção, muito menos a dignidade aos 

trabalhadores após a cessação do 

contrato de trabalho.

Neste sentido, o secretário-geral 

da OTM-Central Sindical, Ale-

xandre 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 direi-

tos de cada um, ora conquistados, 

não sejam beliscados”.

Mais de 1200 jovens de-

sempregados ou eco-

nomicamente desfa-

vorecidos da cidade e 

província de Maputo e Tete vão 

beneficiar, até 2020, de um progra-

ma de formação e transferência de 

técnicas de produção de hortícolas 

com recurso à hidroponia e cons-

trução, implementado pela Gapi, 

em parceria com a International 

Youth Foundation (IYF) e finan-

ciado 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 

1200 jovens vão à formação
agro-negócio e construção, bem 

como assegurar que estes criem e 

desenvolvam negócios sustentáveis.

O programa, que vai abranger jo-

vens com idades compreendidas 

entre os 16 e 24 anos, com ou sem 

formação académica, foi lançado na 

segunda-feira, no bairro das Ma-

hotas, no Distrito Municipal Ka-

Mavota, cidade de Maputo, onde 

a Gapi montou dois campos de 

demonstração com sistemas de hi-

droponia.

Rui Amaral, coordenador da Uni-

dade de Género e Juventude da 

Gapi, explicou que “o que se preten-

de 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 estu-

fas com o sistema de hidroponia”. 

Amaral acrescentou que o progra-

ma será implementado também nos 

distritos de Marracuene (Bobole) e 

Namaacha (Mafuiane).

Neste momento, de acordo com o 

coordenador da Unidade de Géne-

ro e Juventude do Gapi, está na fase 

final a concepção da segunda com-

ponente do programa (construção), 

que será implementado na provín-

cia de Tete.

Paralelamente, “estamos a criar um 

fundo para que os jovens benefi-

ciários de ambas as componentes 

(produção de hortícolas e constru-

ção) tenham acesso a um crédito 

bonificado para poderem criar os 

seus próprios projectos”.

Por seu turno, Tomás Rafael, presi-

dente da Associação de Produtores 

Massacre de Mbuzine, onde está a 

ser implementado o projecto, con-

siderou, na ocasião, que o progra-

ma “VIA: Rotas para o Trabalho” 

constitui uma oportunidade para os 

jovens aprenderem a produzir com 

recurso a tecnologias e técnicas ino-

vadoras.

“É mais um incentivo para os jo-

vens porque, por exemplo, esta téc-

nica (hidroponia) não requer muita 

força humana e isso facilita a sua in-

tegração. É diferente de fazer uma 

machamba em campo aberto”, disse 

Tomás Rafael, para quem o progra-

ma devia beneficiar mais associa-

ções da cidade de Maputo e do País, 

pois “também precisam de aprender 

a usar estas técnicas”.

“Sentimo-nos privilegiados por ter-

mos sido os primeiros beneficiários 

e encorajamos os jovens a abraça-

rem o projecto porque eles saem a 

ganhar. Os que estudam já podem 

comprar material escolar”, afirmou 

o presidente da Associação de Pro-

dutores Massacre de Mbuzine.

A 
valorização das 
ideias e dos sonhos 
dos jovens pode 
contribuir para o 

desenvolvimento sustentável 

do país, principalmente se es-

tiver associada ao estímulo à 

inovação e ao empreendedo-

rismo, defendeu Alfredo Le-

mos, 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 Incu-

badora de Negócios, com o 

suporte técnico da ideiaLab.

A iniciativa, que decorreu 

entre os dias 18 e 20 de Ou-

tubro e que contou com a 

participação de 42 jovens, 

foi concebida para transmitir 

ferramentas essenciais para 

elevar uma ideia aos níveis de 

implementação e crescimen-

to, ajudando os jovens, em 

particular, a resolver os pro-

A 
empresa de televisão por 
assinatura, GOtv Moçam-
bique, celebra cinco anos de 
operação no país, uma mar-

ca 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 provin-

ciais 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 infor-

mal, e apoiou várias iniciativas cultu-

rais, desportivas e sociais.

Para celebrar o seu quinto aniversá-

rio, 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 subscri-

tores. O novo canal dedicado ao fute-

bol, SuperSport Select 5, e o canal in-

GOtv celebra cinco 
anos em Moçambique

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 propor-

cionar 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 fu-

tebol 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 me-

lhor das equipas italianas. Os teles-

pectadores terão ainda a possibilida-

de de ver jogos seleccionados da Liga 

dos Campeões da UEFA e destaques 

no canal. (C.C)

#ideate Bootcamp chega ao fim
blemas das comunidades de forma 

simples e criativa, para além de ge-

rar postos de trabalho. 

Conforme explicou Alfredo Le-

mos, através do #ideate Bootcamp, 

o Standard Bank pretende con-

tribuir activamente para o cresci-

mento do País, “criando um espa-

ço onde os jovens possam expor as 

suas ideias e sonhos e aprender a 

transformá-los em negócio”.

“Estamos implantados em Mo-

çambique 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 prin-

cipais 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 trans-

mitidas aos participantes ferra-

mentas importantes para a estru-

turação de uma ideia de negócio, 

bem como formas de abordar o 

mercado no qual se pretende im-

plementar a ideia.

Na formação, os participan-

tes foram submetidos ao pro-

cesso de Lean Startup e De-

sign Thinking para entender 

os desafios da comunidade 

e validar os seus pressupos-

tos; design e construção de 

um Produto Mínimo Viável 

(MVP) e construção do Va-

lue 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 co-

lhidas do público interpelado 

nas artérias da cidade duran-

te o processo de validação das 

ideias.

Para a coordenadora do 

#ideate Bootcamp, Adelina 

Nhanala, os participantes 

demonstraram maturidade e 

dedicação durante a forma-

ção, o que contribuiu para a 

qualidade das ideias por si 

apresentadas.
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O Observatório do Meio Rural organizou, no dia 
11 de Outubro de 2018, a conferência que teve 
como tema: Agro-negócio: serviços à agricultu-
ra. A reunião tinha e alcançou os objectivos, que 
se sintetizam, de apresentar e debater os cons-

destas actividades, assim como sugerir políticas 
públicas (mercados, preços e subsídios, políti-
cas 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:

 A sensibilização dos criadores para cumpri-
rem com programas de vacinações e de ba-
nhos, instituindo medidas penalizadoras aos 
incumpridores. Reintroduzir a caderneta do 
criador.

 A introdução de reformas nas instituições para 
aumentar a transparência nas decisões da ad-
ministração pública, o acesso à informação e 
a capacitação técnica nos distritos, sobretudo 
para o desempenho das funções de extensão 
rural e inspecção sanitária.
 A necessidade de introduzir reformas nos 
projectos “bandeira” dos Centros de Presta-
ção de Serviços Agrários (CPSA), da Bolsa de 
Mercadorias (BMM), dos Silos e da constru-

-
cazmente 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 manu-
tenção das infra-estruturas.

 A urgência de se aprofundar e vitalizar os ser-
viços relacionados com a sanidade vegetal e 
animal, onde existem sinais preocupantes de 
debilidade e incapacidade, bem como rever os 

Comunicado
Conferência Agro-negócio: serviços à agricultura

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:
 A disseminação de informações sobre as ca-

racterísticas dos insumos e sobre o uso, in-
cluindo das condições de protecção da saú-
de.

 O alargamento da cobertura territorial da 
prestação de serviços, seja com delegações 
das empresas especializadas, como por meio 
de parcerias com agentes locais.

 A embalagem da produção com padroniza-
ção da qualidade, sendo, para o efeito, ne-
cessários investimentos para salas de selec-
ção 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 for-
mas de estimular estes investimentos assim 
como o funcionamento durante um período 
após o inicio da actividade.

 Que se estimulem investimentos para a recuper-
ação da rede rural fixa, o processamento para 
acrescentar valor e a criação de emprego, de 
modo que a acumulação e o investimento se lo-
calizem nos locais de produção. Para o efeito, são 
necessários incentivos e defesa/protecção dos in-
vestidores.

 A realização, pelas redes de extensão rural públi-
cas e privadas e pelas empresas fornecedoras, de 
cursos programados e sistemáticos sobre a utili-
zação de insumos e da mecanização (onde exis-
tem grandes défices de operadores de máquinas, 
mecânicos, etc.).

 A utilização das rádios comunitárias para difusão 
dos cursos, de informações dos preços, do clima, 
entre outras informações úteis para os produ-
tores.
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A Rede Homens Pela Mudança (HOPEM), é uma or-

fundada no ano de 2009, por 25 organizações e acti-
vistas de Direitos Humanos da sociedade civil mo-

-
ção 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. 

No âmbito do “Projecto Kudziua” implementado em 
parceria com a Save The Children, cujo foco é o conhe-
cimento para as crianças da Zambézia - Educação pré-
-escolar inclusiva e serviços integrados de educação, 
saúde, nutrição e protecção da Criança, a HOPEM pre-

baseado na Província da Zambézia - Morrumbala. 
Requisitos:

saúde pública, estudos de género ou outras áreas 

-
vante para este posto

-- Conhecimento de instrumentos políticos no campo 
dos direitos sexuais e reprodutivos, promoção da 
Igualdade de Género e Proteção da Criança no con-
texto nacional (e internacional)

em direitos humanos com enfoque para assuntos de 
género 

-
-Point e Internet)

e analíticas 

governamentais é uma vantagem

Os interessados deverão enviar os seus Cv’s, acom-
panhados de carta de apresentação, e indicando cla-
ramente a posição a que concorrem, para os seguintes 
endereços eletrónicos: hopem@hopem.org.mz e ho-
pem.moz@gmail.com
Os termos de referência (TdR) detalhados se encon-
tram disponíveis e podem ser solicitados atraves dos 
endereços electronicas acima indicados.

cuidadosamente os TdR e se respondem aos requisi-
tos 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

ANÚNCIO DE VAGAS

A Rede Homens Pela Mudança (HOPEM), é uma 
-

vos, fundada no ano de 2009, por 25 organizações 
e activistas de Direitos Humanos da sociedade ci-
vil moçambicana.  O objectivo comum da rede, é 

igualdade de género, justiça social, redução da 
violência, promoção da saúde e bem-estar de ho-
mens, mulheres e crianças em Moçambique. 

No âmbito do projecto Yes I Do implementado 
em parceria com as organizações Plan Interna-
cional, Coalizão e ROSC cujo foco é eliminar os 
casamentos prematuros e gravidez precoce, a 

Comunicação que estará baseado na Província de 
Nampula. 
Requisitos:

-
nalismo, ciências de comunicação ou outras 

relevante.

jornalística.
-

seadas em direitos humanos com enfoque para 
assuntos de género e masculinidades.

-
mas tecnológicas para partilha/gestão de infor-
mação e conhecimento.

-
ta/oral e analíticas 

governamentais é uma vantagem.

Os interessados deverão enviar os seus Cv’s, 
acompanhados de carta de apresentação, e in-
dicando 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 en-
contram disponíveis e podem ser solicitados atra-
ves dos endereços electronicas acima indicados.

-
quem 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 candida-
tos/as pré-selecionados/as

ANÚNCIO DE VAGAS
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A 
iniciativa Business Wo-
man Connect (BWC) 
graduou, esta semana, o 
primeiro grupo de mulhe-

res em matérias de poupança aces-
síveis para apoiarem o crescimento 
dos seus negócios. Trata-se de uma 
iniciativa financiada pela multina-
cional Exxon Mobile no valor de 
USD 300 mil e implementada em 
parceria com a Technoserve e ban-
co Letsego. O BWC tem como ob-
jectivo aumentar as oportunidades 
económicas das mulheres através 
do acesso às habilidades de negó-
cios e serviços de financeiros. 

Nesta fase foram contempladas cin-

quenta e seis mulheres que desen-

volvem 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 clien-

tes, markenting e gestão financeira. 

Falando na ocasião, Fernando Pega-

do, director dos Assuntos Públicos 

e governamentais da Exxon Mobile, 

Mulheres formadas em 
matéria de negócios

enalteceu a importância da poupan-

ça, alegando que ela é crucial para 

reduzir a pobreza aumentando o ní-

vel dos investimentos nos negócios.

Pegado destacou que uma das prin-

cipais preocupações das mulheres 

empreendedoras em Moçambique é 

como lidar com o panorama finan-

ceiro, 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, directo-

ra da Technoserve, explicou que a 

iniciativa contemplou mulheres em-

preendedoras da cidade e província 

de Maputo, bem como da província 

de Inhambane, de modo a melho-

rarem a sua prestação no desenvol-

vimento 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)  

A 
Pernod Ricard Moçam-
bique, em nome da marca 
Chivas, apoiou o primei-
ro evento ecológico “Go 

Greener” oferecendo 2500 palhas 

ecológicas, no último sábado, no 

Parque dos Continuadores, acto 

que contou com cerca de 150 crian-

ças 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, activi-

dades como reciclagem, produção de 

azulejos a partir de plásticos, cons-

trução de casas com base em gar-

rafas de plástico PET e, mais tarde, 

com enfoque exclusivo para adultos, 

um espectáculo musical com parti-

cipação 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 acti-

vidades de responsabilidade social, 

neste caso concreto, para a melhoria 

do meio ambiente. “Queremos mos-

Pernod Ricard Moçambique 
apoia primeiro evento ecológico

trar que é possível realizar eventos 

responsáveis”, referiu.

“Como Pernod Ricard, acredita-

mos 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 biode-

gradáveis 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 conscienciali-

zação 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 am-

bientais, comparando com os mais 

velhos”, considerou Kátia Conceição.
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