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Aventura EMATUM mais cara
Gás desbloqueia impasse com os credores

CONCURSO N  44 DE 04/11/2018
PREVIS O DO JOKER  - 125.000,00 MT

1º PRÉMIO  -  2.000.000,00MT
PRÓXIMA, 46ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA 10/11/2018

PREVISÃO DO JACKPOT DE TOTOBOLA - 656.900MT
VALOR   DO  1º PRÉMIO - TOTOLOTO  - 10.000,00 MT

Aposte em qualquer lugar. É só 
digitar *124# opção Sojogo ou      

www.sojogo.co.mz 

Adriano Nuvunga também defende que a Frelimo e o MDM saíram derrotados
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desenvolvimento e isto faz com que 

o próprio Governo vá andando e 

sobrevivendo, mesmo sem fazer 

nada. Então, o ADS quer pegar 

uma discussão estruturada sobre 

o desenvolvimento em termos de 

políticas públicas, questionando-as 

através de análises e um trabalho 

criterioso estruturado de perguntar 

até que ponto é que o dia-a-dia da 

governação neste país é orientado 

para o desenvolvimento.

E por quê coesão social?

É importantíssimo porque nós so-

mos uma sociedade multiétnica, 

multilinguística e multitribal. Tive-

mos dois grandes conflitos e o últi-

mo, este da guerra civil, ainda não 

está resolvido, mas já há indícios de 

outros conflitos, basta olhar para 

Cabo Delgado. A questão central 

é como é que, como sociedade e 

nação, podemos criar condições 

para que todas as pessoas, inde-

pendentemente, da sua origem ét-

nica, tribal, linguística ou regional, 

possam fazer parte do processo de 

desenvolvimento. Neste momen-

to, o que se ouve e se sabe é que 

“não, aquele já comeu, não pode, sai 

daqui” dentro do próprio partido 

Frelimo; que os que trabalharam 

com o presidente Samora, Chissa-

no e Guebuza têm de ser deitados 

fora porque já comeram, então, os 

que valem são os que estão agora 

a comer, esperando se que termine 

o mandato para esses saírem para 

virem comer outros. Ora, isso não 

propicia coesão social. Se é essa di-

nâmica dentro da própria coaliza-

ção governante, e os outros, a outra 

grande maioria que não está incluí-

da na governação da Frelimo? Isto 

faz com que tenhamos uma situa-

ção de não coesão social e a coesão 

social é importantíssima para que 

possamos ter paz, que por sua vez 

é importantíssima para que possa-

mos atrair investimentos para num 

quadro de um programa nacional 

de desenvolvimento, onde todos 

participam.

Atentado a partidos 
dominantes
Mas estão cientes de que uma luta 

dessas implica, necessariamente, 

desafiar e até colocar em causa as 

fundações da Frelimo, um partido 

cuja sobrevivência e reprodução 

assentam, justamente, num para-

digma clientilista?

Sem dúvida. A sobrevivência do 

partido Frelimo é por via de ma-

nutenção de um status quo não de-

senvolvimentista, que permite com 

muita facilidade que aquele núcleo 

pequeno no partido que controla 

o poder possa, claramente mani-

pular, clientelisticamente, aquilo 

que é a dinâmica da vida política 

da sociedade. Todo o trabalho de 

emponderamento da juventude no 

sentido de se desenvolver como 

homens e mulheres autónomos, in-

dependentes e visionários, que não 

dependa das lógicas do partido, 

obviamente que atenta contra a 

TEMA DA SEMANA

Recorre a pressupostos da 

ciência política para afir-

mar que Frelimo foi o 

grande perdedor das elei-

ções de 10 de Outubro último. 

Mas mais do que isso, diz que o 

partido dominante provou do seu 

próprio veneno. Igual a si pró-

prio, Adriano Nuvunga, docente 

de ciência política, fez estas e ou-

tras análises numa entrevista ao 

SAVANA, esta semana, que teve 

como pretexto o lançamento de 

uma nova plataforma da socieda-

de civil de que é presidente. Siga-

-o em discurso directo. 

Cerca de cinco meses depois de 

ter deixado a presidência do Cen-

tro de Integridade Pública (CIP), 

reapareceu esta semana com um 

Think and do Tank. O que é o ADS 

e qual é a sua essência?

É um centro de ideias e de acção 

sobre a temática de juventude, lide-

rança e desenvolvimento. Nos últi-

mos 10 anos, mas concretamente 

nos últimos seis, estive à frente do 

trabalho anticorrupção, cujo en-

foque é, essencialmente, em torno 

de integridade e de desvios ao bem 

público. No caso do CIP, fizemo-lo 

com um enfoque muito grande na 

promoção da transparência e isso 

foi feito, incluindo avanços institu-

cionais no sector público, que cul-

minaram com a divulgação massiva 

de contratos públicos na posse do 

Estado ou na aprovação das mais 

recentes leis da indústria extractiva, 

que têm avanços importantes na 

questão da transparência.

O que o trabalho desenvolvido no 

CIP tem a ver com o ADS?

A questão central é o que depois 

se faz com isso. O movimento pro-

-transparência deu passos impor-

tantes, mas há uma certa fadiga 

porque depois isso não leva à pres-

tação de contas. Desde as dívidas 

ocultas até aos casos mais peque-

nos, não há responsabilização. E foi 

justamente aí onde tomei a decisão 

de deixar o CIP. A forma de ser e 

estar dos movimentos de liber-

tação que estão no poder, como a 

Frelimo, estabelece uma relação de 

economia política com o Estado e 

sociedade baseado naquilo que um 

deles já disse, de que libertaram a 

terra e os homens e ergueram a pá-

tria para nós, por isso, eles são os 

donos do país. Mas este sentimen-

to de dono do país impera com as 

possibilidades de haver responsabi-

lização por via de instituições de-

mocráticas. Foi aí que eu disse não, 

aquilo que era a teoria de mudança 

que tínhamos, de que quanto maior 

for a transparência, isso vai levar à 

acção pública, não está a acontecer, 

justamente, porque o antigo movi-

mento de libertação, hoje Governo, 

capturou o Estado e a sociedade e 

consegue, por via do Estado, retirar 

aquilo que é o potencial de trans-

formação que a transparência tem. 

Então, eu disse não, deixa mudar o 

campo e estabelecer o ADS.

“Geração da viragem” é uma 
fraude
O ADS tem como pilares a ju-

ventude, liderança, políticas de 

desenvolvimento e coesão social. 

Comecemos pelo primeiro pilar.

O ADS surge para trabalhar com a 

juventude no sentido de negar que 

ela seja alienada. Hoje a maioria da 

população é jovem, mas os jovens 

não conseguem transformar as coi-

sas porque há um movimento de 

alienação da juventude. A dinâmi-

ca que existe dentro da mobilidade 

social que se consolidou pela ma-

neira de governação do partido, é 

de que só prospera aquele que for 

obediente dentro e fora da Freli-

mo e, na relação entre a sociedade 

e o Estado, os que prosperam são 

aqueles que são obedientes, que não 

questionam. Ora, uma juventude 

que não questiona, é uma juventude 

alienada e uma juventude alienada 

é um problema para o nosso futuro 

porque a juventude tem de trans-

formar, ela é a força transformadora 

da sociedade, são os líderes do ama-

nhã. Quando os jovens estão alie-

nados, ficam quietos e calados para 

tentar a sua sorte de comer, estão a 

alienar a nossa sociedade. Então, o 

ADS surge primeiro para trabalhar 

com jovens para promover oportu-

nidades de emponderamento dos 

jovens para que estes digam não a 

este movimento alienador e de pa-

cifismo que o status quo impõe aos 

jovens. 

Querem fazer da juventude a ge-

ração da viragem?

Ah, isso aí é uma fraude. E são des-

sas fraudes de juventude geração 

da viragem que não podem con-

tinuar a acontecer. A Frelimo não 

pode sozinha definir um grupinho 

de jovens e tentar fazer dele uma 

geração, isso é uma fraude.(Foi o 

presidente Guebuza que cunhou o 

termo geração da viragem, referin-

do-se aos jovens).

Falhanço de lideranças 
O que se pretende perseguir com 

o pilar sobre liderança?

Liderança são todos incentivos es-

truturais que uma liderança tem em 

relação ao bem público e o futuro 

da sociedade. É isto que diferencia 

as nações pobres das nações ricas. 

É isto que faz com que os líderes 

tenham objectivos de curto, médio 

ou longo prazo. É aquilo que faz 

com que os líderes distingam o bem 

privado do bem público. O proble-

ma central da nossa sociedade é o 

falhanço de lideranças. O problema 

não são os recursos que não temos, 

é uma questão de liderança. Nesse 

sentido, a corrupção é manifestação 

de um falhanço de liderança, do 

que propriamente o problema. Nas 

sociedades sem corrupção houve 

decisão de homens e mulheres que 

se empenharam sob liderança es-

clarecida para dizer não à corrup-

ção. Neste momento, não se nota 

um sentimento de que a liderança 

se sente agredida pela corrupção. 

Então, é a liderança, é aqui que é 

preciso trabalhar e nós queremos 

trabalhar estruturadamente. 

De que formas?

Fundamentalmente é olhar para os 

jovens como os líderes do amanhã 

porque se não fizermos um in-

vestimento estruturado e sério de 

trabalho com a juventude, vamos 

continuar com os mesmos proble-

mas hoje, amanhã e sempre. Neste 

momento, temos um défice muito 

grande de liderança ao nível mais 

amplo da sociedade, no sector pri-

vado, até nas igrejas. À política já 

não digo. Então, é preciso uma re-

novação de instituições sociais para 

uma boa liderança na sociedade e 

nós queremos pegar nos jovens, tra-

balhar com eles no sentido de ama-

nhã termos boa liderança a todos os 

níveis.

Sobre o terceiro pilar, acha que 

falta uma agenda pro-desenvolvi-

mento neste país?

“A Frelimo provou do seu próprio veneno”
Para Adriano Nuvunga, o antigo movimento de libertação foi o grande perdedor de eleições

Aquilo que não se consegue dar 

à população neste país é o desen-

volvimento. Neste momento, não 

temos uma governação com ideias 

claras de um projecto nacional mais 

amplo, inclusivo, transparente do 

desenvolvimento. Este país produ-

ziu uma agenda, a agenda 2025. Eu 

tenho dúvidas sobre se os gover-

nantes de hoje se lembram de onde 

é que está esse documento. Não há, 

neste momento, uma agenda de de-

senvolvimento. O que se nota é que 

saiu-se da dependência da ajuda ex-

terna e vai entrar-se para a depen-

dência dos recursos naturais, sem 

uma estratégia de desenvolvimento. 

Do mesmo jeito que, em relação 

à ajuda externa, nunca houve uma 

estratégia clara de utilização da 

ajuda sobretudo para o desenvolvi-

mento de capacidades para a mé-

dio ou a longo prazo sair-se dessa 

dependência. Hoje, a preocupação 

é atrair maior número possível de 

projectos de Investimento Directo 

Estrangeiro para o país. Mas para 

qual projecto de desenvolvimento? 

Qual é o projecto nacional moçam-

bicano de desenvolvimento, dentro 

que qual contribui a indústria ex-

tractiva? Qual é? Não se conhece. 

Então, continuamos dependentes 

das dinâmicas externas, em função 

dos interesses estrangeiros para os 

recursos naturais. Hoje estamos 

mais preocupados em olhar a cor-

rupção no sentido daquilo que os 

governantes tiram dos seus bolsos 

para o erário público. Esquecemo-

-nos que o dano maior que fazem 

é a falta de desenvolvimento por 

falta de dedicação a esse mesmo 

desenvolvimento por causa daquilo 

que estão a comer e a distribuir-se 

entre eles. Não há um pensamen-

to de geração de desenvolvimento 

porque a corrupção permite um 

entretenimento de um consumis-

mo esterlizante às possibilidades 

de desenvolvimento. Não há, neste 

momento, um debate centrado no 

Por Armando Nhantumbo

“Analistas que querem agradar a Frelimo, não sei a troco de quê, podem falar o que quiserem, mas em termos de ciência 
política, estas eleições não foram ganhas pela Frelimo” – Adriano Nuvunga.
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Após prolongadas nego-
ciações e impasses, o 
Governo moçambicano 
alcançou um “acordo de 

princípios” com uma parte dos 

detentores dos títulos da dívi-

da, o que obriga o país a pagar o 

encargo com 5% das receitas do 

gás até 2033 e torna a “aventura 

EMATUM” ainda mais cara.

“O Ministério da Economia e 

Finanças da República de Mo-

çambique comunica que che-

gou a acordo de princípios sobre 

os principais termos comerciais 

para a reestruturação da propos-

ta dos títulos da dívida de USD 

726.524.000,00 a taxa de 10,5 por 

cento”, refere um comunicado do 

Ministério da Economia e Finan-

ças (MEF).

O acordo foi alcançado com qua-

tro membros do Grupo Global 

dos Detentores dos Títulos de 

Moçambique (Mozam 2013), e 

obriga Moçambique a iniciar os 

pagamentos em Março de 2019. 

Os fundos são geridos pela Fa-

rallon Capital Europe LLP, a 

Greylock Capital Management 

LLC, a Mangart Capital Advisors 

SA e a Pharo Management LLC. 

Estes detentores da dívida actual-

mente controlam cerca de 60% 

dos títulos em circulação referen-

tes ao empréstimo contraído para 

a Ematum.

Porém, segundo o MEF, o acor-

do de princípio está refém ao en-

tendimento entre as partes sobre 

a documentação “mutuamente 

satisfatória definindo os termos 

detalhados da reestruturação, 

incluindo a implementação, e a 

obtenção pelo Ministério de to-

das aprovações parlamentares e 

governamentais necessárias em 

Moçambique”.

Numa primeira reacção ao anún-

cio oficial, O Centro de Integri-

dade Pública (CIP) exige que o 

parlamento rejeite esta proposta 

de reestruturação que, segundo a 

organização, compromete o bem-

-estar de uma geração inteira e 

busque outras alternativas para 

restabelecer a confiança do país a 

nível da comunidade internacio-

nal.

“Uma reestruturação da dívida 

deve proteger os interesses dos 

moçambicanos, promover o cres-

cimento económico e permitir 

que os gastos  públicos favoreçam 

aquisição de bens e serviços es-

senciais para os sectores prioritá-

rios”, sublinha o CIP. 

A dívida deverá ser liquidada até 

2033 e uma parcela do encargo 

– denominada pagamento no-

minal cumulativo com o valor de 

USD500 milhões - será saldada 

com 5% das receitas fiscais do gás 

natural através de instrumentos 

de valorização (VRIs), cuja explo-

ração arranca em 2022.

Novos títulos
O acordo de princípios também 

prevê novos títulos de dívida. Os 

novos títulos terão um valor no-

minal de USD900 milhões, com 

maturidade a 30 de Setembro 

de 2033 e um cupão de 5,875%, 

“considerando a taxa de 4,0% 

seja paga em dinheiro e 1,875% 

pagável através de capitalização 

até (e incluindo em) 30/09/2023, 

com 5,875% pagáveis em dinhei-

ro posteriormente”. A dívida da 

Ematum, como o valor nominal 

de USD850 milhões concedi-

dos pelo banco Crédite Suisse, 

tinha sido renegociada em Abril 

de 2016 com a emissão de novos 

títulos designados como Mozam 

2023, correspondendo a um novo 

prazo para a liquidação da dívi-

da. Porém, desde então, e depois 

de terem sido revelados 

os empréstimos para a 

constituição da Proindi-

cus e da MAM – outras 

duas empresas do uni-

verso securitário – o go-

verno nunca mais entre-

gou qualquer prestação 

para o pagamento das 

dívidas pendentes.

Na proposta renegociada 

da Ematum, o primeiro 

pagamento dos juros se-

mestrais ocorrerá já em 

Março de 2019, e depois 

novamente em Setem-

bro, e o capital será pago 

em cinco parcelas anuais 

iguais, de 2029 a 2033.

Nota-se que o capital em 

dívida e juros vencidos e 

não pagos dos títulos em 

30 de Setembro de 2018 

era de USD726.524.000 

e USD189.441.133, res-

pectivamente. 

Nas projecções governa-

mentais, num documen-

to de Junho deste ano 

apresentado aos credores 

em Londres, em 2033 

as receitas de gás decor-

rente da área 1 chegará 

a atingir USD 2000 mi-

lhões.

Entretanto, o economis-

ta-chefe da Organiza-

ção Não Governamental 

(ONG) Comité para o 

Jubileu da Dívida (CJD) 

fez notar que o acordo 

sobre a dívida em Mo-

çambique pode custar 

“centenas de milhões de 

dólares” a mais do que o 

empréstimo original.

“O povo de Moçam-

bique não devia ter de 

pagar estas dívidas in-

justas”, disse Tim Jones, 

acrescentando que “os 

empréstimos que foram 

originalmente concedi-

dos foram dados sem o 

acordo do Parlamento 

de Moçambique, a uma 

empresa sem receitas, e não bene-

ficiaram os moçambicanos”

A nota divulgada pelo MEF é 

clara em relação à origem dos 5% 

das receitas fiscais provenientes 

do gás natural: áreas 1 e 4 e até ao 

limite de 500 milhões de dólares 

(pagamento nominal cumulativo). 

Ironicamente, este valor coincide 

com os 500 milhões que “desapa-

receram” no circuito Abu Dhabi e 

o Ministério da Defesa Nacional 

(MDN). 

Recorde-se que no depoimen-

to prestado à Kroll, a firma que 

realizou a auditoria independen-

te às dívidas ocultas, o indivíduo 

“A” (António Carlos de Rosá-

rio, o poderoso oficial do SISE), 

disse que os USD500 milhões 

foram usados para a compra de 

equipamento militar. Contudo, o 

fornecedor, a Privinvest, sedeada 

em Abu Dhabi e pertencente ao 

libanês Iskander Safa, negou que 

tenha sido fornecido material 

bélico. A Privinvest é a empresa-

-mãe da família Safa, que opera 

nas áreas da construção naval, 

transportes marítimos, imobiliá-

ria e exploração de petróleo e gás.

Os títulos abrangidos pelo acordo 

correspondem a cerca de 726,5 

milhões de dólares do total de 

dois mil milhões de dólares de 

dívidas ocultas contraídas ilegal-

mente pelo Estado em 2013 e 

2014.

“O Ministério e os detentores 

dos títulos concordaram em tra-

balhar de boa-fé com seus res-

pectivos assessores para chegar a 

um acordo sobre a documentação 

mutuamente aceitável e a imple-

mentação da reestruturação pro-

posta o mais breve possível”, lê-se 
na nota.
A nota do MEF não faz alusão 
ao ponto de situação do paga-
mento da dívida da Proindicus e 
da MAM, também ilegalmente 
contraída na administração Gue-
buza e que Moçambique tem sido 
incapaz de pagar, encontrando-se 
numa situação de incumprimen-
to. Neste momento está em Ma-
puto uma missão do FMI (Fundo 
Monetário Internacional), a insti-
tuição que suspendeu o programa 
de auxílio financeiro a Moçambi-
que em 2016, logo após ter reben-
tado o que foi designado como o 
“escândalo das dívidas ocultas” 
por não terem sido inscritas no 

Orçamento de Estado nem terem 

sido aprovadas pela Assembleia 

da República.

Dívida da Ematum

Gás desbloqueia impasse com os credores
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própria sobrevivência do partido, 

que assenta numa lógica aliena-

dora porque não transformadora e 

porque os jovens ficam à espera de 

quando vai ser a sua vez e, quando 

fica à espera de quando vai ser a sua 

vez, não pode questionar porque 

quer fazer parte desse processo. E 
o debate do Estado/Governo sobre 
a questão da juventude é mais em 
termos de trazer mais um jovem 
para sentar e comer numa mesa 
de coisas que nem existem. O que 
nós estamos a dizer no ADS é que 
o debate da juventude não pode 
ser alargar a mesa para um e outro 
comerem, é no sentido de trans-
formação, de políticas públicas que 
assentam num desenvolvimento 
através de pessoas e em particular 
da juventude, jovens que possam 
crescer autonomamente e desen-
volver o país. Isso é um atentado a 
todos os partidos dominantes. Se 
for a ver como é que os partidos 
dominantes acabaram no mundo 
inteiro, foi justamente porque ou os 
recursos para o clientelismo acaba-
ram – como parece que acabaram 
aqui, como mostram os resultados 
eleitorais – para manter essas redes 
a funcionar, ou quando os jovens 
emponderados se autonomizam e 
crescem autonomamente e saem 
daquela rede clientelar.
Há gato escondido
Mas a realidade, sobretudo em 
África, tem mostrado uma acen-
tuada desconexão entre o campo 
de pensamento/ideias e o de polí-
ticas e acções. Como será possível, 
logo em Moçambique, ligar estes 
dois campos?
Estou complemente de acordo, mas 
isso não foi feito justamente porque 
este trabalho de análise estruturado 
das políticas públicas para o de-
senvolvimento não era feito. Com 
este trabalho de accountability em 
torno do desenvolvimento, bem es-
truturado, a equação da governação 
muda neste país. Se olharmos para 
o Plano Quinquenal do Governo, 
não há estratégia de desenvolvi-
mento do país, há é uma estratégia 
para a expansão dos serviços sociais 
e básicos como água, saúde, educa-
ção e facilitação de Investimento 
Directo e Estrangeiro e ponto final. 
Mas um trabalho estruturado de 
perguntar como é que com tantos 
recursos que temos e com tantos 
empresários com quem o Estado 
até tem dívidas, ainda compramos 
alface na África do Sul. Falou-se 
agora de uma dívida altíssima que 
o Estado tem com o sector privado 
nacional e eu dizia noutro dia que 
precisamos de fazer uma auditoria 
independente nessa dívida. O Es-
tado não pode assumi-la sem antes 
realizar uma auditoria independen-
te, clara e credível, que nos mostre 
como é que se chegou a ela e, por 
essa via, se pagar. Não deve isso 
não acontecer, porque há um gato 
escondido aí e é isso também que 
nos vai dar um entendimento sobre 
que tipo de sector privado temos, se 
é um sector privado produtivo, de-
senvolvimentista ou um sector pri-
vado do consumo esterlizante das 
possibilidades de desenvolvimento 
do país.
O trabalho que fez no CIP era 
pela justiça social e, na entrevista 
balanço dos seis anos que conce-
deu ao SAVANA, dizia que infe-
lizmente não conseguiram essa 

justiça social; que, pelo contrário, 

havia cada vez mais deterioração 

das condições materiais para a 

justiça social, com cada vez mais 

desigualdades entre os que têm e 

os que não têm. Por que acha que 

com a ADS a situação será dife-

rente?

Os pressupostos são diferentes. O 

CIP tem uma teoria de mudança 

clara e era assente na transparên-

cia que vai conduzir acção popular 

e dos órgãos da justiça, mas ques-

tões estruturais impedem que isso 

aconteça. O CIP vai continuar essa 

luta e está muito bem, bem liderado 

pelo Edson Cortez, um doutorado 

em Portugal, um jovem adequado 

e na hora certa para liderar o CIP. 

Nós aqui vamos continuar numa 

outra perspectiva e assentamos no 

trabalho com a juventude para es-

pevitar o seu potencial transforma-

dor, ao mesmo tempo que trabalha-

mos com esta geração que está no 

poder hoje, através do engajamento 

de políticas púbicas claras para o 

desenvolvimento. 

Mas convenhamos: esta agenda 

desenvolvimentista do ADS pas-

sa, necessariamente, por terem de 

mergulhar em questões críticas da 

governação, como a integridade, a 

transparência, a boa governação 

e o combate à corrupção, que são 

também o objecto do CIP. O ADS 

não vai colidir com o CIP?

Não, antes pelo contrário, é comple-

mentaridade que há, que é saudável, 

importante e desejável. Deixei tudo 

bem claro no CIP, organizadamen-

te. O CIP tem os maiores talentos 

deste país, tem recursos humanos, 

financeiros e tudo para continuar a 

missão que nós desenhamos quan-

do fundamos o CIP em 2003. Dei-

xamos o CIP para continuar aquela 

missão e viemos abraçar esta. Da-

qui a alguns anos também vamos 

deixar esta aqui e abraçar outra para 

continuar.

Neste país há proliferação de mo-

vimentos da sociedade civil, mui-

tos deles com causas que não se 

entendem muito bem, deixando 

transparecer a ideia de que o seu 

principal objectivo é acomodar 

pessoas e caçar dinheiro dos par-

ceiros internacionais. O ADS não 

será mais uma dessas organiza-

ções?

É bom que assim seja até. Não há 

pluralismo na sociedade, se não há 

entidades para dar voz a esse plura-

lismo. A sociedade avança quando 

há cada vez mais movimentos da 

mais variadíssima natureza. Isso é 

saudável. Obviamente que não há 

movimento que vai funcionar sem 

recursos, tem de buscá-los de algum 

lado. Então, com total respeito que 

tenho por esse posicionamento, mas 

quanto mais movimentos houver, 

melhor. A liberdade de expressão, 

de associação e de direitos cívicos se 

realizam dessa maneira e até a lei é 

clara sobre isso, para as pessoas se 

organizarem em grupos para pude-

rem articular com entidades públi-

cas e privadas deste país.

Então, defende quantidade em de-

trimento de qualidade?

Não pode haver qualidade sem 

haver quantidade. Quando tem 

quantidade, é o trabalho que vai 

determinar a qualidade. Aquelas 

organizações que não ficarem re-

levantes pelo seu trabalho, vão ficar 

pelo caminho. Aquelas que fizerem 

um trabalho de qualidade, que a 

sociedade vai ver e reconhecer, vão 

continuar.

Foi dos primeiros senão o pri-
meiro a afirmar, publicamen-
te, que a Frelimo foi o grande 
perdedor das V eleições de 

10 de Outubro último. Quer argu-

mentar?

Esta é uma questão puramente de 

ciência política. Quando se quer 

analisar quem venceu uma elei-

ção entre os principais candidatos, 

coloca-se o mapa eleitoral antes e 

depois da eleição. Se fizer essa equa-

ção, vai ver que a Frelimo controlava 

maior número de municípios antes 

da eleição e saiu com menos muni-

cípios depois da eleição. O segundo 

aspecto é substantivo, é quais é que 

eram os municípios estratégicos. A 

Frelimo foi declarada como vence-

dora no município da Matola, por 

exemplo, mas legitimamente, é per-

dedor na Matola. E a nata política 

da Frelimo vive na Matola, é só ver 

as mansões que existem no municí-

pio. Até parte dos que comem o di-

nheiro das dívidas estão lá, conheci-

dos e identificados. Então, a Frelimo 

perdeu o município dormitório da 

capital. Mas a Frelimo voltou a per-

der na Beira. É a terceira vez con-

secutiva que os seus candidatos per-

dem lá, significa que é um território 

para esquecer. Quando um partido 

dominante tem de se convencer que 

certos municípios não há como, isso 

é derrota. Perdeu Quelimane, Nam-

pula e todos os municípios da costa. 

Mencionem para mim quais são os 

outros municípios mais importantes 

neste país que não são esses que a 

Frelimo perdeu. Perdeu justamente 

nos municípios estratégicos des-

te país, onde está concentrada a 

maioria da população. Municípios 

politicamente estratégicos. Os prin-

cipais centros urbanos perdeu. Em 

Maputo teve de empurrar Venâncio 

Mondlane e Samito Machel para 

fora para o mais velho Comiche. 

Então, analistas que querem agradar 

a Frelimo, não sei a troco de quê, 

porque quando você é professor, tem 

de falar as coisas claramente, esses 

podem falar o que quiserem, mas 

em termos de ciência política, estas 

eleições, eih, não, não foram ganhas 

pela Frelimo.

Quem as ganhou?

É a Renamo que ganhou as elei-

ções e MDM perdeu. Se compara 

o mapa político do MDM um dia 

antes da eleição e dois dias depois 

da eleição, vai ver que o MDM per-

deu Quelimane, Guruè, Nampula e 

reduziu o nível de peso nas Assem-

bleias Municipais. Então, a Freli-

mo e o MDM saíram derrotados 

e, claro, em magnitudes diferentes 

em função da magnitude política de 

cada um.

O que penalizou a Frelimo?

A Frelimo tem uma coisa que cha-

ma de máquina eleitoral. Isso aí, 

desta vez não funcionou, sobretudo, 

porque não tem aquele dinheiro que 

sempre teve em tempos de abun-

dância para distribuir. A máquina 

não saiu do hangar, por falta de re-

cursos.

Dívidas ocultas?

As dívidas ocultas, sim. E aqui po-

demos dizer que a Frelimo provou 

do seu próprio veneno. Ao perder 

as eleições por falta de recursos, 

também ficou penalizada pela crise 

causada pelas dívidas ocultas. Em 

segundo lugar, este divisionismo que 

há na Frelimo, de quem come agora, 

quem sai, intrigas internas, penali-

zaram a Frelimo. E também a mar-

ginalização da juventude da Frelimo 

dentro da própria Frelimo, que é 

uma marginalização reclamada por 

essa juventude porque na sua maio-

ria é uma juventude que não tra-

balha, uma juventude que quer ser 

distribuída prebendas para comer. 

O que no fundo reclamam é maior 

distribuição dessas prebendas que 

parece que acabaram por causa das 

dívidas ocultas, então, ficam desen-

gajados e reclamam marginalização, 

mas no fundo, é aparente porque os 

outros jovens cá fora nunca tiveram.

E o que penalizou o MDM?

O que enfraquece qualquer mo-

vimento são as divisões internas e 

os últimos anos da governação do 

MDM não foram acertados. É uma 

liderança não acertada quando as 

pessoas não percebem que todos 

precisam de espaço. Quando você é 

o líder, tem de dar espaço de opor-

tunidades para os outros. Ninguém 

pode ficar com grande poder sozi-

nho. É por isso que há descentra-

lização do Governo central para as 

autarquias, mas nas autarquias tam-

bém deve haver descentralização 

e os partidos são parte importante 

disso. E, fundamentalmente, o que a 

oposição não percebe é que eles não 

precisam se gostar, têm de trabalhar 

juntos para um objectivo maior. E 

aqui a oposição precisa rediscutir o 

seu posicionamento para recuperar 

níveis de maior relevância na socie-

dade para contribuir mais ampla-

mente para o desenvolvimento. 

Como viu a parte organizacional 

do processo?

Nota negativa grande vai em parti-

cular para a Comissão Nacional de 

Eleições que, disfarçada de partidos 

e uma sociedade civil não credível, 

cujas ligações com o partido Freli-

mo conhecemos, retirou candidatos, 

frustrando expectativas dos jovens. 

No lugar de promover confiança 

pública nos jovens no desenvolvi-

mento democrático, retirou-se-lhes 

isso e o Conselho Constitucional 

atingiu um nível de crise de legi-

timidade ao homologar decisões 

da CNE sem nunca olhar para o 

mérito, a prejudicar sobremaneira 

do desenvolvimento democrático 

desta nação. Mas apesar disso, os 

jovens foram para as urnas. Votaram 

e se pronunciaram contra as dívidas 

ocultas, que são parte da crise que se 

vive. Pronunciaram-se contra a crise 

económica, contra a falta de diálogo 

público sobre o desenvolvimento e 

contra a alienação a que estão sujei-

tos neste país. A questão central é 

uma restauração do Estado para que 

olhe para a Frelimo e os partidos da 

oposição como iguais. Neste mo-

mento, o Estado vê como sua res-

ponsabilidade a protecção do poder 

da Frelimo. As pessoas da oposição 

e os críticos são vistos como con-

fusos, famintos, como todo o tipo 

de nomes jocosos que há nesta so-

ciedade. Nunca o Estado consegue 

tomar a sua posição e equidistância 

em relação às várias forças vivas da 

sociedade e tratá-las igualmente. 

Quando isso acontecer, o processo 

eleitoral vai ser organizado de ma-

neira que haja confiança, sem saber-

mos a prior quem vai ganhar ou não. 

Instituição Dhlakama
O coordenador interino da Rena-

mo chegou a ameaçar suspender 

o processo negocial se não houver 

justiça eleitoral. É uma ameaça a 

ser levada a sério?

Não sei. Parte importante do po-

der da Renamo esteve no ameaçar 

retornar à guerra e foi assim desde 

1992. Essa foi sempre a estratégia 

política de Dhlakama. Ora, as pes-

soas não sabem bem até que ponto é 

que Ossufo Momade pode vestir as 

botas deixadas por Afonso Dhlaka-

ma. Há uma reserva em relação a 

isso porque todas aquelas que foram 

as atitudes das pessoas da Renamo 

em relação aos resultados eleitorais 

quebraram com o passado. Com os 

incidentes todos, como o que acon-

teceu em Marromeu, na Matola, em 

Moatize, em Tete, no passado te-

riam gerado uma reacção um pouco 

mais violenta, mas a pessoa que fazia 

isso não existe mais. O coordenador 

interino fez aquela ameaça, mas não 

houve um coro por parte das demais 

pessoas, antes pelo contrário, o Bis-

sopo disse que ele aceita que perdeu, 

o que é bom que aceite, mas não é o 

habitual. Em relação ` Matola, pela 

forma tão pacífica como se aceita-

ram os resultados, não fica claro o 

que se está a passar.

Há pelo menos três nomes para 

a sucessão na Renamo: Ossufo 

Momade, Manuel Bissopo e Elias 

Dhlakama. Qual é o melhor perfil 

para substituir Afonso Dhlakama?

Sabem, ciência politicamente fa-

lando, e conhecendo a África, o 

Dhlakama virou uma instituição 

maior até que a própria Renamo. 

Não conheço a dinâmica política 

dentro do partido Renamo, mas 

pelo nível de analfabetismo que há 

na nossa sociedade, pode ser que 

haja pessoas que ainda não sabem 

que Dhlakama morreu, de tal sorte 

que, quando ouvem Dhlakama a re-

ferir-se ao Elias, vão pensar que é o 

próprio. Para dizer que o Elias, que 

carrega o nome de Dhlakama, para 

o nosso contexto de pobreza e anal-

fabetismo, tem vantagem em relação 

aos demais. Os nomes falam. Do 

mesmo jeito que os apelidos Mon-

dlane e Machel falam. A pessoa até 

pode não saber sequer levantar o 

braço dizer “viva”, mas se carregar o 

apelido... Não conheço bem os três, 

o Bissopo é uma pessoa que penso 

que estudou, teve oportunidades de 

se formar como político, o interino é 

um general, uma pessoa que esteve 

muito tempo no Parlamento, não 

sei se o Elias tem o mesmo tipo de 

articulação, mas carrega o nome de 

Dhlakama. E eu via a ele a falar na 

televisão, até a forma como ele ma-

neja a boca, tem as mesmas feições 

que o irmão.

Máquina eleitoral da Frelimo não saiu do hangar
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Mickey Rebelo dos Santos - 
sobrinha de dois fundadores 
da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO), 

Marcelino dos Santos e Jorge Rebelo 
- foi expulsa do país após um período 
passado num campo de reeducação. A 
jovem burguesa não jurou fidelidade à 
FRELIMO. Vivendo na Itália há mais 
de 30 anos, Mickey ficou mais de 20 
anos sem voltar à Maputo e continua 
sem passaporte moçambicano.

“Eu fui expulsa de Moçambique depois 
de ter estado no campo de Matutuíne, 
que era um campo de reeducação mili-
tarizado para jovens. Eu era a favor da 
FRELIMO, mas tinha 18 anos, usava 
jeans, era uma pessoa livre, burguesa, 
não tinha feito nada de mal, se não o 
facto de apresentar-me, não como uma 
comunista – neste momento lembra-
mos que Moçambique chamava-se 
República Popular de Moçambique –, 
ou seja, eu com o Mao Tsé-Tung [líder 
comunista e revolucionário chinês] não 
tinha nada a ver,” recorda.
“Eu não queria vestir chinês. Eu queria 
jeans, Beatles e Rolling Stones, eu era 
isso. Então, não foi justo. Mas eu perce-
bo porque isso aconteceu,” avalia.
Naquele período não havia perdão para 
quem contrariasse os ideais do novo 
Governo independente. Nem mesmo 
para uma sobrinha dos fundadores do 
partido no poder em Moçambique des-
de 1975.
“Não importa que tu és sobrinha de, 
neste caso, dois [políticos] muito im-
portantes, que eram o Marcelino dos 
Santos e o Jorge Rebelo. Tu também 
vais para a reeducação,” avalia.
“Apanhei um choque, porque vinha de 
uma classe burguesa. Não tenho vergo-
nha de dizer,” considera.
“Tinha uma boa cultura e a prova é que 
ainda estou aqui e nunca traí o meu 

Morreu, na madrugada 

desta quarta-feira, 

vítima de doença, o 

jornalista da Rádio 

Moçambique (RM) e ex-Direc-

tor do Gabinete de Informação 

(GABINFO), Ezequiel Mavota.

Nascido a 22 de Março de 1959, 

no distrito de Magude, província 

de Maputo, Ezequiel Mavota in-

gressou nos quadros da RM, em 

Abril de 1977, onde ocupou, du-

rante o seu percurso profissional, 

vários cargos, com destaque para 

o de Chefe da Redacção Central 

(Antena Nacional), desde 1995.

Em Fevereiro de 2002, Mavota 

ascendeu ao cargo de Director 

de Informação daquela estação 

emissora, tendo, posteriormente, 

país. Nunca fiz política contra Moçam-
bique, continuava a amar o meu país 
como amo hoje,” diz.

Duas décadas sem ir “a casa”
Sem passaporte, Mickey ficou quase 20 
anos impossibilitada de regressar ao seu 
país.
“Eu perdi a nacionalidade. Eu tenho 
de readquirir a nacionalidade, que é um 
processo diferente de quem perdeu só 
porque foi embora. Eu fui expulsa e, 
naquele momento, perdi a cidadania,” 
explica.
“Depois, soube que tinha sido a mi-
nha avó que tinha dado o ultimato ao 
Marcelino dos Santos e disse: ‘Olha, 
tu encontras a minha neta ou eu vou te 
bater’. E o Marcelino, que amava pro-
fundamente a sua mãe, pôs-se à minha 
procura e conseguiu encontrar-me. De-
pois que eu estive com o Marcelino, ele 
disse-me: ‘Podes entrar em Moçambi-
que,” recorda.
“Então eu fiz a minha primeira visita 
a Moçambique. Uma emoção enorme 
porque é a tua terra. Quando chegas, 
sentes o cheiro da terra, da chuva, as 
pessoas, o amor, a comida,” diz.

Relação com a oposição 
Mickey conserva uma estima pelo lí-
der histórico da Resistência Nacional 
Moçambicana (RENAMO), Afonso 
Dhlakama, e lamenta a morte do líder 
da oposição.
“Entre os meus planos havia esse de 
ir cumprimentá-lo e agradecer-lhe, 
porque de todas as maneiras não pode 
haver uma democracia sem uma opo-
sição,” revela.
“Acho que o Dhlakama fez muito por 
Moçambique e era importante a sua 
imagem,” considera.
“Com a FRELIMO, fiquei bastante 
desiludida pelo que aconteceu com o 

A sobrinha de Marcelino que foi à reeducação
passado Governo. Há muitas coisas que 

não foram esclarecidas. Chissano, acho 

que fez um bom trabalho. Mas depois 

dele, acho que houve um desastre. Não 

foi bom. Moçambique foi-se muito 

abaixo,” avalia.

Mickey espera poder entrar em seu 

país, não mais como uma estrangeira.

“O problema do passaporte é um pro-

blema de coração, não é um problema 

de necessidade de ter um passaporte. É 

triste que tenho que estar duas horas à 

espera porque sou estrangeira, não? Eu 

não sou estrangeira, eu sou moçambi-

cana,” conclui.

passado a dirigir o respectivo Centro 

de Formação Profissional.

Em Abril de 2013 foi nomeado Di-

rector do GABINFO, cargo que 

exerceu até Fevereiro de 2015, 

tendo sido substituído por Emília 

Moiane, proveniente da Televisão 

de Moçambique.

Licenciado em Relações Interna-

cionais e Diplomacia, pelo Insti-

tuto de Relações Internacionais 

(ISRI), Mavota, conjuntamente 

com o já falecido Emílio Ma-

nhique, cobriu a cerimónia da 

assinatura do Acordo Geral de 

Paz, em Roma, a 4 de Outubro 

de 1992, que pôs fim à guerra dos 

16 anos.

Até à data da sua morte, Eze-

quiel Mavota assumia o cargo de 

Administrador não-executivo no 

Conselho de Administração da 

RM e era docente na Escola Su-

perior de Jornalismo.

Morreu jornalista Ezequiel Mavota

Mickey Rebelo dos Santos 
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No rescaldo de mais um ataque 
armado, desta vez sem vítimas 
humanas, numa aldeia remota 
do distrito Macomia, provín-

cia de Cabo Delgado, o governo mo-
çambicano continua com um discurso 
tranquilizador e ameaças de golpe fi-
nal para acabar com a insegurança no 
norte do país. 

Falando esta quarta-feira na Assem-

bleia da República, na sessão de in-

formações do governo, o ministro da 

Justiça, Assuntos Constitucionais e 

Religiosos, Joaquim Veríssimo, ga-

rantiu a disponibilidade das Forças 

de Defesa e Segurança para darem 

resposta robusta e extraordinária aos 

ataques.  

Os distritos de Mocímboa da Praia, 

Palma, Macomia e Nangade, no nor-

te da província de Cabo Delgado, têm 

vivido, desde Outubro do ano passado, 

um clima de terror protagonizado por  

grupos armados. 

Esta semana, o governo foi ao par-

lamento para prestar o seu informe 

aos deputados. E porque este assunto 

continua preocupação, a bancada Par-

lamentar do Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM) quis saber 

do executivo a origem, os objectivos 

dos mentores dos ataques bem como 

as acções que estão a ser tomadas para 

a reposição da ordem e tranquilidade 

pública.

Chamado a intervir em representação 

do ministro do Interior, o ministro da 

Justiça, Assuntos Constitucionais e 

Religiosos referiu que o executivo está 

a capitalizar os fóruns das Forças de 

Defesa e Segurança de Moçambique 

com as suas congêneres da República 

da Tanzânia e da África do Sul, para a 

troca de informação de carácter opera-

tivo e coordenação de actividades neste 

domínio. 

Estas iniciativas, de acordo com Joa-

quim Veríssimo, têm contribuído de 

forma significativa para o combate 

efectivo aos malfeitores visando o con-

trolo dos actos que perturbam a ordem 

pública e tranquilidade.

Para o executivo moçambicano, a si-

tuação dos ataques em Cabo Delgado 

está controlada, assinalando que há 

livre circulação de pessoas e bens em 

todos os distritos e o funcionamento 

normal das instituições públicas. 

Reconheceu que o país tem vindo a 

sofrer “as consequências das incursões 

criminosas cometidas pelo grupo de 

malfeitores”, que apelidou de “inimi-

gos da paz social e do bem-estar do 

povo”. 

E, por via disso, as Forças de Defesa 

e Segurança têm encetado acções de 

perseguições, detenções de suspeitos 

e protecção da população de modo a 

repor a ordem e segurança pública. 

As operações resultaram em várias 

detenções, cujo julgamento corre no 

Tribunal Judicial Provincial de Cabo 

Delgado, com 183 arguidos acusados 

de prática de diversos crimes.

Os crimes de que são acusados incluem 

homicídios qualificados, associação 

para delinquir, danos a infra-estruturas 

públicas e privadas, conspiração e cri-

me contra organização do Estado.

Entende Veríssimo que aquele tipo de 

acções enquadra-se no âmbito da al-

teração da ordem e segurança pública, 

que devem merecer uma reposta ime-

diata, robusta e extraordinária por par-

te das Forças de Defesa e Segurança.  

Disse que estão sendo implementadas 

medidas especiais de proteção e segu-

rança das zonas afectadas através do 

alargamento da presença das FDS. 

Polícia parcial 
Ainda na ressaca das eleições, a Rena-

mo quis saber do  governo os motivos 

que levam, no seu entender, a polícia a 

molestar de forma reiterada os mem-

bros e simpatizantes dos partidos da 

oposição durante os períodos eleito-

rais. 

A Renamo atribuiu uma nota negativa 

a actuação dos efectivos da PRM nas 

recém-terminadas eleições autárquicas. 

Entende que os resultados eleitorais 

foram grandemente afectados pelo de-

sempenho  da PRM.

O principal partido da oposição con-

sidera que as forças da lei e ordem 

actuaram de modo a que a Frelimo 

ganhasse fraudulentamente as eleições 

municipais. 

Uma vez mais chamado a responder, 

Veríssimo negou as acusações feitas 

pela Renamo, apontando que foram 

registados incidentes localizados de 

distúrbios da ordem pública no âm-

bito da campanha eleitoral, processo 

de votação e de escrutínio em alguns 

Municípios.

Referiu Manica, Montepuez, Mocím-

boa da Praia, Tete e Moatize como 

tendo sido palco de distúrbios, mas 

que tiveram uma pronta intervenção 

da PRM.

Disse que, graças à intervenção da po-

lícia em algumas autarquias, destaca-

dos membros da Renamo escaparam a 

linchamentos organizados pelos mem-

bros do próprio partido. 

Em Manica, o delegado político da 

Renamo, Sofrimento Matequenha, 

por sinal deputado da AR, foi brutal-

mente espancado por membros do seu 

partido acusado de favorecer a Frelimo.

Cabo Delgado

Governo promete resposta armada robusta
Por Argunaldo Nhampossa

Faz a tua inscrição
A partir do dia 10 de Dezembro

11ª e 12ª Classes
Acesso directo ao ensino superior no ISCTEM

Tens um 
futuro promissor 
neste lugar!

Para mais informações, contacte:
Secretaria do ISCTEM, no Campus Universitário do ISCTEM 
Rua 1394 - Zona da FACIM, 322 - Maputo. 
Tel: 21 31 20 14/5 ou 82 30 94 130.
E-mail: secretaria@isctem.ac.mz

Instituição de excelência que está empenhada na 
educação e formação de alunos do ensino secundário 
dotando-os de capacidades que os habilitam a entrar 
com sucesso no ensino superior.
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Atenção, todos os Super-fãs!
Participe na competição #SuperfansUnited e habilite-se a ganhar  

a experiência da sua vida na Premier League, no Reino Unido!  

Abra uma Conta Salário no Barclays ou utilize o seu Cartão de Débito  

ou de Crédito Barclays pelo menos cinco vezes num mês.

Visite a nossa página do Twitter ou Facebook ou contacte-nos  

através do número 1223 ou da rede fixa 21344400.

Termos e condições aplicáveis. Concurso estará em vigor a partir de 29 de Outubro até 4 de Fevereiro.

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

O Barclays não será responsável por quaisquer incidentes que possam ocorrer com o seu provedor de serviços de internet. Por favor consulte a tabela de preços em vigor no Banco. Aplicam-se os Termos e Condições actualmente em 

vigor. Queira dirigir-se à Agência mais próxima do Barclays ou contacte-nos através do serviço de Banca Telefónica 1223.
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O 
auto-intitulado profe-
ta zimbabueano, Walter 
Magaya, anunciou este 
domingo, em Harare, a 

descoberta de um antídoto orgâni-

co com que pretende curar o HIV/

Sida e o câncer, desenvolvida a par-

tir de uma planta nativa africana, 

um trabalho em parceria com um 

grupo de cientistas indianos, e que 

demonstrou eficácia nos resultados 

de testes a humanos.

Na sua opinião “foi uma revelação 

divina”, começou por dizer Walter 

Magaya, aclamado por cerca de 1.3 

milhão de crentes da organização 

intitulada “Ministério Profético 

para Cura e Libertação” (PHD 

ministries, em inglês), durante a 

conferência de celebração do seu 

quinto aniversário, sustentando que 

“Deus lhe deu a visão que seria o 

profeta que libertaria a vacina con-

tra o HIV/Sida”.

A planta, que deu origem ao antí-

doto, cujo nome não foi revelado, 

foi descoberta há dois anos, tendo 

sido desenvolvida a parte medicinal 

e química através da firma Aretha 

Medical, ligada à igreja, por um 

grupo de cientistas indianos.

O produto, baptizado pelo nome 

“Aguma”, uma palavra shona, que 

literalmente traduzido significa 

“chegou”, deverá estar disponível 

no mercado em 2020, estando ac-

Walter Magaya anuncia “vacina” para HIV/Sida

Planta medicinal na base da nova esperança
Por André Catueira, enviado a Harare

tualmente a serem desenvolvidos 

os últimos pormenores de testagem 

médica.

“Agora a minha equipe está a traba-

lhar no assunto sobre as dosagens e 

diferentes tipos do vírus HIV”, fri-

sou, avançando que a sua firma tem 

diferentes tipos de equipamentos 

para a avaliação dos níveis de CD4 

e que “possui actualmente o maior 

laboratório de África”, para respon-

der à epidemia.

Cientificamente não há ainda 

qualquer vacina que actue contra a 

pandemia do HIV/Sida,  embora 

existam vários medicamentos que 

permitem que os infectados e afec-

tados no seu sistema imunológico 

resistam à doença com qualidade 

de vida satisfatória.

Segundo explicou Magaya, o antí-

doto já foi testado em muitas pes-

soas – não revelou o número – sen-

do a maioria zimbabueanos, tendo 

mostrado eficácia na resistência 

ao vírus na maioria dos pacientes 

portadores de HIV/Sida, mas não 

revelou percentagens.

A droga precisa de 40 dias para 

“limpar” o vírus no corpo humano, 

disse Walter Magaya, afiançando 

que o produto já foi testado em pa-

cientes, HIV positivos, oriundos do 

Zimbabwe, Zâmbia e Botswana, e 

“temos testemunhos em Moçam-

bique”.

Explicou ainda que a droga po-

derá ser consumida por seronega-

tivos para prevenir a infeção por 

HIV, “pois o seu consumo torna o 

sistema imunológico muito forte, 

podendo matar o vírus existente e 
ou evitar que entre no sangue”. Em 
Moçambique é usado tradicional-
mente tubérculo “batata africana” 
para fortalecer o sistema imunoló-
gico humano.
O produto ora anunciada ainda não 
tem certificação do Governo de 
Harare e da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), disse o “profeta” 
, adiantando que “a vacina tem um 
grande apoio do ministério de Saú-
de do Zimbabwe”.
“Esta vacina será para crentes e 
ateus”, sublinhou Magaya duran-
te a conferência de imprensa com 
uma dezena de jornalistas interna-
cionais, para além dos locais, todos 
convidados para o evento, que de-
correu num salão gigante na região 
da Sherwood, nos arredores de Ha-
rare.
“Para a vossa surpresa, foram-me 

oferecidos 56 milhões de dólares 

por uma companhia americana 

para que lhes indicasse a planta”, 

disse Magaya justificando a omis-

são de certos pormenores, perante 

uma insistência dos jornalistas so-

bre a origem e o nome da planta, 

além do número de pessoas já tes-

tadas, que transitaram de positivos 

para negativos.

Acrescentou apenas que o antídoto 

“é uma mistura duma planta zim-

babueana e outra moçambicana”.

Reconhecendo que o HIV é um 

problema que afecta seriamente o 

continente, Magaya afirmou que 

“era preciso uma solução africana”.

Na sua opinião, “agora podemos 

lutar contra o HIV/Sida e Cân-

cer”, interrompido várias vezes por 

aplausos dos membros durante o 

anúncio da descoberta da droga.

Garantiu, contudo, que a planta 

que deu origem à nova droga, cem 

por cento orgânica, existe em abun-

dância no continente e pode ser 

cultivada em quintas para garantir 

a sua produção nos próximos anos.

Ainda segundo explicou, cerca de 

um milhão de pessoas receberão em 

donativo a droga numa primeira 

fase, 29 mil dos quais vivendo posi-

tivamente no distrito de Hurungwe 

(lado oeste da província Mashona-

land), e pondera negociações com 

vários governos africanos para a 

disponibilização da droga em zonas 

largamente afectados pela epide-

mia.

“Esta é a minha contribuição para 

salvar vidas em África como pro-

feta”, concluiu Walter Magaya, 

perante milhares de visitantes 

oriundos de Moçambique, Angola, 

Botsuana, Zâmbia, Comores, Áfri-

ca do Sul, Swazilândia, Espanha e 

Grã-Bretanha.

O produto deverá estar disponível no  mercado em 2020
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ANÁLISE DA CGE 2016 E DO RESPECTIVO RELATÓRIO E 
PARECER DO TA – FMO 

FÓRUM DE MONITORIA DO ORÇAMENTO   |   Março de 2018

Novembro de 2018

(Texto integral disponível em www.fmo.org.mz e no Facebook do FMO)

ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
DO PES E OE 2019

Preocupações, perguntas e recomendações do FMO

Fórum de Monitoria do Orçamento – FMO

O FMO insta a CPO e a AR a exigirem do Governo a apresentação do 
impacto que a medida de selagem de bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado criou desde a sua implementação, incluindo o impacto 
das medidas de austeridade iniciadas em 2018.

O Governo deve apresentar informação detalhada relacionada com 
os projectos de: reabilitação de  estradas regionais (587.2 milhões 
de meticais); manutenção de estradas pavimentadas (749.9 milhões 
de meticais); manutenção de estradas distritais (1.030.4 milhões de 
meticais); construção de 13 pontes nas províncias da Zambézia e do 
Niassa (395.4 milhões de meticais); reabilitação/construção de regadios 
(14.4 milhões de meticais).

A Proposta de PES 2019 deve indicar o universo global de moçambicanos 
carecendo de protecção social, o valor necessário para esse efeito e 
ainda o défi ce no sector.

O Governo continua a alocar mais recursos fi nanceiros ao nível 
central (64% em 2019) e menos aos níveis provincial e distrital. O FMO 
recomenda à CPO e à AR que exijam mais detalhes sobre a matéria. 
Esta situação não estará a contrariar o discurso de descentralização e 
desconcentração?

A CPO e a AR devem exigir do Governo medidas e acções concretas 
a serem desenvolvidas em 2019 na reforma do sector empresarial do 
Estado.

O Governo deve indicar a quantidade de pessoas benefi ciárias dos 
projectos de reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento 
de água de Chibuto, Alto-Molócuè, Massangena, Chigubo, Mabote, 
Guro-Sede, Milange e Chiúre mencionados na Proposta do PES 2019 e 
fi nanciadas no OE. 

O Governo deve publicar informação detalhada sobre que comunidades 
receberão 20% das receitas de exploração fl orestal e faunística e de que 
empresas no ano de 2019.

O FMO exige do Governo a publicação do estudo de viabilidade que 
determinou a decisão da construção do aeroporto de Gaza.

O FMO exige do Governo a publicação do Cenário Fiscal de Médio Prazo 
(CFMP) 2018-2020 e 2019-2021.

O Governo indicou que está fi nalizando as investigações sobre as 
dívidas em atraso a fornecedores nacionais. O FMO insta a CPO e a AR 
que exijam ao Governo a programação de pagamentos destas dívidas e 
inclusão dos respectivos montantes no OE 2019.

Relativamente aos saldos transitados para 2019, referentes ao 
pagamento das mais-valias provenientes do sector extractivo, o FMO 
recomenda, à luz do artigo 37 da Lei de Petróleos (Lei 21/2014 de 18 
de Agosto) à CPO e à AR a: i) defi nir um mecanismo sustentável destes 
recursos, ii) questionar a racionalidade do modelo que o Governo 
pretende usar para a gestão destes fundos, e iii) questinar o destino que 
se pretende dar aos 75% remanescente deste fundo.

Com que recursos será coberto o défi ce orçamental de 90.912.177,57 
mil Meticais previsto para 2019? Mais endividamento interno?

Na proposta do OE 2019, o Governo apresenta informação referente 
a “Despesas nos Sectores Económicos e Sociais” (Quadro V.3.5), na 
página 38, mas não apresenta demais informação sobre despesas nos 
outros sectores de modo a informar o cidadão bem como a permitir 
comparações e análises. Por isso, o FMO insta a CPO e a AR a exigirem do 
Governo informação detalhada a esse respeito.

A CPO e AR devem exigir do Governo, medidas concretas visando a 
maximização dos recursos investidos no sector de Educação para o 
alcance das metas previstas. 

Preocupa ao FMO o aumento dos encargos da dívida de 33.195.2 mil 
milhões de meticais em 2018 para 35 mil milhões de meticais em 2019. 
Esse montante de 2019 representará 3,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 15% de toda a receita do Estado. Assim, o FMO exige à CPO e à AR 
a não aprovar a proposta do OE 2019 com estas disposições.

Outrossim, os encargos da dívida previstos para 2019 (35 mil milhões 
de meticais) deverão superar a dotação orçamental prevista para 
agricultura e desenvolvimento rural (29,1 mil milhões de meticais), 
todo o orçamento da saúde (27.9 mil milhões de meticais) e, pior ainda, 
deverão ser quase dez vezes superior ao orçamento a ser alocado aos 
moçambicanos mais pobres e vulneráveis – protecção social: 3.9 mil 
milhões de meticais. O FMO considera essas diferenças inaceitáveis, e 
exige à CPO e a AR que não aprovem a proposta do OE 2019 tal como 
está.

O Governo confi rma nas suas propostas que a dotação orçamental à 
agricultura e desenvolvimento rural em 2018 foi de 5,7% do Orçamento 
do Estado. Para 2019, o Governo apresenta uma proposta de dotação 
de 11%. O FMO não entende com que base é feita essa previsão? Que 
componentes estão incluídas no cálculo desse total?

Em 2017 o Governo transferiu às comunidades abrangidas pelos mega-
projectos da indústria extractiva 2,75% de receitas de 2015, portanto 
numa base n-2. O FMO pretende saber quando é que o Governo vai 
transferir às comunidades as receitas de 2016, 2017 e 2018?

O FMO nota com preocupação que em 2019, 90% das garantias e avales 
do Governo (136.125.000 mil dos 151.250.000 mil estabelecidos como 
limite máximo) serão destinadas ao “apoio ao sector empresarial do 
Estado da indústria extractiva”, e apenas 10% serão destinados ao restante 
sector empresarial do Estado. Esta situação reforça o modelo económico 
extractivista seguido pelo governo, que considera a indústria extractiva 
mais importante do que todos os outros sectores económicos e sociais. 
O FMO insta a CPO e a AR a exigirem do Governo uma remodelação 
do Orçamento do Estado, para que seja mais equilibrado em termos de 
prioridades dadas aos diferentes sectores económicos.

O FMO exige que o Governo divulgue informação detalhada sobre o 
que se pretende fazer com 90% de garantias e avales destinadas ao 
sector empresarial do Estado da indústria extractiva, e em que moldes o 
montante será aplicado.

Membros do FMO
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tituindo-o por “círculo virtuoso de 

menores deficits, dívidas decrescentes 

e juros mais baixos”. “Isso estimulará 

os investimentos, o crescimento, e ge-

rará mais empregos”, completou, sem 

mais detalhes. Bolsonaro  ainda tra-

tou de política internacional. Crítico 

à política Sul-Sul de administrações 

anteriores, que aproximou o Brasil 

de países na África e na América 

Latina como alternativas  políticas e 

económicas às parcerias tradicionais 

com EUA e  Europa, o presidente 

eleito disse que libertará o país “e o 

Itamaraty de relações comerciais com 

viés ideológico a que foram submeti-

dos nos últimos anos”. “Buscaremos 

relações bilaterais com países que 

possam agregar valor económico e 

tecnológico aos produtos brasileiros. 

Recuperaremos o respeito nacional”, 

acrescentou. Ao ser perguntado sobre 

seu compromisso com o Estado de-

mocrático de Direito, Bolsonaro  ci-

tou como exemplo duque de Caxias, 

patrono do Exército brasileiro e che-

fe das forças brasileiras na Guerra do 

Paraguai. “Não sou Caxias, mas sigo 

o exemplo desse grande herói brasi-

leiro. Vamos pacificar o Brasil e sob a 

Constituição e as leis vamos construir 

uma grande nação”, concluiu.

Guilherme SetoTalita Fernandes/
FOLHA.UOL

cidem com a metade do mandato 

presidencial sempre exalam um aro-

ma de plebiscito, mas desta vez isso 

foi mais forte do que de costume, 

já que Trump se colocou no centro 

da campanha, como candidato om-

nipresente em múltiplos comícios. 

As  midterms  também costumam 

servir de castigo ao presidente. Sal-

vo raras excepções, os partidos do 

Governo sempre perderam assen-

tos desde Franklin D. Roosevelt. 

No caso de Obama, em 2010, os 

democratas perderam a maioria na 

Câmara de Representantes, mas a 

derrota mais dura veio mesmo em 

2014, quando o domínio conserva-

dor aumentou entre os deputados e 

se estendeu ao Senado, complicando 

o segundo mandato do presidente.

Depois dessa terça-feira se abre uma 

nova etapa na era Trump, com efei-

tos dentro e fora dos Estados Uni-

dos. O magnata rompeu com a or-

dem exterior de Barack Obama, se 

distanciou dos aliados históricos do 

país e iniciou uma guerra comercial 

com a China de consequências glo-

bais. Boa parte de suas acções ema-

na de seu poder presidencial, mas 

agora um importante contrapeso 

no Congresso irá segurá-lo. Mudam 

também as potenciais consequên-

cias da investigação da trama russa, 

o inquérito em mãos do promotor 

especial Robert Mueller sobre a in-

gerência russa nas eleições presiden-

ciais de 2016.

Amanda Mars/EL PAÍS

Em Washington

O 
Partido Democrata recu-

perou, esta terça-feira, 6, 

o controle da Câmara de 

Representantes (depu-

tados) dos  Estados Unidos, após 

oito anos de maioria republica-

na, e deixou o presidente  Donald 

Trump  enfraquecido no que resta 

do seu mandato. Não conseguiu, 

porém, impor-lhe um golpe letal, 

que seria a vitória também no Se-

nado, que permaneceu nas mãos 

dos conservadores. Abre-se agora 

uma etapa de incerteza, em que 

controvertidos sonhos trumpistas, 

como liquidar a reforma de saúde 

de  Barack Obama  e levantar um 

muro com o México para frear a 

imigração, ficam ameaçados. 

O descontentamento com o pre-

sidente, um dos governantes mais 

impopulares e divisores da histó-

ria recente, mobilizou o eleitorado 

progressista, num pleito legislati-

vo marcado pela alta participação 

e pelo reflexo de um novo tempo. 

Os norte-americanos escolheram 

um Congresso com mais mulheres e 

mais diversidade racial e religiosa 

que nunca.

A conquista da Câmara Baixa por 

parte dos democratas move as pla-

cas tectónicas em Washington. O 

presidente até agora despachava na 

Casa Branca com a tranquilidade de 

que, no outro lado da avenida Pen-

silvânia, também reinavam os seus. 

Mas a mudança de maioria acarreta 

muitos problemas para o republi-

cano. Os democratas poderão blo-

quear a aprovação de leis, já que elas 

exigem o aval de ambas as partes do 

Capitólio, e impulsionar seus pró-

prios projectos legislativos, que no 

entanto tenderão a esbarrar também 

no muro republicano do Senado. A 

oposição a Trump dispõe ainda dos 

votos necessários para iniciar inves-

tigações sobre o presidente e seus 

negócios, e inclusive promover um 

processo de impeachment – que 

dificilmente prosperaria, pois pre-

cisaria de dois terços dos votos dos 

senadores.

A chamada onda azul, cor identifi-

cada com o partido de Barack Oba-

ma e  Hillary Clinton, chegou sem 

força suficiente para levar a Câmara 

Alta, uma empreitada extremamen-

te difícil, porque estavam em jogo 

apenas 35 das 100 cadeiras, sendo 

que 26 delas já eram democratas. 

Na verdade, os conservadores con-

solidaram sua maioria no Senado, 

mantendo-se com pelo menos 51 

senadores. Uma vez mais, o voto 

rural tendeu a favorecer os republi-

canos, enquanto as zonas urbanas e 

suburbanas penderam para os de-

mocratas. Mas, para estes últimos, o 

triunfo na Câmara de Representan-

tes, onde já alcançaram a maioria de 

218 assentos, emite sinais animado-

res: conquistaram distritos onde não 

eram favoritos em Nova York, Texas, 

Illinois e Virgínia. E, na batalha pe-

los Governos estaduais, obtiveram 

vitórias importantes em Michigan e 

Winsconsin, zonas do cinturão in-

dustrial que em 2016 abraçaram o 

magnata.

Foi também uma boa noite para o 

movimento feminista, fortalecido 

pela onda MeToo de protesto con-

tra o assédio sexual, diante de um 

presidente acusado de abusos por 

Democratas recuperam Câmara de 
Representantes e enfraquecem Trump

várias mulheres e que se caracteri-

zou por seus frequentes comentá-

rios sexistas. De acordo com os re-

sultados disponíveis no começo da 

madrugada, o Capitólio terá a maior 

bancada feminina da sua história.

Muitas outras barreiras invisíveis 

foram rompidas nesta terça-feira. O 

Colorado elegeu o primeiro gover-

nador abertamente homossexual do 

país, Jared Polis; Alexandria Ocasio-

-Cortez, de Nova York, tornou-se, 

aos 29 anos, a mulher mais jovem 

já escolhida para a Câmara de Re-

presentantes; e a vitória de Rashida 

Tlaib em Michigan significa a che-

gada do primeiro muçulmano ao 

Congresso.

“Um sucesso tremendo” 
- Trump
Todos falaram em vitória. “Um su-

cesso tremendo nesta noite. Obri-

gado a todos”, escreveu Trump no 

Twitter. Mais ou menos na mesma 

hora, entretanto, telefonou para a 

veterana congressista Nancy Pelosi, 

peso-pesado democrata e líder desse 

partido na Câmara, para felicitá-la 

pelos resultados. Pelosi destacou a 

vitória democrata e conclamou à 

“unidade” num momento em que 

o Congresso norte-americano está 

dividido pela metade, com os repu-

blicanos no poder no Senado, e os 

democratas na Câmara. No actual 

contexto de polarização política dos 

últimos anos, as possibilidades de 

bloqueio na política nacional ficam 

evidentes.

As eleições legislativas que coin-

Donald Trump

Em dois discursos após  a con-
firmação da vitória na corrida 
presidencial, Jair Bolsona-
ro  (PSL) destacou diversas 

vezes que fará um governo democrá-

tico e que respeitará a Constituição 

Federal. A ênfase foi uma resposta às 

críticas que o presidente eleito vinha 

sofrendo devido a falas suas e de seus 

aliados que colocaram em questão 

instituições como o Supremo Tribu-

nal Federal.

Em sua primeira intervenção após a 

vitória, uma transmissão ao vivo nas 

redes sociais, Bolsonaro cercou-se 

de livros para ilustrar sua posição: a 

Constituição Federal, a Bíblia, um 

livro sobre Winston Churchill e ou-

tro de autoria do  escritor conserva-

dor Olavo de Carvalho (“O Mínimo 

que Você Precisa Saber para Não Ser 

um Idiota”). 

Nela, além de tratar do respeito 

a instituições democráticas, Bolsona-

ro também criticou a imprensa e os 

opositores, o que ele deixou de fora 

do discurso que fez na sequência às 

redes de televisão. “Temos de convi-

ver com a verdade. A verdade começa 

a valer dentro dos lares. O povo tem o 

direito de saber o que acontece no seu 

país. Graças a Deus esta verdade o 

povo entendeu completamente”, dis-

se o capitão reformado do Exército 

nas suas redes sociais, acompanhado 

da mulher, Michelle.

“Alguém sem um grande partido, 

sem fundo partidário, com grande 

parte da grande media o tempo todo 

criticando, colocando-me muitas ve-

zes próximo  a uma situação vexató-

ria”, disse, interrompido por falha de 

gravação do vídeo. “Não poderíamos 

mais continuar flertando com o so-

cialismo, com o comunismo, com o 

populismo e com o extremismo da 

esquerda”, continuou. Em seu discur-

so em rede nacional, mais longo (cer-

ca de 10 minutos), elaborado e igual-

mente eivado de religiosidade (com 

agradecimentos múltiplos a Deus 

e àqueles que oraram por sua campa-

nha),  Bolsonaro não tratou de oposi-

tores. Preferiu repetir o compromisso 

de respeitar a Constituição e de fazer 

um governo democrático. “Faço de 

vocês minhas testemunhas de que 

esse governo será um defensor da 

Constituição, da democracia e da li-

berdade. Isso é uma promessa, não de 

um partido. Não é a palavra vã de um 

homem. É um juramento a Deus. A 

verdade vai libertar este grande país”, 

disse, precedido pelo pastor evangé-

lico Magno Malta, um dos maiores 

aliados de Bolsonaro e que não con-

seguiu se reeleger senador pelo Espí-

rito Santo nesta eleição. 

“Este é um país de todos 
nós”
“Liberdade é um princípio funda-

mental. Liberdade de andar nas ruas. 

Liberdade de ir e vir em todos os 

lugares. Liberdade de empreender. 

Liberdade política e religiosa. Li-

berdade de informar e ter opinião. 

Liberdade de fazer escolhas e ser 

respeitado por elas. Este é um país 

de todos nós, brasileiros natos e de 

coração. Brasil de diversas opiniões, 

cores e orientações”, afirmou Bolso-

Bolsonaro promete respeitar Constituição 
naro, em tentativa de colocar panos 

quentes em tensões que cultivou com 

representantes de minorias ao longo 

dos anos. “Não existem brasileiros 

do Norte nem brasileiros do Sul. So-

mos todos uma só nação. Uma nação 

democrática”,  diria  posteriormente. 

Em momento mais propositivo de 

sua fala, enveredou pela veia libera 

que o economista Paulo Guedes nele 

despertou mais recentemente e disse 

que pretende reduzir o Estado, em 

aceno ao mercado (que o elegeu seu 

candidato de preferência no segundo 

turno).”O governo federal dará um 

passo atrás e vai reduzir sua estrutura 

e a burocracia, cortando desperdícios 

e privilégios, para que as pessoas pos-

sam dar muitos passos à frente. Nos-

so governo vai quebrar paradigmas. 

Vamos confiar nas pessoas. Vamos 

desburocratizar e permitir que o ci-

dadão e o empreendedor tenha mais 

liberdade para construir seu futuro. 

Vamos desamarrar o Brasil”, disse. O 

presidente eleito também destacou 

seu projecto de descentralização ad-

ministrativa “mais Brasil, menos Bra-

sília”-, que, segundo ele, consistiria 

em deixar que municípios e estados 

tenham mais autonomia em decidir a 

destinação de recursos. Ele também 

prometeu acabar com o “círculo  vi-

cioso de crescimento da dívida”, subs-

Jair Bolsonaro
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Está declarada a guerra entre a po-
pulação circunvizinha da deno-
minada “Mina Moatize II”, no 
distrito de Moatize, província de 

Tete, e a mineradora brasileira Vale, na 

sequência da reabertura, sem consenso, 

daquela área operacional, no passado 

dia 23 de Outubro, 19 dias após a sua 

paralisação, devido às vibrações e polui-

ções sonora e ambiental causadas pela 

exploração do carvão mineral, a menos 

de 300 metros das suas residências, na-

quela que é a segunda mina de céu aber-

to explorada pela companhia.

As contestações, que duram há quatro 

anos, tiveram o seu momento mais alto, 

no passado dia 04 de Outubro, quando a 

população invadiu a mina e paralisou as 

actividades, num acto que fez soar, mais 

uma vez, os alarmes sobre a situação que 

se vive naquele ponto do país. Na sua 

reacção, a Vale reconheceu as reclama-

ções apresentadas pelos manifestantes, 

mas não garantiu o seu reassentamen-

to, tendo dito apenas que está a imple-

mentar “uma série de projectos com o 

objectivo de evoluir nos seus sistemas 

de controlo ambiental e minimizar os 

impactos nas suas operações”.

O governo, através do Ministério dos 

Recursos Minerais e Energia (MIRE-

ME), não dá detalhes sobre a reabertura 

da mina, dizendo apenas que, durante as 

negociações, a população pediu subsídio 

para poder comprar “leite fresco”, en-

quanto aguarda o reassentamento.

Acrescenta ainda não haver “culpados” 

pelo drama que se vive naquela região 

do país, pois, os direitos mineiros atri-

buídos à Vale são anteriores ao surgi-

mento daquelas residências, mas que 

a actividade mineira é posterior à ins-

talação da população, pelo que há ne-

cessidade de se encontrar mecanismos 

de se resolver o problema porque “as 

pessoas não podem conviver naquelas 

situações”.

Entretanto, a população está revoltada 

com a situação e promete uma “sabota-

gem severa” àquela empresa até que seja 

reassentada, alegando que não houve 

consenso durante as negociações. Reve-

la ainda que, durante o processo de ne-

gociação, a Vale prometia um subsídio 

de cinco mil meticais por mês, enquanto 

ela exigia 15 mil meticais.

A manifestação e os seus 
motivos
Foi na manhã do dia 04 de Outubro, 

quinta-feira, que cerca de 150 pes-

soas, residentes nos bairros Bagamoyo, 

Nhantchere e 1º de Maio, arredores da 

vila municipal de Moatize, província de 

Tete, cortaram a rede de vedação que 

protege os 23.780 hectares concessiona-

dos à Vale e mandaram paralisar as acti-

vidades da mineradora, na denominada 

“Mina Moatize II”, naquela que foi a 

maior contestação deste grupo, desde 

o início das operações naquela área, em 

2014.

Informações recolhidas pelo SAVA-
NA, no terreno, sete dias após o suce-

dido, indicam que a contestação, que 

levou à paralisação da mina por 19 dias, 

deveu-se a uma explosão verificada na 

tarde do dia anterior que provocou uma 

“grande vibração”, para além de ter dei-

xado a zona escura e espalhado pedras, 

colocando a vida da população em pe-

rigo.

Uma das pessoas que testemunhou a 

situação foi António Sinalo, um electri-

cista de 40 anos de idade, residente de 

Bagamoyo, que apontou a paralisação 

das actividades como a única saída en-

contrada pela população para demons-

trar a sua insatisfação em relação as suas 

condições de vida e o relacionamento 

com aquela empresa brasileira, pois, to-

das as tentativas levadas a cabo pela co-

munidade para a resolução do problema 

redundaram num fracasso.

“Já submetemos várias cartas à Vale e 

ao governo distrital, mas sem sucesso. 

Tanto a empresa, assim como o governo 

não nos dizem nada. Por isso, decidimos 

paralisar as máquinas para mostrarmos 

a nossa saturação em relação a esta si-

tuação”, disse Sinalo, garantindo que o 

grupo apenas exigiu a suspensão das ac-

tividades sem vandalizar o equipamento 

da mineradora.

Entre as reclamações apresentadas pela 

população estão as vibrações, poluições 

sonora e ambiental, a falta de água potá-

vel e as restrições no acesso à água para 

o abeberamento do gado e do combustí-

vel lenhoso, a única fonte de energia uti-

lizada para a confecção dos alimentos.

Segundo Sinalo, quando a Vale come-

çou com as suas operações, naquela 

mina, permitia a pastagem do gado e o 

acesso à lenha e a água para o abebe-

ramento do gado, mas depois fechou o 

riacho que atravessa aquela área.

“A nossa luta é no sentido de sermos 

reassentados porque estamos cansados 

com esta vida. Todos os dias, comemos 

e inalamos poeira do carvão. As nossas 

casas estão com dias contados porque as 

rachas aumentam cada vez mais”, des-

taca.

A “Mina Moatize II” foi aberta, em 

2014, num projecto de expansão da 

maior mina de céu aberto, no país, para 

o aumento da capacidade de produção 

instalada pela Vale para 22 milhões de 

toneladas anuais, que representa a ca-

pacidade máxima. No ano passado, a 

empresa produziu cerca de 11 milhões 

de toneladas de carvão. Porém, semana 

passada, a mineradora anunciou uma 

nova queda na previsão de produção 

de carvão deste ano a partir da mina 

de Moatize, de 15 para 12 milhões de 

toneladas.

 “Como resultado da implementação 

contínua” de “mudanças estruturais”, 

o objectivo de produção de carvão foi 

revisto “para aproximadamente 12 mi-

lhões de toneladas em 2018”, lê-se no 

relatório de produção e vendas da Vale 

do terceiro trimestre.

Em Maio, a Vale tinha anunciado que 

previa produzir este ano 15 milhões de 

toneladas de carvão, contra a meta de 16 

milhões que havia planificado, devido 

a intempéries que assolaram a zona de 

produção.

Situação dramática
A “Mina Moatize II” localiza-se a 

menos de 300 metros das residências, 

numa zona com pouca vegetação, solos 

secos e altas temperaturas e, para além 

da rede de vedação que separa a mesma 

das habitações, conta com uma barreira 

constituída por pedras, retiradas duran-

te as explosões. 

Segundo o Inspector-Geral do MIRE-

ME, Obete Matine, trata-se de uma 

barreira tecnicamente aceite, a nível in-

ternacional.

Entretanto, a população descreve uma 

situação dramática que, segundo ela, 

piora a cada dia, traduzindo-se no au-

mento de casos de doenças respiratórias, 

sobretudo em crianças, para além dos 

abortos e partos prematuros devido à 

local onde se tira a lenha, tendo deixado 

esta actividade para o seu marido.

“O meu marido é que vai buscar a le-

nha porque tiramos muito longe”, diz, 

frisando que a massa de farinha de mi-

lho que cozinha não tem a cor branca, 

devido à poeira que a mesma ainda no 

processo de secagem.

“Os meus filhos passam a maior parte 

do tempo no hospital, devido à tosse 

provocada pela poeira do carvão”, acres-

centa.

Enquanto os vizinhos da mina recla-

mam o impacto ambiental derivado da 

extracção do carvão mineral, os vizinhos 

do Corredor de Nacala falam desta si-

tuação durante o transporte deste re-

curso mineral para o Porto de Nacala, 

na província de Nampula. É o caso de 

Maria Sincreia, que denuncia a situa-

ção devido ao transporte do carvão sem 

protecção.

Para Sincreia, o problema não é da Vale, 

mas “do governo que não mostra preo-

cupação com a nossa saúde”. “Já tivemos 

várias empresas a trabalhar, em Moatize, 

mas nunca vivemos uma situação igual a 

que vivemos com a Vale”, observa.

O papel da Sociedade Civil
Algumas organizações da sociedade 

civil, que assistem comunidades afec-

tadas pela indústria extractiva, no país, 
mostram-se solidárias com a população 
de Moatize e exigem a intervenção do 
Estado para a resolução do problema.
Um dos grupos é a Coligação Cívica 
sobre a Indústria Extractiva (CCIE), 
uma plataforma de organizações da so-
ciedade civil de advocacia e monitoria 
deste sector económico, que defende 
que a paralisação das actividades naque-
la mina foi consequência da inércia das 
autoridades e da irresponsabilidade da 
Vale, ao ter expandido a mina sem ter 
assegurado a retirada da comunidade 
local e nem criado condições que salva-
guardassem a sua qualidade de vida.
“Os altos níveis de poluição do ambien-
te nas regiões de extracção de carvão, na 
Província de Tete, são conhecidos desde 
há vários anos e as suas consequências 
têm-se manifestado, através da ocorrên-
cia de doenças respiratórias, incluindo 
entre bebés recém-nascidos, abortos 
espontâneos, doenças da pele, poluição 
da água dos rios, entre outros impactos”, 
sublinha a plataforma.
Assim, a Coligação exorta a Assembleia 
da República e a Comissão Nacional de 
Direitos Humano a tomarem as medi-
das adequadas e eficazes, em defesa dos 
“legítimos direitos” das comunidades 

afectadas e na perspectiva de fazer cum-

prir a legislação nacional.

Por sua vez, a Associação de Assistên-

Vale reabre a poluente e contestada “Mina Moatize II”

Por Abílio Maolela (texto) e Ilec Vilanculo (fotos)

cia e Apoio Jurídico às Comunidades 

(AAAJC), uma organização da socie-

dade civil baseada, em Tete, aplaude a 

atitude da população, citando o artigo 

22, da Lei do Ambiente, que reconhe-

ce o direito dos afectados em prevenir 

casos de poluição ambiental, através da 

suspensão das actividades poluidoras.

A organização diz que as consequências 

das actividades da Vale são muito graves 

e partem desde o surto de doenças res-

piratórias até à perda de gado bovino e 

caprino em resultado da contaminação 

das pastagens e da água.

Acusa ainda o governo distrital de não 

demonstrar o empenho necessário com 

vista a resolução dos problemas e de 

gerir, sem transparência, o valor prove-

niente das receitas da exploração daque-

le recurso mineral, nos famosos 2,75%.

Aliás, o SAVANA não conseguiu falar 

com a Administradora de Moatize, Ma-

ria Torcida, no seu distrito, e na curta 

conversa telefónica que tivemos, esta 

disse que estava em conversações com a 

Vale para a resolução do problema.

Enquanto isso, a Ordem dos Advogados 

(OAM) requereu, no dia 05 de Setem-

bro, ao Tribunal Administrativo, que in-

time o Ministério da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural para se confor-

mar com a lei, penalizando a Jindal e a 

Vale Moçambique, através da cobrança 

de uma multa no valor correspondente a 

10% do empreendimento, pelo incum-

primento do Plano de Reassentamento.

Segundo aquela organização profissio-

nal, os reassentamentos das comunida-

des afectadas pelos projectos daquelas 

empresas “não tiveram desfecho até ao 

momento”, representando “o paradigma 

de reassentamentos injustos resultantes 

de actividades económicas no contexto 

da exploração dos recursos minerais”.

Lembre-se que, no distrito de Marara, 

onde opera a indiana Jindal, uma comu-

nidade continua a residir, desde 2012, 

dentro da área concessionada àquela 

empresa devido à demora no processo 

de reassentamento.

Esta é mais uma contestação enfren-

tada pela mineradora brasileira, depois 

do polémico reassentamento das 1360 

famílias afectadas pelas operações de 

exploração do carvão mineral na deno-

minada “Mina Moatize I”, caracteriza-

do pela divisão da população em “semi-

-urbana” e “rural”, fazendo com que 

308 famílias negassem este modelo de 

reassentamento, optando pela chamada 

“indemnização assistida”.

Contactada pelo SAVANA 

para reagir a esta situa-

ção, a Vale garantiu estar 

comprometida com o de-

senvolvimento sustentável das co-

munidades em que está presente 

e reafirmou a sua abertura para o 

diálogo e que respeita a legislação 

vigente.

Numa curta nota de imprensa en-

viada à nossa Redacção, a mine-

radora disse estar a implementar 

“uma série de projectos” com o ob-

jectivo de evoluir nos seus sistemas 

de controlo ambiental e minimizar 

os impactos nas suas operações, 

destacando a ampliação e reforma dos 

sistemas de supressão de poeira nas vias 

e instalações internas e do processo de 

monitoramento da qualidade do ar, ruí-

do e vibração.

A Vale garantiu ainda que, no âmbito 

social, tem realizado obras para refor-

çar a segurança da comunidade, sendo 

que uma dessas obras é o cercamento 

da área de operação mineira para pro-

teger a comunidade de modo a evitar a 

aproximação da população dos equipa-

mentos de grande porte como camiões 

e escavadoras.

“Também está a ser ampliada a rede 

de distribuição de água para as co-

munidades vizinhas, assim como a 

construção de bebedouros para o 

gado e ampliação dos pontos de for-

necimento de lenha”, destaca a em-

presa que, em 2012, ganhou o Óscar 

da vergonha, um prémio atribuído 

às piores corporações do mundo.

Em relação ao impacto financeiro 

da paralisação da mina, a Vale limi-

tou-se a dizer apenas que “um terço 

das operações em uma das quatro 

seções da Mina de Moatize conti-

nuam (até então) paralisadas, com 

impacto reduzido na produção”.

A dura e triste realidade que caracteriza algumas comunidades de Moatize

Vale reitera abertura ao diálogo

Reagindo à situação, o Ins-
pector-Geral do MIRE-
ME, Obete Matine, disse 
haver “mérito nas reclama-

ções” apresentadas pela população, 

pelo que é necessário encontrar-se 

soluções técnicas para a resolução 

do problema, que residem em dois 

aspectos, primeiro, na redução das 

emissões durante as operações de 

extracção, processamento, carrega-

mento e transporte do carvão; e, se-

gundo, na adopção de medidas para 

a mitigação dos impactos das emis-

sões, sempre que estas aparecem.

Porém, revela que o nível de liberta-

ção das poeiras não é o mesmo que 

há quatro anos, devido, entre outras 

acções, à evolução do processo de ar-

rebentamento da mina e redução da 

quantidade de explosivos, tudo com 

vista à redução das emissões.

“Está sendo criada uma barreira e 

um conjunto de vegetação para re-

duzir o impacto e são medidas que 

usadas internacionalmente”, subli-

nhou.

Para Matine, o maior impacto das 

poeiras libertadas pela Vale nota-se 

durante o transporte do carvão pelos 

camiões por ser um acto contínuo e 

não no arrebentamento por ser uma 

actividade descontínua.

Assim, diz haver necessidade de se 

“As pessoas não podem conviver naquelas 
situações” -Inspector-Geral do MIREME

tomar medidas no sentido de mitigar o 

impacto criado pela circulação dos ca-

miões, mas questiona se as poeiras são 

resultantes apenas dos trabalhos daque-

la mineradora brasileira ou acumuladas 

com as das outras empresas.

“Lançamos um concurso para a con-

tratação de um consultor que irá fazer 

estudo de impactos acumulativos”, des-

taca, avançando depois que “as pessoas 

não podem conviver naquelas situa-

ções”.

“O que aconteceu é que a Vale foi atri-

buída os direitos mineiros daquela zona 

e o respectivo DUAT (Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra) e depois fo-

ram aparecendo as residências. Quando 

começou a haver invasão à área”, reve-

lou, porém sublinhou que as actividades 

de exploração naquela mina são poste-

riores à instalação daquela comunidade.

Questionado acerca do papel do 

Estado durante a invasão da área 

concessionada à Vale, Matine res-

pondeu que este apenas recordou 

aquela empresa sobre as suas obriga-

ções, sendo que uma delas era vedar 

o espaço para que não aparecesse a 

reclamar depois e foi a partir desse 

alerta que decidiu vedar a área.

“O Estado coloca as questões nos 

seguintes modos: há ou não há pro-

blemas de impacto ambiental para 

as populações que colocaram as suas 

residências lá? Se há espaço para ha-

ver reassentamento, que a população 

seja reassentada. A Vale, ao subme-

ter o DUAT, teve uma área de pro-

tecção, mas porque não foi vedada 

na sua devida altura foi ocupada e 

podemos dizer-lhes para assumirem 

as suas consequências”, reiterou.

Contudo, a fonte destaca a falta de 

comunicação entre a empresa e a 

comunidade como um dos factores 

que faz com que a população não 

veja os esforços empreendidos pela 

mineradora de modo a melhorar as 

suas operações naquela área, dan-

do o exemplo da criação, há alguns 

anos, de bacias de decantação, que a 

população pensou que podia usar a 

água, o que levou à morte de duas 

crianças.

intensidade das vibrações.

Isaque António, também residente no 

bairro de Bagamoyo, diz que nunca ti-

nha visto uma situação idêntica, desde 

o início das operações da Vale, naquela 

área, em 2014.

“Naquele dia vimos as pedras no ar 

como se fossem passarinhos e ficamos 

totalmente preocupados”, disse a fonte, 

sublinhando que aquela comunidade 

vive uma vida miserável, devido à polui-

ção ambiental.

“Aqui só se come poeira de carvão”, dis-

parou, fazendo um grito de socorro para 

a resolução do problema.

Ameaças de paralisação do 
comboio
Por sua vez, Rui Domingos reside em 

Nhantchere e é vizinho da “Mina Moa-

tize II”, sendo que a vedação da parte 

traseira da sua residência é feita de rede 

metálica, colocada pela Vale para impe-

dir o alastramento das residências para a 

área concessionada.

Conta que a sua casa de alvenaria do 

“tipo 2”, construída com o rendimento 

ganho na construtora brasileira Ode-

bretch, quando esta foi sub-contratada 

pela Vale, no início das operações, co-

meça a degradar-se, devido a vibração 

da terra sempre que a mineradora faz as 

suas explosões.

“Quase que já não tenho casa. Sempre 

que a Vale faz explosões, as rachas au-

mentam”, sublinha a fonte.

As rachas e a cor preta são quase um 

denominador comum de todas as casas 

visitadas pela nossa reportagem naquela 

região, um cenário idêntico ao de Chi-

rodzi, distrito de Marara, na mesma 
província, onde a Jindal também explo-
ra aquele recurso mineral.
Domingos afirma ainda que, embora a 
palavra limpeza faça parte do seu voca-
bulário, esta é difícil de se efectivar devi-
do a intensidade das poeiras resultantes 
das explosões
“A nossa roupa já não fica limpa. Tu 
lavas a loiça, mas pouco tempo depois 
suja. Já não secamos a farinha ao ar livre 
por causa do carvão”, detalha Domin-
gos, para quem o fim desta situação pas-
sa pelo seu reassentamento.
“Quero sair daqui. Não aguento esta 
vida”, afirma o homem de 42 anos de 
idade, alertando para a necessidade de 
se levar a peito as reivindicações da po-
pulação, pois, “se não resolverem este 
problema, o comboio de carvão não vai 
circular”, ameaça.
Refira-se que as ameaças de paralisação 
do comboio não são novas. Em Janei-
ro de 2012, os reassentados de Cateme 
paralisaram o comboio que transportava 
carvão na Linha de Sena.
Foram cerca de quinhentas pessoas que 
montaram barricadas nas vias de acesso 
ferroviário e rodoviário naquela zona, 
exigindo o cumprimento das promessas 

inseridas no pacote de reassentamento, 

relacionadas com o acesso à água, terra 

fértil, saúde, energia e habitação con-

digna.

Na altura, a reacção do Governo foi 

marcada pela intervenção da Força de 

Intervenção Rápida (FIR), destacada 

para reprimir a população, o que culmi-

nou com a detenção de 14 indivíduos.

A insatisfação de Domingos não se 

limita apenas às vibrações e poluição 

ambiental, mas estende-se à indiferença 

da empresa em relação aos problemas 

da comunidade. “Em todos estes anos, 

a única coisa que vi da Vale, nesta zona, 

foi a abertura de um furo de água e o 

plantio de acácias”, destaca.

O referido furo é de água salubre e as 

acácias fazem parte de um projecto de 

reflorestamento da zona para a redução 

do impacto ambiental daquela activida-

de mineira, como explicou o Inspector-

-Geral do MIREME.

Com água disponibilizada pela Vale 

alegadamente imprópria para o consu-

mo, Helena Cavago, também de Nhan-

tchere, revela que recorre aos operadores 

privados que cobram entre três a cinco 

meticais por cada 20 litros de água.

“Somos oito, na minha casa, e compro 

sete bidons (de 20 litros cada) por dia 

para consumirmos, tomarmos banho e 

lavarmos a roupa”, afirma, sublinhando 

que a quantidade não é suficiente para 

as suas necessidades, mas os “possíveis” 

para colmatar esse défice. 

Para além de não ter água para o con-

sumo e abeberamento do gado, Helena 

Cavago também ficou a quilómetros do 

As rachas são um denominador comum das residências de Nhantchere

Obete Matine

Helena CavagoIsaque AntónioAntónio Sinalo Rui Domingos
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A Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique 
- Operadora Delegada para as operações Offshore da 
Área 4, incluindo o Projecto Coral Sul, em representa-
ção da Mozambique Rovuma Venture, convida a todas 
empresas interessadas, a apresentarem a sua manifesta-
ção de interesse para prestação de serviços de Inspeção 
de Segurança Marinha na República de Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
As atividades do operador estão localizadas no norte de 
Moçambique, tanto em terra como no mar. As principais 
áreas de interesse (mas não limitadas a) serão Pemba, 
Distrito de Palma e a Área 4 offshore na Bacia do Rovu-
ma, localizada a aproximadamente 200 km a nordeste da 
cidade de Pemba e a 50 km da linha costeira.

As principais operações a serem realizadas pelo Opera-
dor no norte de Moçambique serão: a perfuração offshore 
e a completação dos poços, instalação de infraestruturas 
submarinas, construção de infraestruturas civis e indus-
triais onshore e nearshore, operações logísticas e activi-
dades de apoio.

O escopo do trabalho da Contratada consistirá na presta-
ção de Serviços de Inspeção de Segurança Marinha para 

associados às operações, cobertos pelo seguro do CAR, 
sejam reduzidos a um nível aceitável de acordo com as 
melhores práticas da Industria.
O candidato a este Anúncio Público deve ser capaz de 
fornecer inspetores competentes, em termos de quali-

-
vação de actividades sendo realizadas de acordo com 
JR2016/013 Upstream Construction Code of Practice (COP), 
Upstream Construction Scope of Work (SOW) & Upstream 

 e em particu-

para a integração e instalação para satisfazer o requisito 

Solicita-se aos candidatos que sejam capazes de executar 
os serviços necessários de acordo com os códigos e nor-
mas internacionais, em particular com os requisitos do 

produzir e gerenciar a boa qualidade do Serviço.

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA
As empresas interessadas neste convite podem enviar 
sua Manifestação de Interesse, fornecendo, através do 
site indicado abaixo, as seguintes documentações exigi-
das:
1. Ser um membro da Associação Internacional de Inspe-
ção de Segurança Marinha IAMWS;
2. Ter experiencia comprovada em operações de Inspeção 
de Segurança Marinha para a instalação e integração em 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA MARINHA

projectos SURF ( ) de 
grande escala;

-
gurança e /ou Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 
em conformidade com os padrões internacionais (por 
exemplo, ISO 45001);

ou Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com 
os padrões Internacionais (por exemplo, ISSO 14001);

/ou Sistema de Gestão de Qualidade em conformidade 
com os padrões Internacionais (por exemplo, ISO 9001);
6.Ultimo balanço/Relatório Anual da empresa registada 
em Moçambique e ultimo balanco consolidado/ Relató-
rio Anual do grupo da empresa (se aplicável);
7.Empresa e estrutura do grupo com a lista dos princi-

bolsa de valores);

nome da entidade legal e contacto da pessoa para rece-

9.Qualquer outra informação que estabeleça que a em-
presa é capaz de cumprir com o escopo do trabalho.

As empresas interessadas neste convite podem enviar a 
sua Manifestação de Interesse registando a sua empresa 
no nosso site (Pedido de Moçambique).
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/autocandida-
turaEniRovumaBasin.page 

IMPORTANTE:
A submissão deve se referir ao anúncio público tanto do 
objecto quanto das datas e também ao seguinte código 
de mercadoria:

SS04AB28 - TECHNICAL SERVICES: CONTROL/AP-
PLICATION OF QUAL PLANS/QUAL CERTIF. /PRO-
JECT
Dentro do aplicativo do site, na secção “Objecto do Apli-
cativo”, a área “Origem do convite” deverá ser preenchi-
da da seguinte forma: “SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE 
SEGURANÇA MARINHA”.

Sujeito à entrega e em conformidade com toda documen-
tação acima solicitada, as empresas interessadas nesta 
Manifestação de Interesse irão receber da Eni Rovuma 

O prazo para submissão da Manifestação de Interesse atra-
vés do nosso website é até ao dia 30 de Novembro de 
2018.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas na prepa-
ração da Manifestação de Interesse serão da total res-
ponsabilidade das empresas, as quais não terão direito a 
qualquer reembolso por parte da Eni Rovuma Basin B.V. 
a este respeito.
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – De-
legated Operator for the Area 4 Offshore Operations 
including Coral South Project, acting for and on 
behalf of Mozambique Rovuma Venture, invites inte-
rested companies to submit expressions of interest for 
the provision of Marine Warranty survey Services in 
Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
-

zambique both onshore and offshore. The main areas 
of interest (but not limited to)  will be Pemba, Palma 
District and the offshore Area 4 in the Rovuma Basin 
located approximately 200 km northeast of Pemba City 
and 50 km from the coastline. 

The main operations performed by the Operator in the 
north of Mozambique will be the offshore drilling and 
completion of wells, the installation of subsea infras-
tructures, the construction of onshore and near shore 
civil and industrial infrastructures, logistic operations 
and supporting activities. 

Marine Warranty Surveyor Services to support Opera-
tor in order to ensure that the risks associated with the 
operations, covered by the CAR insurance, are reduced 
to an acceptable level in accordance with best industry 
practice.

The candidate to this Public Announcement must be 
capable to provide competent surveyors, in terms of 

approval of activities being undertaken in accordance 
with the JR2016/013 Upstream Construction Code of 
Practice (COP), Upstream Construction Scope of Work 

-

of Approval (CoA) for the integration and installation 
-

tion All Risk carrier.

Candidates are requested to be capable to perform the 
required services in accordance with international co-
des and standards, in particular ISO 9001:2015 of Qua-
lity Management System requirements in order to pro-
duce and manage good quality of the Service.

DOCUMENTATIONS REQUIRED 
Companies interested in this invitation may submit 
their Expression of Interest by providing, through the 
website indicate below, the following required docu-
mentations:
1. Being an International Association of Marine War-

EXPRESSION OF INTEREST
FOR MARINE WARRANTY SURVEYOR SERVICES

ranty Surveyors IAMWS Member; 
2.Having evincible experience in Marine Warranty Sur-
vey of Marine operations for installation and integra-
tion of large scale SURF projects; 
3.Having Health & Safety Management System cer-

-
tem compliant with international standards (e.g. ISO 
45001); 

-
cations and/or Environmental Management System 
compliant with international standards (e.g. ISO 14001);

and/or Quality Management System compliant with 
international Quality Standards (e.g. ISO 9001); 
6.Latest balance sheet/Annual Report of the company 
registered in Mozambique and the latest consolidated 
balance sheet/Annual Report of the company group (if 
applicable).
7.Company and group structure with the list of major 

the stock exchange); 
-

and commercial information
9.Any other information that will establish that the 

Companies interested in this invitation may sub-
mit their Expression of Interest by registering to the 
following website (Mozambique Application):
 https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/autocandida-
turaEniRovumaBasin.page 
  
IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announce-
ment both object and dates and also to the following 
commodity code:
SS04AB28 - TECHNICAL SERVICES: CONTROL/
APPLICATION OF QUAL PLANS/QUAL CERTIF. /
PROJECT
Within the website application, under the section “Ob-
ject of the Application”, the area “Origin of invitation” 
shall be completed as follows: “Marine Warranty Sur-
veyor Services” Subject to the delivery and compliance 
of all the above documentation, Companies may recei-

-
ge.
The deadline for receipt of Expression of Interest by the 
email address indicated above is set at 30 November 
2018.
Any cost incurred by interested companies in prepa-
ring the Expression of Interest shall be fully born by 
Companies who shall have no recourse to either Mo-
zambique Rovuma Venture or to Eni Rovuma Basin BV 
Mozambique Branch in this respect.



18 Savana 09-11-2018OPINIÃO

Registado sob número 007/RRA/DNI/93
NUIT: 400109001

Propriedade da 

Maputo-República de Moçambique

KOk NAM
Director Emérito

 Conselho de Administração:
Fernando B. de Lima (presidente) 

e Naita Ussene
Direcção, Redacção e Administração:

AV. Amílcar Cabral nr.1049 cp 73
Telefones:

(+258)21301737,823171100, 
843171100

Editor:
Fernando Gonçalves
editorsav@mediacoop.co.mz

Editor Executivo:
Francisco Carmona

(franciscocarmona@mediacoop.co.mz)

Redacção: 
Raúl Senda, Abdul Sulemane, Argunaldo 

Nhampossa, Armando Nhantumbo e 
Abílio Maolela

Naita Ussene (editor) 
e Ilec Vilanculos

Colaboradores Permanentes: 
Fernando Manuel, Fernando Lima, 

António Cabrita, Carlos Serra, 

Ivone Soares, Luís Guevane, João 
Mosca, Paulo Mubalo (Desporto).

Colaboradores:
André Catueira (Manica)
Aunício Silva (Nampula)

Eugénio Arão (Inhambane)

Maquetização: 
Auscêncio Machavane e 
Hermenegildo Timana.

Revisão
Gervásio Nhalicale

Publicidade 
Benvinda Tamele (82 3171100)

(benvinda.tamele@mediacoop.co.mz)

Distribuição: 
Miguel Bila

(824576190 / 840135281)
(miguel.bila@mediacoop.co.mz)

(incluindo via e-mail e PDF)
Fax: +258 21302402 (Redacção)

82 3051790 (Publicidade/Directo)
Delegação da Beira 

Prédio Aruanga, nº 32 – 1º andar, A
Telefone: (+258) 82 / 843171100

savana@mediacoop.co.mz
Redacção 

admc@mediacoop.co.mz
Administração

www.savana.co.mz

Cartoon
EDITORIAL

«Deixai/ Aos poetas um instante 
de alegria/ Ou desaparecerá o 
vosso mundo», escreveu Czes-

law Milosz e também eu creio 

que são os poetas quem dá à osteo-

porose do tempo alguma consistência 

humana. Novas estrias, novas sensibi-

lidades, novos spots de luz sobre zo-

nas até aí sombreadas: são eles quem 

municiam a memória do mundo. 

Daí que sejam mais úteis na sua inu-

tilidade que os profetas do utilita-

rismo. Quando um poeta escreve: “a 

árvore que caiu do fruto”, parece um 

disparate. Até que aprendemos que é 

pelo fruto que o vírus entre na árvore 

ou reparamos que um filho malsão 

pode destruir a reputação de uma ár-

vore genealógica. O poeta é que tinha 

razão, nós é que pensamos de forma 

quadrada, de um só angulo de visão. 

Aqui, o poeta usou-se do isomorfis-

mo, a capacidade de descobrir um 

padrão comum a universos diferentes, 

dilatando a capacidade para ler o real, 

o que excede o mero jogo de lingua-

gem, é uma forma de sabedoria. 

É o quarto telemóvel que me ten-

tam impingir desde que me sentei na 

esplanada a escrever esta crónica. Já 

passaram na rua uma trintena de grá-

vidas. Dois vendedores de dvds pira-

tas esperam encostados a uma acácia 

que eu me levante para me acossar. 

Uma miúda de olhos de boga, tão 

afadigada a digitar no seu cell, fica 

tremendamente desiludida quando 

eu a interrompo só para lhe pergun-

tar as horas... E extensões eléctricas, 

não quer? Fazem sempre jeito. Vendo 

duas tábuas de engomar pelo preço 

de uma. Trinta graus, peço um gim 

e o estabelecimento não tem gelo. A 

minha mulher telefona, lembra-me 

que o meu ordenado ainda não pin-

gou no banco, como se estivesse nas 

minhas mãos. 

Face a este caos ou a esta sucessão de 

descontinuidades é preciso um méto-

Curar a alma
do, um simulacro de ordem. Como, 

não sei por quê, faço tudo ao contrá-

rio do que é costume, abrandei nas 

ebriedades (quando o clima lhes é tão 

propício) e leio e escrevo. E descan-

so fazendo traduções, como outros 

pescam o merlim ou vão ao Kruger 

fotografar os leões. É a minha forma 

de começar bem o dia: traduzo um 

poema.

Tenho uma canhestra relação com as 

línguas. Leio quotidianamente em 

várias delas mas é frequente sentir-

-me como quem lê as pegadas de 

tartaruga na praia, incerto sobre a 

morfologia do animal que aqueles 

sinais indicam. É porque me é difícil 

que persisto. Da mesma forma que só 

a dificuldade me levou a não abando-

nar a escrita. 

Creio que só uma coisa terão em co-

mum os poetas que traduzo: a ideia 

da destruição da linguagem não lhes 

é afim. Se nos recordarmos do que 

dizia Bataille, para quem «a poesia 

há-de ser o comentário de sua própria 

ausência de sentido», não me parece 

que nenhum destes poetas abraçasse 

tal dogma. Pelo contrário, já imagino 

que a maior parte deles concordará 

com o que o poeta espanhol Andrès 

Sánchez Robayana anotou no seu 

diário: «A poesia é agora, para mim, um 

novo estado de consciência. Um estado 

ilegível. Porém um estado que provém 

da leitura paródica do ilegível. Por um 

momento, vejo, leio o ilegível. Não é 

decifrar um inimigo, mas sim vivê-lo» 

(La Inminencia/ Diarios, 1980-1995).

São coisas muito diferentes. 

De Alejandro Jodorowsky (1929), 

chileno, li-lhe a autobiografia, La 

Danza de la Realidad, que me apaixo-

nou, como só talvez as autobiografias 

de Luis Buñuel, de Corto Maltese e 

de Ingmar Bergman. Depois procu-

rei-lhe os poemas. Este foi o que mais 

me tocou.

GÉNESIS: «Antes do canto e do per-

fume, antes das águas e da terra,/ onde 

estava eu? Algum desígnio na sombra/ 

precedeu os astros? Ali, onde tudo per-

manece incriado/ - talvez naquele que 

é raiz de sentimentos,/ essa vontade 

intangível que se fará matéria,/ se tudo 

estava nele então também eu,/ também 

eu um entre os inúmeros seres, pareci-

dos mas/ nunca semelhantes. Com que 

objectivos?/ Para quê todo este circo? 

Desfrutar de um tremendo universo/ só 

para criar os nossos pés e unhas?/ Passar 

do eterno ao efémero por uma sede de es-

pelhos?/ Parir um ponto, começo e fim, 

que invalida o infinito?/ Ali fui, de uma 

maneira perfeita, mínimo, muito menos 

que um vislumbre/ e no entanto absolu-

tamente necessário/ para o equilíbrio da 

impensável máquina./ Cada formiga 

carrega, apoiada na sua nuca, a totali-

dade do universo./ O peso de uma pena 

abandonada a si mesma/ pode amassar 

um mundo. Exponho-me ao sol para 

espalhar a minha sombra,/ na memória 

que, no centro do presente, espera aga-

chada como um tigre./ Ainda que não 

possam conversar/ o piolho e o mendigo 

entendem-se perfeitamente.». 

De Jenaro Talens (1946), andaluz. 

TERRITÓRIOS DE UM COR-

PO (excerto): i) «Formosa, a desor-

dem do meu pensamento./ Que eu não 

sigo o exemplo dos mais antigos:/ busco 

o mesmo que buscavam./ Por isso, nesta 

diáspora de ti,/ sei que o silêncio que nos 

cobre é isto,/ dois vultos que se dobram 

e enredam/ para serem restituídos à sua 

solidão./ Comprovo: é Abril, o inverno 

termina,/ que inclusive as flores são feli-

zes./ Sou como elas, não pergunto nada;/ 

e limito-me a estar sobre o teu corpo/ 

como quem olha, sem temor, de frente/ 

um eclipse de sol.» 

Há mais uma pulhice no mundo? Eu 

traduzo um poema: porque o univer-

so está sempre a desagregar-se e só o 

labor da poesia refaz o tecido das coi-

sas, a sua memória extenuada.

O Presidente Filipe Nyusi, em mais um jantar de gala, desta vez 
com a Federação Moçambicana de Empreiteiros (FME), na 
segunda-feira, mandou um recado a sugerir tolerância zero a 
algumas práticas corruptas que ocorrem nos processos de adju-

dicação de concursos de construção de infra-estruturas do Estado. 
A mensagem de Nyusi tanto serviria para qualquer outro sector de ac-
tividade envolvido em negócios com o Estado. Pois é nestes negócios 
com o Estado onde ocorrem os mais abomináveis actos da corrupção 
que grassa em Moçambique. 
Os contratos com o Estado tornaram-se no método mais refinado de 
drenagem de recursos públicos para fins ilícitos, uma má prática que nos 
últimos tempos também se transformou numa das principais causas  de 
instabilidade na administração pública. Nunca se procurou quantificar 
os danos causados por estas práticas sobre os recursos públicos, mas 
não seria exagerado considerar que elas constituem a maior fonte dos 
fundos ilícitos que circulam no nosso sistema financeiro, e da ostentação 
obscena de riqueza que assistimos todos os dias. 
A instabilidade na administração pública, como resultado destes actos 
de corrupção, manifesta-se no número de funcionários públicos que são  
marginalizados devido aos seus esforços de conformidade com as leis e 
procedimentos. Estes funcionários, não alinhando com estas más práti-
cas, são alvo de perseguições, muitas vezes com consequências trágicas 
para as suas carreiras. Isto não é anedótico, é uma realidade.
Esta última intervenção do Presidente Nyusi, e ainda a recente decisão 
do governo de criar um serviço de inspecção para obras públicas, podem 
ser sinais de que o problema atingiu níveis de insustentabilidade, e que 
o governo está determinado a pôr cobro a esta situação.
Contudo, mais do que isso, é importante encontrar o cerne da questão e 
procurar identificar os principais prevaricadores, alguns dos quais, pro-
vavelmente, poderiam ter estado presentes naquele jantar de gala.
Um aspecto importante a ter em conta em todas as acções de combate 
à corrupção, a todos os níveis, é a transparência nos procedimentos e 
o respeito escrupuloso que as entidades públicas envolvidas devem ter 
sobre a sua aplicação. Nesta questão, deve estar subjacente a necessidade 
de tratamento igual e justo que deve ser dado a todos os outros inter-
venientes. Só num ambiente de transparência, abertura e participação 
se pode impedir que transacções oficiais ocorram longe do escrutínio 
público. 
Um dos principais factores que contribuem para a prevalência da cor-
rupção, particularmente no sector das obras públicas, é um fenómeno 
em que detentores de informação privilegiada (porque são também de-
cisores) partilham-na atempadamente com os seus associados, permi-
tindo que estes se preparem melhor em comparação com os seus poten-
ciais concorrentes. Nestas circunstâncias, a publicitação dos concursos 
públicos torna-se uma mera formalidade, simplesmente para cumprir 
requisitos legais incontornáveis. 
Só isto pode explicar a razão porque em alguns casos, empreiteiros são 
pagos na totalidade os valores dos seus contratos, mesmo que no fim as 
obras se revelem ser de má qualidade, ou que não sejam mesmo reali-
zadas. 
Isto acontece todos os dias nas nossas instituições públicas, e todos sa-
bemos que isso acontece. O problema, porém, é que o fenómeno tor-
nou-se tão endêmico e vulgarizado, que deve haver pouca autoridade 
moral capaz de se impor sobre os que vivem destas práticas.
Neste ambiente de promiscuidade generalizada, as leis, mesmo que 
existam, nunca são aplicadas porque não há como as aplicar sem que se 
esteja a lesar o interesse próprio. E há vezes em que se evoca alegados 
interesses do Estado,  supostamente servidos pelos corruptos, para de-
sencorajar que acção seja tomada contra eles.
Contrariamente ao que pode ser uma crença generalizada, o facto é que 
a corrupção não existe apenas em Moçambique. Ela é um fenómeno 
global. A única diferença reside no facto de que noutros países, os cor-
ruptos são perseguidos sem piedade, por instituições fortes e descom-
prometidas, com o potencial real dos corruptos não só passarem tempo 
na cadeia, como também de terem os seus bens confiscados a favor do 
Estado.
A confiscação dos bens dos corruptos contribui também para impedir 
que eles se valham do seu enriquecimento ilícito para corromper e fra-
gilizar instituições e agentes responsáveis pela aplicação da lei.
É isto que é preciso fazer. Porque de contrário, continuaremos a contar 
anedotas, obrigando o povo a pagar pela sumptuosidade dos corruptos.
Para isso é preciso que as leis sejam aplicadas e se reforcem as institui-
ções, disponibilizando-lhes meios e a independência profissional que 
necessitam para trabalhar com integridade. 

Ausência de transparência e 
corrupção nas obras públicas
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Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Uma coleção internacional [27]

realidade é de que há muito pouca 

probabilidade de encontrá-lo com 

vida, diz Rouzbeh Parsi Chefe  do 

Programa de Médio Oriente e 

África do Instituto de Política Ex-

terna da Suécia, pois, prossegue o 

mesmo autor, se os sauditas o tives-

sem com vida haviam de mostrá-lo 

publicamente para evitar  tão má 

publicidade.

“A operação tem definitivamente 

a marca de Mohamed bin Salman” 

diz ao Le Monde o académico 

Nabil Mouline pois, no contexto 

político actual da Arábia Saudita, 

só ele poderia ter dado a ordem de 

execução do jornalista.  

As reacções a nível mundial foram 

imediatas. Alguns países como 

a Inglaterra e a França exigiram 

uma investigação independente do 

desaparecimento do jornalista. O 

Reino Unido, a França e a Holanda 

e recentemente, o Secretário do Te-

souro dos EUA, Steven Mnuchin, 

anunciaram que não irão participar 

na Conferência de Investimento 

em Riad - Future Investment Ini-

tiative - para modernizar a imagem 

do Reino e de Meca e Medina e 

atrair investimento externo como 

pretende o príncipe. Alguns Se-

nadores, entre os quais o republi-

cano Lindsay Graham levantaram 

o problema, mas Trump fez saber 

que nada porá em risco a aliança 

especial  e os negócios com Riad. 

No regresso de Mike Pompeo, o 

Secretário de Estado, enviado por 

Trump  para conversar com MBS 

em Riad, a Casa Branca informou 

que vai esperar “mais alguns dias” 

pela versão saudita dos aconte-

cimentos. No entanto, a extrema 

Em 2 de Outubro pelas 

13,14h  um dos mais proe-

minentes jornalistas do 

mundo árabe, o saudita Ja-

mal Khashoggi, entrou no consu-

lado saudita em Istambul e desa-

pareceu.

A sua noiva esperava-o fora do 

consulado e aí permaneceu até cer-

ca da meia-noite sem que lhe fosse 

permitido entrar nem que ele saís-

se. Ela tem provas disso.

O desaparecimento misterioso do 

jornalista Khashoggi levantou uma 

grande celeuma entra os sauditas e 

os turcos envolvendo também os 

americanos. 

Não deixou de afectar a massmedia 

internacional, pois o assassinato de 

Khashoggi não é só grave por en-

volver um jornalista mas também 

por ter sido  efectuado em territó-

rio dum país estrangeiro e dentro 

duma representação diplomática. 

Significa que nesta nova ordem 

internacional torna a ser possível 

as ditaduras assassinarem os seus 

opositores em qualquer parte do 

mundo onde estejam sem conse-

quências.

Khashoggi, cidadão saudita, com 

residência permanente, desde Ou-

tubro de 2017 na Virgínia, EUA, 

escrevia no diário The Washing-

ton Post, era uma voz respeitada 

no estrangeiro e em casa, tinha 

sido conselheiro dos reis e editor 

do jornal progressista Al-Watan, 

expressava nas suas crónicas crí-

ticas, ainda que suaves, ao todo-

-poderoso príncipe Mohammed 

bin Salman (MBS). Ele receava 

regressar à Arabia Saudita apesar 

de ter recebido numerosos convites 

de emprego estatal até que um dia 

foi forçado a entrar num consulado 

saudita em Istambul para obter um 

documento para o seu próximo ca-

samento, tendo deixado a sua noiva 

cá fora com a incumbência de aler-

tar caso não voltasse. E foi o que 

aconteceu! 

O Washington Post relatou que a 

Segurança turca tinha um vídeo do 

consulado em que se confirmava 

que o jornalista tinha sido assassi-

nado aí no local. 

Na realidade, a Segurança turca 

confirmou que nove sauditas ti-

nham aterrado num avião privado 

num aeroporto cheio de câmaras 

de vigilância e que, posteriormente, 

tinham-se instalado em dois hotéis 

de luxo, também cheios de câma-

ras, em Istambul. Foram filmados 

nessas actividades, bem como a 

saída do consulado e de regresso à 

Arábia Saudita.

Os turcos dizem possuir um video 

no qual se ouve claramente o jorna-

lista saudita  a ser interrogado, de-

pois torturado e depois assassinado 

dentro do consulado. Mas a razão 

da não publicação dessas provas re-

side nas relações diplomáticas exis-

tentes entre a Turquia e a Arábia 

Saudita que estiveram em colisão 

por causa da guerra na Síria e na 

situação do Qatar mas que, actual-

mente, parecem ter  melhorado. No 

entanto, muito recentemente, Er-

dogan, o Presidente turco, pronun-

ciou-se duma forma categórica e 

agressiva pela necessidade de saber 

quem são os implicados no crime e 

puni-los convenientemente.

Embora não se conheça realmente 

o que se passou com o jornalista, a 

confiança que Trump e o seu genro 

e conselheiro Jared Kushner, depo-

sitaram em MBS pode vir a sofrer 

um grande abalo, caso se demons-

tre que foi o príncipe saudita quem 

esteve por trás do assassinato do 

jornalista.

Quem é Mohammed bin Salman, 

o todo poderoso príncipe da Ara-

bia Saudita.

Mohammad bin Salman Al Saud 

é o príncipe herdeiro da Arábia 

Saudita, primeiro vice-primeiro 

ministro e o mais novo ministro da 

defesa do país. Mohammad tam-

bém é chefe da corte real da Casa 

de Saud e presidente do Conselho 

de Assuntos Económicos e de De-

senvolvimento. Tem, actualmente, 

33 anos.

MBS pretende ser um líder refor-

mista chegando ao ponto de deixar 

a túnica branca - traje tradicional 

- e usar jeans quando esteve com 

Bill Gates e no seu périplo pelos 

USA em Abril deste ano. Efectuou 

também mudanças significativas 

no seu país permitindo mais mu-

lheres no mercado de trabalho  e 

permitiu-lhes conduzir, reabriu  os 

cinemas e outras mudanças que de 

certa forma incomodaram o clero. 

Em contrapartida porém, “…pren-

deu dezenas de críticos, mandou 

calar outros e deteve temporaria-

mente rivais da família real e gran-

des empresários para lhes extorquir 

milhares de milhões no que Trump 

elogiou como grande passo no 

combate à corrupção. Mas MBS 

não ficou por aqui: lançou uma 

guerra que está a destruir o Iémen, 

declarou um boicote ao Qatar e 

obrigou o primeiro-ministro liba-

nês, Saad Hariri, a demitir-se em 

directo num canal de televisão sau-

dita, culpando o Hezbollah e o Irão 

(inimigo regional que parece cegar 

o líder saudita) pela decisão”1

A forte ameaça à paz e à justiça 

que se vive neste século levou a 

que  Madeleine Albright2 escre-

vesse, recentemente, um livro com 

o título Fascismo, um alerta3. Nele 

Albright identifica vários sinais de 

alerta: o retrocesso da democra-

cia depois da queda do muro de 

Berlim, a liderança dos EUA por 

um Presidente que exacerba as 

divisões e despreza as instituições 

democráticas, a força, em muitos 

países, dos extremistas da direita e 

esquerda e a existência de dirigen-

tes como Putin e Kim Jong-un que 

utilizam muitas das tácticas usadas 

pelos fascistas nas décadas de 1920 

e 1930.

A execução do jornalista Khasho-

ggi reforça esta ideia: hoje em dia 

cada país pode fazer o que quiser 

contra as suas Oposições porque 

as grandes potências vivem bem 

com isso. O exemplo da Rússia no 

caso de Sergey e Yulia Skripal que 

foram envenenados, na Inglaterra, 

com um gás militar que apenas a 

Segurança soviética teria acesso, 

são claros exemplos disso.
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O assassinato dum jornalista
Por Leonel Andrade

1. Público, 19/0ut/18
2. Madeleine Albright  foi Assessora do 
Congresso americano e membro do Conselho 
Nacional de Segurança durante a Presidên-
cia de Carter e, mais tarde, na vigência de 
Bill Clinton, Chefe da Representação nor-
te- americana nas Nações Unidas (1997 a 
2001) e a primeira Secretária do Estado da 
história governativa dos EUA.
3. Fascismo, um alerta, 2018, publicações 
Club do Autor . Pt

– 
Rodolfo, há uma coisa que 

me está a fazer espécie. 

Ando já há algum tempo 

a pensar em pedir-te ajuda 

para desfazer o nó.

– Desembrulha.

– A pessoa encarregada pela lim-

peza no nosso escritório, a Marta, 

já dobrou o cabo dos 50 há algum 

tempo. Está mesmo a caminho da 

reforma. É uma pessoa muito com-

petente naquilo que lhe cabe fazer, 

mas quando, por alguma razão, ela 

se vê obrigada a repetir uma ope-

ração, murmura invariavelmente – 

«Isto é trabalho de Marracuene!» Não 

consigo perceber qual é a relação 

que ela faz entre o trabalho que tem 

e a Vila de Marracuene.

– Ah, isso é fácil, e aliás tem uma 

história interessante por trás. Va-

mos começar do princípio. Tudo 

parte do Hospital Psiquiátrico do 

Infulene. Na linguagem popular, 

aqui no Sul, este hospital tem duas 

designações: a primeira é “Hospital 

dos Malucos”, o que é incorrecto, 

por ser demasiado generalista. Nem 

todos os que têm perturbações psí-

quicas são malucos. Portanto, nem 

todos os que procuram os serviços 

daquele hospital são malucos. A 

segunda designação é “Hospital 

de Marracuene”, e é mais lógica 

e justa, porque remete para a sua 

situação geográfica. Na verdade, o 

hospital está (ou esteve) na zona 

da circunscrição administrativa de 

Marracuene.

Ora, até finais dos anos 60 ou mes-

mo princípios dos 70, dava-se como 

certa, em Lourenço Marques, a tese 

de que um dos métodos que a equi-

pa de médicos utilizava para saber 

se um doente interno estava ou não 

a evoluir positivamente no proces-

so de cura era obrigá-lo, sozinho ou 

em grupo, a encher um tambor de 

água que ficava a uma certa distân-

cia de uma torneira, donde a água 

devia ser retirada com recurso a um 

balde de 20 litros. Sucede que este 
tambor de 200 litros tinha, a meia 
altura, entre 4 e 7 furos, pelo que, 
sempre que a água atingia aquele 
nível, começava a vazar. Por essa ra-
zão, era impossível enchê-lo.
Se o doente se apercebesse dis-
so, largasse a operação e fosse dar 
disso conta à equipa médica, então 
dava-se como positiva a evolução 
do paciente e punha-se mesmo a 
hipótese de lhe dar alta daí a pou-
co. Se, em contrapartida, o doente 
porfiasse em encher o tambor sem 
se aperceber de que o seu trabalho 
era infrutífero, isso era mesmo um 
“trabalho de Marracuene”. Daí o 
que a tua Marta diz: trabalho de 
Marracuene, por conseguinte, é 
todo o trabalho do qual não resulta 
nada, ou todo o esforço improfícuo. 
E a origem é esta.

– Interessante. E essa história é ver-

dadeira?

– Aí é que a porca torce o rabo!

Casualidades convergentes

Nota: por erro de paginação, a numeração desta coluna na edição passada 
manteve-se a mesma da edição anterior. Na coleção internacional devia 
ser 27, mas saiu 26 e no fungula devia estar 604 ao invés de 603. 

Uma coleção internacional [28]
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Depois da divulgação definitiva dos 

resultados das eleições autárqui-

cas os meios de comunicação (de 

massas) continuam a abordar a 

fraude eleitoral como um tema de eleição. 

Alguns olham ainda para a fraude fazen-

do passar a ideia de que é uma “questão 

política”. Outros olham para a fraude 

eleitoral como um crime que convoca o 

sol aos quadradinhos. Outros ainda, con-

sideram todo este ambiente pós-eleitoral 

como uma preparação para as eleições 

do próximo ano, ou seja, voltaremos a ter 

em escala maior tanto as fraudes como as 

contestações, dúvidas e cacimbamentos 

democráticos.

Mais do que encarar a fraude eleito-

ral como “assunto político” percebe-se e 

assume-se que a mesma é um “assunto 

criminal” que envolve mandantes, exe-

cutores e entusiastas. Nesta cadeia, todos 

Momentos repetíveis
percebem a importância da alternância do 

poder político, a alternância da governação, 

mas não abdicam das vantagens e benesses 

instaladas política e historicamente no seu 

ADN de moçambicano de gema. Todos eles, 

mandantes e alguns dos executores mais fle-

xíveis, gostariam de estar a viver num país 

onde as instituições funcionassem por mérito 

que não fosse ideológico, partidarizado, ao 

invés de um “Estado faz de conta”. Todos eles 

nas suas “horas vagas” condenam e repudiam 

com veemência os ilícitos eleitorais e toda a 

arte dolosa que antecede esta prática, mas, 

por outro lado, buscam refúgio na disciplina 

militar ou partidária. Os elevados níveis de 

pobreza, a incontornável dívida externa, o 

apertado custo de vida, a “licenciatura” que 

fala cada vez menos e a “12ª clsasse” cada vez 

mais muda, o difícil caminho do empreen-

dedorismo e o inferno do desemprego; tudo 

isto, e mais alguma coisa, cria um enorme e 

intragável sapo vivo que não devia caber no 

consumo eleitoral regular da democracia. É 

como se o “sistema” funcionasse como um 

grande gato cheio de tentáculos e cornos, gri-

tando regular e quinquenalmente o seguinte: 

“quem dá o guizo ao gato?”

As eleições autárquicas que acabam de ocor-

rer já estão a ser consideradas, nos mais va-

riados quadrantes,  como uma espécie de 

antecâmara das gerais e legislativas que se 

avizinham em 2019. É bem provável que em 

2019 se confirmem os seguintes momentos: 

o habituado fraco ímpeto das campanhas de 

educação cívica compensadas com alguma vi-

vacidade que emerge quando o calendário co-

meça a apertar; o momento “tipo festa” com 

cartazes por todos os lados; o linguajar das 

“ofertas” de capulanas, lenços, camisetas, be-

bidas, músicas e danças, que é o momento da 

intodução do pirulito no seio do eleitorado; 

o momento da ressaca ou de reflexão quando 

já não mais há o que pensar a não ser 

na votação; e, finalmente, o momento 

que todos esperam, que é o do anúncio 

dos vencedores, aliás, o momento “tipo 

guerra ou tipo borbulhar da fraude”. 

Momento alucinante. O que conforta 

é mesmo a característica de uma nação 

emergente que só vale pela passividade 

dos anos luz de democracia comparati-

vamente ao avanço da arca de cidadania 

da humanidade. 

Cá entre nós: ainda é possível que os que se 
encontram em frente aos processos se tornem 
nos modelos da juventude, a grande maioria 
da população, desde que façam um pequeno 
esforço para merecer um mínimo de admi-
ração por parte da mesma. O grande perigo, 
nisto tudo, caso não aconteça, é que a frau-
de eleitoral se tornará no futuro no modelo 
funcional da juventude. 

Nas eleições de Outubro de 2018 a 

RENAMO obteve uma percen-

tagem de votos jamais conseguida 

por nenhum partido ou grupo da 

oposição durante as 5 eleições municipais 

já realizadas naquela jurisdição territorial. 

Os dados intermédios divulgados no dia 13 

de Outubro pelo Comité Distrital de Elei-

ções mostram a RENAMO com 47,28% de 

votos contra 48.05% da FRELIMO, o que 

corresponde a uma diferença de menos de 

1% entre ambos os partidos. 

O resultado conseguido pela RENAMO 

não teria nenhum significado simbólico, se 

não fosse contextualizado que a Matola se 

situa num lugar “tradicionalmente” perten-

cente ao partido FRELIMO na cartografia 

de voto do país, segundo a qual toda a região 

sul é dominada exclusivamente por este par-

tido político.  Dito isto, a questão óbvia que 

então emerge é como o partido RENAMO, 

que até muito recentemente não tinha apa-

gado o cunho de ser de “bandidos armados” 

conseguiu obter a confiança de eleitores, 

maioritariamente jovens, da Matola a ponto 

de quase vencer em território inimigo? 

Em resposta a esta pergunta fundamental 

apresento três principais factores, que julgo 

que de forma combinada, contribuíram para 

o quase declínio da FRELIMO na Autar-

quia da Matola. Refiro-me ao que chamo de 

fim do tempo áureo do Calisto Cossa; a per-

cepção da capacidade de Calisto Cossa de 

responder aos assuntos de maior interesse 

dos munícipes e a percepcão da RENAMO 

como uma alternativa política credível. 

Calisto Cossa
Calisto Cossa ganha as eleições autárquicas 

de 2013 na Matola após um período con-

turbado de governação de Arão Nhancale, 

que culminou com o impedimento, pelo seu 

partido, de concluir o mandato que lhe fora 

popularmente incumbido no quadro das 

eleições municipais de 2008.

Como que a não querer trilhar o mesmo ca-

minho, no início da sua governação Calisto 

buscou promover uma governação supos-

tamente participativa, tendo como um dos 

marcos a introdução da chamada governa-

ção sem paredes. Esta iniciativa visou captar 

e resolver os principais problemas existentes 

nos bairros municipais, baseando-se num 

diálogo frente a frente com os munícipes. 

Este autarca também projectou o “seu” mu-

nicípio ao nível mundial ao conseguir orga-

nizar de forma exponencial o Observatório 

Internacional da Democracia Participativa 

(OIDP) naquele território, juntando pra-

ticantes e especialistas de diferentes con-

tinentes para deixarem ficar lições sobre 

modelos e ferramentas de promoção de de-

mocracia local.

O mandato de Calisto inicialmente tam-

bém se caracterizou por construção de 

vias de acesso de ligação entre alguns bair-

ros, embora se tenha presumido que tal se 

tratasse de implementação de planos não 

executados do anterior edil do que de sua 

iniciativa. De qualquer modo, do ponto de 

vista analítico começava a vingar a ideia de 

que o novo edil é inovador e comprometido 

à coisa pública, equiparando-se a sua gover-

nação à do então presidente do Município 

de Nampula, Amurane, do partido MDM. 

Todavia, esse brio inicial foi seguidamente 

confrontado por rumores de haver um ale-

gado questionamento interno sobre as am-

bições políticas de Calisto. 

Mesmo sem podermos atestar o tal ques-

tionamento político, na prática nos últimos 

anos do mandato notou-se que o ritmo de 

governação induzido por este edil empalide-

ceu. Calisto deixou de aparecer com a mes-

ma frequência no espaço público, iniciou a 

proliferação de rumores de que “já não lhe 

querem como edil” e, mais recentemente, 

houve vazamento nas redes sociais de su-

postas manchas da sua gestão não íntegra 

de pessoal da autarquia. Não menos impor-

tante, Cossa ficou com a sua popularidade 

moral e substancialmente questionada por 

causa da forma não consentida como reti-

rou os vendedores informais de Malhamp-

swene no espaço onde se instalou a pequena 

rede de supermercado, lojas e restaurante 

no antigo terminal de transporte no referi-

do bairro, sufocando o florescimento de um 

grande mercado, incluindo barracas, que foi 

ali destruído. 

Percepção sobre a capacidade 
de resposta da autarquia aos 
assuntos de maior interesse dos 
munícipes
Nas vésperas da realização da campanha 

eleitoral, a Sociedade Aberta, uma organi-

zação da sociedade civil sedeada na Matola, 

realizou um mapeamento das necessidades 

prioritárias dos munícipes desta Autar-

quia, tendo identificado como assuntos de 

maior interesse dos jovens, nomeadamente: 

Transporte, Acesso seguro à terra, Seguran-

ça, Oportunidades de Emprego, Sistema de 

Abastecimento de Água e Saneamento. 

A mensagem deixada pelo referido mapea-

mento é de que no seu mandato Calisto não 

conseguiu lidar satisfatoriamente com estes 

assuntos. Uma tónica específica vai para o 

sofrimento e desgaste diário a que os jovens 

alegam estarem sujeitos na deslocação para 

a cidade de Maputo e vice-versa aonde tra-

balham e estudam.

Embora tecnicamente se possa argumentar 

que a solução deste e de assuntos, tais como 

emprego que foram identificados no tal ma-

peamento seja estrutural e/ou implica uma 

coordenação inter-institucional e parcerias 

estratégicas, subjaz que os munícipes têm 

elevada expectativa de que a Autarquia da 

Matola os deveria resolver imediatamente. 

Percepcão da RENAMO como uma 
alternativa política credível
A mensagem da falta de satisfação do elei-

torado da Matola afinal não é nova, pois ti-

nha sido expressa em 2013 quando Silvério 

Samuel, do MDM, teve 42,24% de votos 

contra 56,53% de Calisto, da FRELIMO, 

havendo uma diferença de 14,29% entre 

ambos os candidatos. Ao nível da Assem-

bleia Municipal, enquanto a FRELIMO 
tinha ganho 29 mandatos por causa de 
54,05% de votos, o MDM ficara com 24 
mandatos baseados em 43,77% de votos. De 
um modo geral, os números de votos e os 
consequentes mandatos conquistados pelo 
MDM já constituíam sinal de penetração 
do outro partido numa autarquia tradicio-
nalmente do domínio da FRELIMO. 
Se tal é verdade, a questão que não se cala 
é porquê agora o eleitorado da Matola não 
votou novamente no MDM, dado que o 
cabeça-de-lista continua sendo o candidato 
das eleições anteriores e apostou na RE-
NAMO. A resposta que vejo é que, por um 
lado, a projecção da RENAMO foi feita à 
custa da actual impopularidade do MDM, 
resultante da crise interna que afecta este 
partido, culminando com a saída de alguns 
líderes, tais como Manuel Araújo e Venân-
cio Mondlane exactamente para a RENA-
MO.  Por outro lado, por mérito próprio, 
a RENAMO se apresentava até as eleições 
com uma imagem pública de partido “cívi-
co”, urbano e “comprometido” com esforços 
de negociações da paz, que culminaram com 
a última revisão da Constituição e busca de 
desfecho do processo da Desmilitarização, 
Desmobilização e Reintegração das suas 
forças. Por esta via, num cenário de busca de 
punição do desempenho do partido FRE-
LIMO e do seu cabeça-de-lista, entende-se 
que o voto tenha ido para a RENAMO e 
não ao MDM.  
A conclusão que extraio a partir dos pon-
tos aqui trazidos é de que nas últimas duas 
eleições autárquicas, e particularmente nas 
de 10 de Outubro de 2018, os votantes da 
Matola apresentaram uma postura crítica 
em relação aos candidatos, confiando em 

quem consideram ter perfil potencial para 

responder aos seus principais anseios e não 

se acomodaram na abordagem tradicional 

ou conservadora de voto pré-definido a fa-

vor do partido da “zona”. 

Como a RENAMO teve aqueles votos na Matola? 
Por José Dias 
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Não constituiu surpresa 
a revalidação do título 
pela União Desportiva do 
Songo, a uma jornada do 

fim do Moçambola, depois de, na 

29ª jornada, ter empatado a uma 

bola com o 1º de Maio de Queli-

mane. Aliás, a equipa do Songo 

beneficiou da derrota sofrida pelo 

Ferroviário de Maputo, segundo 

classificado, diante do seu homó-

nimo da Beira, na sua deslocação 

ao Chiveve.

E tal como tínhamos anunciado, 

a 29ª jornada do certame tratou 

de clarificar praticamente o posi-

cionamento das equipas na tabela 

classificativa, incluindo as que iam 

acompanhar o Sporting de Nam-

pula na descida à Divisão de Hon-

ra, no caso vertente, as formações 

da UP de Manica e o 1º de Maio 

de Quelimane.

Mas, mais do que isso, este triunfo 

significou que a cidade de Mapu-

to continua a perder a hegemonia, 

pois nos últimos três anos o Mo-

çambola foi ganho pelas equipas da 

zona centro, a saber, Ferroviário da 

Beira (2016) e UDS (2017 e 2018).

E os clubes históricos da capital, 

casos do Ferroviário, Maxaquene, 

Costa do Sol, incluindo a Liga, aos 

UDS põe em sentido os grandes da capital do país

Abram as alas...!
Por Paulo Mubalo

poucos estão a conformar-se com a 

situação, pois, a UDS, fruto da sua 

musculatura financeira se assume 

como a colectividade mais organi-

zada e, quiçá, com mais ambições 

de se expor no contexto africano. 

É disso exemplo o facto de ter sido 

a única que se inscreveu para as 

competições africanas do próximo 

ano, num contexto em que face 

aos últimos resultados das equipas 

moçambicanas nessas competições, 

abriu-se uma janela para que mais 

três o fizessem, o que não aconte-

ceu.

Já no ano passado dizíamos que a 

UDS era o exemplo paradigmá-

tico de um clube bem estruturado  

e com uma direcção simplesmente 

profissional, contrariamente a mui-

tos outros que militam no Moçam-

bola em que tudo se resume a um 

amadorismo de baixo jaez.

E tendo em conta a experiência 

adquirida pela UDS este ano nas 

afrotaças, o país futebolístico está 

em crer que terá um representante 

à altura dos desafios.

Enfim, doa para quem doer, a ver-

dade cristalina é que a UDS é a 

nossa campeã. 

Refira-se que, no final da competi-

ção, a UDS somou 58 pontos, como 

resultado de 17 vitórias, sete empa-

tes, seis derrotas, 38 bolas marcadas 

e 26 bolas sofridas. No ano passa-

do, quando a UDS conquistou o 

primeiro título, em 30 jogos somou 

19 vitórias, sete empates, quatro 

derrotas, 38 golos marcados, 15 so-

fridos, não sofreu nenhuma derrota 

em casa e terminou a prova com 64 

pontos.

Final da Taça de 
Moçambique
Entretanto, a final da Taça de Mo-

çambique em futebol, a segunda 

mais importante competição do 

nosso calendário futebolístico está 

marcada para este sábado, no Es-

tádio da Machava, a partir da 15 

horas. O jogo colocará em campo 

as formações do Costa do Sol e do 

Ferroviário da Beira. Os dois con-

juntos querem salvar a época, uma 

vez que o Costa do Sol ocupou o 

oitavo lugar, com 40 pontos e o 

Ferroviário da Beira, o nono com 

39 pontos, no recém-terminado 

Moçambola.

Alunos provenientes das escolas envolvidas na primeira edi-

ção do projecto de massificação do ténis, promovido pelo 

Standard Bank, em parceria com a Federação Moçambi-

cana de Ténis (FMT), dominaram o pódio na categoria 

“Massificação” do Standard Bank Open, que arrancou no sábado, 3 

de Novembro, nos courts do Jardim Tunduro, na cidade de Maputo, 

e que movimentou mais de 100 crianças.

Trata-se de Válter Marta (EPC Minkadjuine) e Sónia Levi (EPC 

de Bagamoyo-Matola), que ficaram em primeiro lugar na categoria 

sub-14, em masculinos e femininos, respectivamente, e Anderson 

Alberto (Escola Primária Amílcar Cabral), primeiro lugar nos sub-

10, em masculinos.

Anderson Tibana e Cacilda Amade, ambos da EPC de Minkadjui-

ne, ficaram em segundo lugar na categoria sub-14, em masculinos 

e femininos, respectivamente e completaram o pódio Joyce e Jazara 

Alberto (primeiro e segundo sub-10 em femininos) e Emerson (se-

gundo sub-10 em masculinos). 

Para o director de Marketing e Comunicação do Standard Bank, 

Alfredo Mucavela, os resultados obtidos pelos petizes demonstram 

que os objectivos definidos aquando da concepção do projecto de 

massificação nas escolas estão a ser alcançados.

“O objectivo do projecto é mesmo descobrir talentos e trazê-los 

à vista de todos, e podemos dizer que, sim, conseguimos. Muitos 

destes alunos nunca tinham tocado numa raquete ou bola de ténis 

mas, hoje, conseguiram sair-se bem diante de crianças que praticam 

a modalidade frequentemente”, referiu Alfredo Mucavela.

Já o presidente da FMT, Valige Tauabo, fez uma avaliação positiva 

do projecto, que vem fazer jus ao apoio que o Standard Bank tem 

prestado ao desporto, no geral, e ao ténis, em particular.

“É gratificante saber que o projecto de massificação de ténis nas 

escolas já está a dar resultados num curto espaço de tempo”, refe-

riu Valige Tauabo, que fez saber que, graças a este projecto, a FMT 

começa a ser contactada por pais e encarregados de educação que 

pretendem pôr os seus filhos e educandos a praticar o ténis. 

FMX e Standard Bank 
unem o útil ao agradável 

A UDS dissipou as dúvidas

-
-

-
-

-
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição da República estabelece a agricultura como base de desen-

volvimento. A produção agrícola em Moçambique é realizada, maioritaria-

mente, por pequenos produtores que apresentam dificuldades no acesso aos 

insumos agrícolas, tecnologias modernas de produção, financiamento, assis-

tência técnica, informação e integração nos mercados e nas cadeias de valor, 

entre outros. O governo de Moçambique, no desenho de suas políticas, não 

tem favorecido a pequena produção (Mosca, 2015). 

De acordo com os dados do Anuário de Estatísticas Agrárias 2015, existiam, 

em 2015, mais de 4 milhões de explorações agro-pecuárias, sendo 98,7% 

de pequena dimensão. A informação disponibilizada pelos Censos Agro-

-Pecuários aponta para uma redução ou estagnação da produtividade agríco-

la em Moçambique (Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, s/d; 

Mosca, Matavel e Dadá, 2013).

A pequena produção é responsável pela oferta interna de bens alimenta-

res, contribuindo com cerca de 99,7% da produção agro-alimentar nacional 

(Uaiene, 2015).

A produção agro-alimentar em Moçambique é dominante em raízes e tu-

bérculos (especialmente mandioca), cereais (milho, mexoeira, mapira e ar-

roz), amendoim e leguminosas. Estima-se que o milho e a mandioca sejam 

produzidos por cerca de 80% dos pequenos produtores, o feijão por 50% e o 

arroz por 16% (Abbas, 2017).

O presente Destaque Rural tem como objectivo apresentar a evolução da 

produção de alguns bens agro-alimentares básicos, numa perspectiva de lon-

go prazo (1961 a 2016), dos seguintes produtos: amendoim, arroz, feijões, 

mandioca, mapira e milho (em grãos). Este documento é uma actualização 

do Destaque Rural nº 3, com o título Produção Alimentar: um problema central 
por resolver, de 2014. Estes produtos foram seleccionados considerando o 

peso sobre a produção total dos alimentos básicos sobre o consumo e a dieta 

alimentar. Das restantes importantes para o consumo, não foram incluídos a 

batata-doce, hortaliças e carnes.

A informação utilizada foi recolhida nas bases de dados da FAO e do Banco 

Mundial (WB). A informação estatística da cultura dos feijões (nhemba e 

manteiga) foi apresentada e analisada a partir do ano 2002 devido à indispo-

nibilidade da mesma. 

DESTAQUE RURAL Nº 47

01 de Novembro de  2018

A AGRICULTURA NÃO DESEMPENHA AS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS
Rabia Aiuba

As culturas acima analisadas são produzidas, essencialmente, para o 
auto-consumo. Não foram encontradas razões para a rápida variação 
da produção de mandioca e milho entre 2009 e 2013. 

-
tir de 2000 existiu uma grande variabilidade ao longo dos anos e atin-
giu a maior produção em 2011, com cerca de 13 milhões de toneladas. 
Em relação ao primeiro ano analisado, esta produção aumentou cerca 

importantes diferenças nos dados da mandioca dos anos de 2012 e 
2015. 

A produção dos cereais (milho e arroz), entre 1961 e 2016, incremen-
tou em, aproximadamente, 3 e 0,4 vezes, respectivamente. A produção 
da mapira, tal como a da mandioca, foi maior em 2011 (409,7 mil to-
neladas). Do primeiro ao último ano analisado, a produção da mapira 
reduziu em 0,31 vezes. 

A produção de amendoim e feijões apresentaram uma tendência cres-
cente, tendo incrementado em 89% e 9%, respectivamente em relação 
ao primeiro ano analisado.

A produção da mandioca, no conjunto das culturas em análise, repre-
sentou, em média, 79% da produção agrícola alimentar. As outras cul-
turas, em conjunto, apresentaram valores abaixo de 50% da produção 
de mandioca.

A produtividade da mandioca cresceu a partir dos anos 2009. A pro-
dutividade desta cultura, nas décadas de 60 a 80, era de entre 3 a 5 
ton/ha e, nos últimos anos da série, o valor passou para 9 a 10 ton/
ha. A produtividade do arroz (excepto os anos antes de 1975 e alguns 
depois), milho (na maioria dos anos analisados), da mapira, amen-
doim e feijões, foi abaixo de 1 ton/ha. A produtividade das culturas 
em análise (à excepção dos feijões) foi inferior a 50% comparativa-
mente à média mundial.
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A produção por habitante, com e sem mandioca, apresentou uma 
tendência decrescente. A redução e a variabilidade nos últimos anos 
foram maiores na produção de todos os bens, incluindo a mandioca. 

535 kg/habitante; sem a mandioca, com excepção de 2012, a produ-
ção por habitante não superou as 100 kg/habitante. A produção total 
por habitante, antes de 1975, apresentava valores acima de 400 kg/
habitante; depois 1975, na maioria dos anos, esteve abaixo de 400kg/
habitante.

Observa-se que ambas as séries foram tendencialmente decrescentes até 

1992, ano em que se verificou a menor proporção, 9% (produção) e 19% 

(oferta), tendo crescido nos anos subsequentes. Em 2012, ambos rácios 

atingiram o maior valor da série, 59% (produção) e 76% (oferta). Em 2016, 

os dois indicadores apresentavam valores similares aos de 1961.

Em média, a produção cobriu cerca de 32% das necessidades alimentares 

por habitante e a oferta satisfez cerca de 43% das necessidades alimentares.

Tanto as exportações como as importações moçambicanas cresceram ao lon-

go dos anos analisados. Do início da série até 1981, o valor das exportações 

agro-alimentares superaram o das importações. A partir de 1982, este cenário 

inverteu-se, passando o valor das importações a ser superior ao das expor-

tações. Consequentemente, a balança comercial agro-alimentar passou a ser 

deficitária, com tendências de agravamento. Este facto revela a crescente de-

pendência alimentar.

A partir da segunda metade dos anos 1980, o valor das importações agro-

-alimentares passou a aumentar mais rapidamente que o valor das exportações, 

podendo este facto ser justificado pela maior abertura ao mercado exterior e o 

crescente défice da oferta per capita. A maioria das importações de alimentos 

é de produtos manufacturados como os óleos, arroz e farinhas (trigo e mi-

lho). Os principais produtos exportados são o açúcar, sementes de gergelim, 

caju e gado. 

3.RESUMO

A partir da informação acima apresentada, pode constatar-se que:

significativamente ao longo da série analisada. Nos últimos anos, verificou-se 

uma melhoria nas culturas da mandioca e cereais. A produção por habitante 

é decrescente, tanto entre os anos extremos da série como nas respectivas li-

nhas de tendência, isto é, o aumento da produção foi inferior ao crescimento 

da população.

as necessidades alimentares da população, de acordo com a dieta equilibrada 

da cesta básica definida pelo Ministério da Saúde. A oferta nacional dos 

produtos agro-alimentares diminuiu entre 1961 e 2016, mas a linha de ten-

dência tem uma inclinação positiva devido à evolução da produção a partir 

de 2009. A oferta de bens alimentares estudados não ultrapassa, na quase 

totalidade dos anos da série, os 50% das necessidades alimentares. Isso sig-

nifica que a dieta alimentar da maioria da população é composta por bens 

alternativos (sucedâneos) considerados na literatura económica como “bens 

inferiores”, por exemplo, raízes, frutos silvestres, folhas, carne de caça, entre 

outros.

-

cípios da década dos anos oitenta. Até essa altura a balança comercial agro-

-alimentar era positiva.

Em síntese, a agricultura não tem desempenhado as funções principais de-

finidas para o sector depois da independência: alimentar o povo e contribuir 

positivamente para a balança de pagamentos. Isso revela a não consideração 

nas prioridades do governo em relação ao disposto no Artigo 103º da Cons-

tituição da República, que afirma, no ponto 1: “… a agricultura é a base do 

desenvolvimento nacional” e acrescenta no ponto 2: “O Estado garante e 

promove o desenvolvimento rural para a satisfação crescente e multiforme 

das necessidades do povo e o progresso económico e social do país”.
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A 
banda Mistura Fina,  
com participação espe-
cial do cantor e guitar-
rista moçambicano Jesse 

Malunguissa e do actor brasileiro 

Expedito Araujo, realiza nes-

ta sexta-feira, 9 de Novembro, 

a partir das 19h no CCBM, um 

concerto em tributo aos artistas 

Alcione e Alexandre Pires, com 

ingressos a 200 meticais. 

A banda Mistura Fina surgiu em 

Outubro de 2014 na cidade de 

Maputo, do encontro dos mú-

sicos brasileiros Claudinho, Se-

bastian Lima e os moçambicanos 

Josias e Bia. 

Alcione e Alexandre Pires são 

dois grandes nomes da música 

popular brasileira com destaque 

para o samba do Brasil. Mesmo 

nos dias de hoje são raros os mo-

mentos em que os dois não são 

solicitados para turnês e shows 

mundo afora.

Segundo o actor Expedito Arau-

jo, “a importância deste tributo 

em formato de concerto se dá 

pela genuína importância e con-

sagração de suas músicas, com 

reconhecimento tanto da crítica 

quanto do público”, disse o actor.

Conhecida pelas roupas e estilo 

deslumbrantes, a cantora é a diva 

da música brasileira. A “Marrom” 

desde pequena foi incentivada 

Tributo a Alcione e Alexandre Pires no CCBM

pelo pai, que fazia parte da banda 

da Polícia Militar do Maranhão 

e era professor de música, a to-

car instrumentos de sopro, como 

trompete e clarinete. E foi aí que 

tudo começou.

O termo “Marrom” é uma forma 

carinhosa a qual é chamada pelo 

seu público. Já foi casada três 

vezes: com um francês, que ela 

nunca mais viu, com um italiano, 

com quem viveu por 13 anos, e 

com Chiquinho da Mangueira, 

presidente da escola de samba, 

com quem viveu por três anos. 

Certa vez ela disse: “Solteira, sim. 

Sozinha, nunca. Não me apaixo-

no mais ou menos. Eu me rasgo 

toda”. Romântica por natureza, 

a artista não tem vergonha de 

cantar os amores e desilusões da 

vida. “Música romântica sempre 

vai existir. As pessoas nunca vão 

deixar de se amar, com a graça de 

Deus. Eu mesma já chorei muito 

por amor na vida. Ouvindo bolero 

então…”

Marrom, que completará 71 anos 

em 2018, afirma que nunca sen-

tiu o peso do tempo. Ela espera 

apenas que quando aparentar ser 

uma velhinha, que seja muito ele-

gante. “Uma hora eu vou ser uma 

velhinha. A gente não pode correr 

e nem fugir disso. Quero ser uma 

bem ajeitadinha e bonitinha”, diz. 

Cheia de histórias para contar, 

Alcione avisa aos fãs: “Vou escre-

ver um livro sobre a minha vida, 

isso ainda vai sair, eu garanto!”. É 

uma mulher empoderada. Basta 

escutar suas músicas para perce-

ber isso. 

Em 2018, Alcione comemora 47 

anos de carreira com 40 álbuns 

lançados e um histórico de tran-

sição entre estilos e vertentes, Al-

cione é uma das artistas mais po-

pulares da música brasileira. Com 

o recém lançado “Bolero”, a ma-

ranhense comemora seu 45º ano 

ao microfone. Em 2015, ganhou 

o 26º Prémio da Música Brasilei-

ra na categoria Melhor Cantora 

de Samba.

Aos 16 anos, a música escolheu 

Alexandre Pires e, desde então, 

o mineiro, hoje com 42 anos, não 

parou mais. Apesar do talento e 

o reconhecimento no Brasil e no 

mercado internacional, Alexan-

dre nunca estudou música e re-

vela constantemente que sonha 

com um momento de ‘parada’ 

para se dedicar mais profunda-

mente à arte. Filho de músicos, 

Alexandre começou a carreira 

musical em 1989 quando deci-

diu, ao lado do irmão Fernando 

e do primo Juliano, montar o 

Só Pra Contrariar (SPC), nome 

dado em homenagem à canção 

do Fundo de Quintal, banda que 

atingiu grande sucesso em pouco 

tempo. Quando aprendeu a tocar 

em seu cavaquinho o samba “Só 

Pra Contrariar”, do grupo Fundo 

de Quintal, Alexandre Pires não 

imaginou o quanto essa canção 

seria importante para sua carreira.

Reuniram alguns amigos de 

Uberlândia, no estado de Minas 

Gerais; vizinha de sua cidade 

natal; e começaram os ensaios. 

A década de 1990 foi de extre-

ma importância para o grupo, 

que viu suas vendas crescerem 

ao longo da década. As apresen-

tações em Uberlândia levaram o 

grupo a gravar o primeiro álbum 

em 1993, intitulado Que Se Cha-

ma Amor. Após lançar sete dis-

cos com o SPC, Alexandre Pires 

parte para carreira solo com o 

disco É Por Amor de 2001, de-

dicado ao mercado internacional. 

Mesmo cantado em espanhol, 

o álbum ganhou uma versão em 

português.
Com as músicas “Que Se Chama 
Amor”, “A Barata” e “Domingo” 
que estouraram nas paradas das 
rádios brasileiras, o grupo de pa-
gode ganhou fama nacional, gra-
vou mais seis álbuns de sucesso e 
alcançou a impressionante marca 
de três milhões de discos vendi-
dos com um único trabalho e 10 
milhões ao todo. A carreira inter-
nacional do cantor também teve 
início com a banda. O sucesso 
das músicas “Depois do Prazer” e 
“Mineirinho”, lançadas no Brasil, 
levou o SPC a gravar um álbum 
em espanhol, que vendeu 700 mil 
cópias nos países hispânicos.

A.SO 
director do Festival 
AZGO, Paulo Chibanga, 
foi um dos convidados 
para a conferência de uma 

das maiores plataformas de apoio 

e desenvolvimento da música no 

mundo – WOMEX 2018 - que 

acontece todos os anos na cidade 

de Berlim, Alemanha. A convite 

da Comissão Europeia, Paulo Chi-

banga tomou parte de um painel 

subordinado ao tema: “Criativi-

dade como Vector para Criação de 

Emprego e Construção de Identi-

dade Durante”.

O painel concentrou-se na identi-

ficação das estratégias regionais e 

locais mais apropriadas para apoiar 

o desenvolvimento da indústria 

criactiva.

Neste painel, Giorgio Ficcarelli, 

director-geral da Comissão Euro-

peia para cooperação e desenvolvi-

mento internacional, apresentou o 

novo programa PALOP - Timor-

-Leste de fortalecimento da indús-

tria cultural e da música em cinco 

países africanos lusófonos (Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-

çambique e São Tomé e Príncipe) e 

Timor-Leste e o novo programa da 

indústria cultural União Europeia-

-ACP. 

Estiveram neste painel: Paulo 

Chibanga (Moçambique), Festival 

Azgo/Othama; Giorgio Ficcare-

lli (Bélgica), Comissão Europeia; 

Dominique Thiange (Bélgica), 

Paulo Chibanga no WOMEX 2018

A.C.I; João Cornélio Gomes Cor-

reia (Guiné-Bissau), Secretaria de 

Estado da Cultura e Desportos 

da Guiné-Bissau; Marta Dobosz 

(Portugal/Polónia), Cross Culture 

Festival, Gindungo Artist Develop-

ment e José Da Silva (Cabo Verde), 

Festival de Jazz de Kriol.

A participação de Paulo Chibanga 

no WOMEX 2018 permitiu que 

na qualidade de actor cultural par-

tilhasse as experiências e necessi-

dades de Moçambique, em matéria 

das indústrias criativas e patrimó-

nio cultural e oportunidades para 

discutir directivas e cooperação 

entre os países PALOPES e Timor 

leste condição fundamental para o 

novo dispositivo de financiamento 

no valor de 18.000,000 Euros que 

tem um programa que procura au-

mentar a empregabilidade e opor-

tunidades de emprego e geração de

rendimento no sector cultural na 

Lusofonia Africana e Timor Leste.

O programa tem o objectivo de 

reforçar o networking regional e 

incrementar o conhecimento no 

sector da cultura para o contributo 

e desenvolvimento e crescimento 

nos países PALOPES e TIMOR 

através de uma melhor visibilidade 

e difusão das actividades dos pro-

gramas e devidos resultados.

A participação de Moçambique no 

WOMEX 2018 é de capital im-

portância quando se pensa na ex-

pansão dos movimentos artísticos e 

culturais que nos últimos anos vem 

dando uma contribuição impor-

tante para o desenvolvimento do 

nosso país. Aliás, foi por isso que 

Paulo Chibanga representou igual-

mente a OTHAMA – Plataforma 

Moçambicana de Artes, Cultura 

e Turismo, um organismo criado 

pelo KINANI, Mafalala Festival 

e AZGO para promover e conso-

lidar uma rede de parcerias para o 

desenvolvimento sustentável, tendo 

como pilar as artes, a cultura e o tu-

rismo cultural. A.S

A 
galeria do BCI– Sede 
acolhe no dia 12 de 
Novembro corrente 
a exposição colectiva 

intitulada Ndruye ni ndruye 
das artistas plásticas Nelly e 
Nelsa Guambe, pelas 19:30h.

Nelly Guambe é natural da 

província de Inhambane, 

gosta de explorar as emoções 

das mulheres na generalidade 

dos seus trabalhos, utilizando 

uma combinação de desenho 

e pintura nas suas telas, iden-

tificando-se como conceito 

hopperiano. “Se eu pudesse 

dizer em palavras não haveria 

razões para pintar”, frisa Nelly 

Guambe.

A artista já participou em vá-

rias exposições internacionais 

nomeadamente na Feira de 

Artes de Johannesburg e na 

Irmãs Guambe expõe 
Ndruue ni ndruye

Feira contemporânea de Lon-

dre. 

Nelsa Guambe usa a pintura 

e a fotografia como principais 

veículos na sua expressão artís-

ticas.

Os seus trabalhos apresentam 

vibrações africanas, expecial-

mente moçambicana em que se 

inspira e desperta socialmente. 

Em 2017, fundou o DEAL, 

espaço criativo, em Maputo, 

que promove design, entrete-

nimento, arte e literatura.

Nelsa Guambe, tal como sua 

irmã participou em várias ex-

posições colectivas em diversas 

instituições, dentro e fora do 

país destacando-se na gale-

ria DK Contemprany (Cape 

Town), exposição Pure Gold 

Upcycle Ungrade – exposição 

itinerante. 

A.S
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SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1296 9 DE NOVEMBRO DE 2018

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
MAPUTO DE SUL PROMOTORA DO 
PROJECTO DA PONTE DECLARA QUE 
ESTAS CILINDRADAS ESTÃO ISEN-
TAS DE QUALQUER PAGAMENTO OU 
LICITAÇÃO. PASSA LOGO!!!

O SENHOR SITOE DIRIGINDO-SE A 
UMA DEPENDÊNCIA BANCÁRIA PARA 
AMORTIZAR A SUA DÍVIDA
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Na bicha...Preto Show
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculos (Fotos)

Podem até questionar o porquê desta primeira imagem no in-

formal desta semana. Mas não aparece por acaso, envolve um 

incidente travado pelo fotojornalista Naíta Ussene no decur-

so da sua viagem à província de Nampula. No seu regresso à 

redacção, Ussene contou que tirou uma foto na esquadra do 

controlo entre Nampula e Liubo, o que lhe custou um confronto com 

a polícia, alegadamente porque tirou-a sem pedir autorização. Na se-

quência, mostrou a sua identificação como fotojornalista, mas mesmo 

assim, a polícia conotou-o com os que tiram fotos de agentes da polícia 

a dormir. Houve uma tentativa de algemar o repórter fotográfico, tendo 

a polícia exigindo ver a imagem e prontamente mandaram-no apagá-la. 

Entretanto, a experiência de anos a manejar a máquina permitiu a Naí-

ta conservar a fotografia mesmo tendo-a apagado aos olhos da polícia. 

Coisas de tecnologia. 

Consta que Naíta Ussene chegou a ser levado ao comando policial pro-

vincial, onde foi presente ao chefe das operações e ao representante das 

Relações Públicas. Saíram da sala e voltaram instantes depois com a la-

dainha de sempre de que estavam a fazer o seu trabalho. Entretanto, 

Naíta Ussene estava também a fazer o seu trabalho, sendo que não há 

motivos para os agentes da polícia se preocuparem com esta imagem.

Não é por acaso que Ana Flávia Azinheira, vice-Ministra da Juventude e 

Desportos, não consegue esconder a tamanha indignação depois que foi 

confrotada por Adriano Nuvunga, anterior dirigente do CIP.

Este comportamento mostra mais uma vez o desconhecimento do prin-

cípio da liberdade de expressão por parte de alguns agentes, o que des-

poletou alguns comentários de algumas figuras que fazem parte dos ser-

viços de segurança nacional.

Estamos a ver Júlio Jane, director do SISE, a escutar atentamente o co-

mentário de Jorge Khalau, antigo Comandante-geral da Polícia, sobre o 

assunto em causa.

Outro que não perdeu a oportunidade de deixar o seu pronunciamento 

foi Bernardino Rafael, Comandante-geral da Polícia, para Lázaro Me-

nete, que não escondeu o seu aborrecimento face ao que vai escutando. 

Não é por acaso que Emeke Iwerebor faz uma demonstração do cuidado 

que temos para não irritarmos estas figuras. Pelo nível de dimensão, é 

motivo para mostrar preocupação. É o que faz Domingos Artur. Quem 

não teria medo. Com certas figuras não se brinca. Falta muito para atin-

girmos certos patamares de convivência. 

Falta muito
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA

Uma missão do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) encontra-se em 
Maputo desde terça-feira, 

reavivando a esperança do executi-

vo de Filipe Nyusi num programa 

de assistência financeira ao país.

-

-

-

-

-

-

-

FMI em Maputo para mais um 
exame do “mau aluno”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Naíta Ussene

Acordo preliminar com os credores da Ematum aumentou expectativas do FMI 
avançar com um programa de ajuda 

-

-

-

-

-

-

-

-

Em voz baixa

-

-
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O 
Standard Bank e a Eni 
Rovuma Basin assina-
ram, semana passada, 
um memorando de en-

tendimento com vista à imple-

mentação de um programa de 

desenvolvimento das Pequenas 

e Médias Empresas (PME), bem 

como às startups moçambicanas 

no acesso aos mercados, à men-

toria e a serviços de apoio aos 

negócios. 

De acordo com o Índice Global 

de Empreendedorismo de 2017, 

Moçambique ocupa, actualmente, 

a 123ª posição de um total de 138 

países com ecossistemas favorá-

veis ao empreendedorismo, o que 

Standard Bank e Eni incrementam apoio às PME

significa que o País tem um lon-

go caminho a percorrer em ter-

mos de criação e estabelecimento 

de um quadro de empreende-

dorismo desejável e ecossistema 

necessário para prestar o devido 

apoio às PME, de modo a que al-

cancem a inclusão, a estabilidade 

e a escalabilidade esperadas.

Como resultado deste memo-

rando, as partes vão colaborar 

no apoio e desenvolvimento do 

ecossistema de empreendedo-

rismo, incluindo actividades de 

estímulo à criação da cadeia de 

fornecimento local, programas de 

desenvolvimento de competên-

cias e de transferência de conhe-

cimentos e técnicas que facilitem 

o acesso aos mercados. 

Na ocasião, o administrador de-

legado do Standard Bank, Chu-

ma Nwokocha, explicou que o 

memorando visa, essencialmente, 

promover o crescimento inclusi-

vo, através do desenvolvimento 

de um ecossistema que permita 

que as PME explorem o seu po-

tencial e tirem proveito dos me-

gaprojectos. 

Através desta parceria, “o Stan-

dard Bank, como um banco im-

plantado no país há mais de 124 

anos, vai usar a sua experiência e 

capacidade para ajudar as PME a 

crescer e a ter acesso aos merca-

dos”, disse o administrador dele-

gado, que apontou a Incubadora 

de Negócios do banco, como um 

projecto que tem contribuído não 

só para o desenvolvimento de ca-

pacidades por parte das Pequenas 

e Médias Empresas, mas também 

para o surgimento de empreende-

dores, aos quais são transmitidos 

conhecimentos e ferramentas es-

senciais para a sua fácil inserção 

no mercado, incluindo o dos me-

gaprojectos. 

O programa será constituído por 

quatro pilares, nomeadamente: 

Ideação (promoção do acesso a 

metodologias de conceituação 

de ideias de negócio e influen-

ciar uma cultura mais favorável 

ao empreendedorismo); Incuba-

ção (Apoio às PME através de 

mentoria e capacitação com vis-

ta à criação e validação de novos 

negócios em sectores de interes-

se nacional, não se limitando ao 

sector de Petróleo e Gás); Ace-

leração (identificação de PME 

com potencial de crescimento e 

apoiá-las no estabelecimento de 

ligações comerciais para abordar 

os obstáculos ou desafios que 

impedem o seu crescimento), 

crescimento inclusivo (garantir o 

empoderamento da mulher e de 

jovens e desenvolvimento do co-

mércio formal).

Com abrangência nacional, o 

programa terá como foco a pro-

víncia de Cabo Delgado, concre-

tamente a cidade de Pemba, por 

ser uma região-chave para o de-

senvolvimento económico.
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O 
Presidente da Repúbli-
ca de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, rece-
beu 31 jovens moçam-

bicanas da Girl MOVE Acade-
my que estiveram em Portugal a 
fazer Estágios de Vida. A visita 
teve lugar no Palácio de Belém, 
residência oficial do Presidente 
da República.

Durante a audiência, o Presidente 

português deixou uma mensagem 

inspiradora destacando a respon-

sabilidade que cada uma das Girl 

Movers têm em Moçambique e 

da importância da mulher mo-

çambicana na mudança e desen-

volvimento positivo e sustentável 

do mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu 

atentamente os testemunhos das 

Girl Movers que agora regressam 

a Moçambique. Estas futuras lí-

deres moçambicanas tiveram as-

sim a oportunidade de dar o seu 

Presidente de Portugal recebe 
jovens moçambicanas

testemunho e de cada uma ex-

plicar de que forma os Estágios 

de Vida em Portugal estão a ser 

importantes para concretizarem o 

seu plano de carreira com impac-

to em Moçambique.

Durante dois meses, as Girl 

Movers estiveram em Portugal a 

realizar estágios em grandes em-

presas e organizações de inovação 

social.

Em Moçambique, a Girl MOVE 

Academy prepara já o arranque 

da 4ª edição do CHANGE - 

Programa de Liderança e Em-

preendedorismo Social, com iní-

cio marcado para Janeiro de 2019. 

As candidaturas para esta nova 

edição decorreram entre Julho e 

Outubro e atingiram este ano as 

1300 candidaturas. 

Na busca de possíveis so-
luções para a melhoria 
da qualidade de ensino 
no país, numa altura de 

escassez de recursos, o Movi-
mento de Educação para Todos 
(MEPT) advoga a mobilização 
interna de recursos financeiros e 
o seu uso progressivo.  

Segundo Pedro Mazivila, oficial 

de programas do MEPT, pre-

tende-se que sejam reduzidas as 

isenções ficais, eliminada a dupla 

tributação de modo que esses re-

cursos sejam investidos no sector 

de educação, visto que são carac-

terizados por muitas assimetrias 

regionais. 

Falando numa mesa redonda que 

juntou deputados da Assembleia 

da República, membros da As-

sembleia municipal da Cidade de 

Mobilizar mais recursos à educação
Maputo, Ministério da Educação 

e Desenvolvimento Humano e 

Ministério da Economia e Fi-

nanças, o MEPT defendeu que a 

par da mobilização financeira há 

que garantir a sua devida aloca-

ção. Isto porque grande parte do 

orçamento destinado ao sector 

da educação é gasto em despesas 

administrativas e não de investi-

mentos, facto que não contribui 

para a construção de mais salas de 

aulas, aquisição de carteiras, ape-

trechamento de bibliotecas, sem 

deixar de lado a formação perma-

nente dos docentes. Deste modo, 

Mazivila clamou aos deputados 

para proporem a eliminação das 

isenções fiscais, da dupla tributa-

ção bem como para afectação de 

mais recursos à rubrica de inves-

timentos. 

Explicou que a advocacia do 

MPET não é apenas para aloca-

ção de mais recursos à educação, 

mas também para os sectores so-

ciais como um todo. Igualmente, 

apelou aos mandatários do povo 

para trabalharem arduamente na 

fiscalização do orçamento alo-

cado às províncias e ministérios 

para que seja usado devidamente.

Por seu turno, a presidente da 

Comissão dos Assuntos, Sociais, 

Género e Comunicação, Antó-

nia Chare, considerou o encon-

tro importante, pois surge numa 

altura em que as comissões estão 

a apreciar e debater o Plano Eco-

nómico e Social e o Orçamento 

do Estado para 2019. Manifestou 

disponibilidade da sua comissão 

em levar estes aspectos avante, 

visto que a educação é uma das 

prioridades do governo.  

A Exxon Mobil Moçambique 

realizou, recentemente, a segunda 

edição do evento anual denomi-

nado por “Power Play Breakfast”, 

que visava, essencialmente, enal-

tecer a contribuição das mulheres 

na indústria do petróleo e gás.

Para além de destacar a contri-

buição, o Power Play Breakfast 

serviu, igualmente, para criar es-

paço para conexões mais próxi-

mas que permitam às mulheres 

serem ainda mais impactantes no 

Exxon Mobil enaltece 
contribuição da mulher

seu sector de actuação.

Este evento, que teve lugar na 

cidade capital, Maputo, foi reali-

zado à margem da 5a edição do 

Mozambique Gas Summit.  

Participaram da sessão a antiga 

Ministra dos Recursos Minerais 

e Energia, Esperança Bias, a vice-

-Ministra da Terra Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, Celmi-

ra da Silva, a vice-presidente do 

Rovuma LNG, Tracy Lothian, o 

director-geral da Exxon Mobil 

Moçambique, Jos Evens, entre 

outros convidados que actuam no 

sector do petróleo e gás, que na 

ocasião debateram à volta dos de-

safios vividos e o contributo das 

mulheres nesta indústria.

Refira-se que para além de pro-

mover o encontro entre mulheres 

da indústria petrolífera a Exxon 

Mobil Moçambique Lda., parti-

cipou da 5ª edição do Mozambi-

que Gas Summit como patroci-

nador Gold. (Redacção)

A 
cidade de Maputo 
vai acolher, no dia 
24 de Novembro, 
a 13ª corrida Mil-

lennium bim, que visa pro-
mover a prática do despor-
to, estilos saudáveis de vida 
e assim contribuir para o 
bem-estar dos participantes. 
Aberta a um total de 1.300 
participantes, a corrida vai 
abranger simpatizantes do 
desporto com idades com-
preendidas entre os 14 e 70 
anos em diversas categorias 
e escalões. 

Organizada pelo Millen-

nium bim em parceria com a 

Associação de Atletismo da 

cidade de Maputo, a presen-

te competição já faz parte do 

calendário desportivo nacio-

nal e internacional tal como 

nos anos anteriores haverá 

uma modalidade de compe-

tição especialmente dedicada 

a atletas portadores de defi-

ciência.

Para o presente ano, o evento 

Maputo acolhe 13ª 
edição da Corrida 
Millennium bim

conta com a introdução de 

uma nova modalidade des-

portiva é que a corrida de 

ciclismo que espera receber 

um máximo de 100 partici-

pantes com um percurso que 

começa e termina na praça 

da independência passando 

pelas diversas artérias da ci-

dade, incluindo a Avenida 

Marginal.

De acordo com o represen-

tante do Millennium bim, 

para esta edição está em 

preparação uma feira de saú-

de que vai fornecer serviços 

ligados à área, como a rea-

lização de testes de Pressão 

Arterial, Hemoglobina, Pe-

sagem, Controlo de Glice-

mia e do Colesterol, HIV e 

Malária. 

Entretanto, as inscrições 

para participar no evento po-

dem ser feitas até o dia 23 de 

Novembro na Associação de 

Atletismo de Maputo como 

também no Parque dos Con-

tinuadores durante todos os 

dias úteis.

Está patente, desde 1 de 
Novembro, no Auditório 
do BCI, em Maputo, a 
exposição de pintura inti-

tulada “UP Celebrando o Cente-
nário de Mandela”, em homena-
gem a este ícone de luta contra o 
Apartheid. A mostra reúne obras 
de pintura produzidas por alunos 
das escolas primárias Completa 
da Maxaquene, Completa 4 de 
Outubro, da Coop e Noroes-
te1. A mesma foi organizada 
pela Fundação UP (Universida-
de Pedagógica), com o apoio do 
conceituado artista plástico mo-
çambicano Naguib, que orientou 
as crianças na produção artística.

Na cerimónia de inauguração, o 

administrador do BCI, Mukhtar 

Abdulcarimo, afirmou que para 

o Banco “constitui uma grande 

honra receber uma mostra em 

que se celebra esta figura que lu-

tou pela construção de uma vida 

melhor para o seu povo, garan-

tindo a igualdade social, política 

e económica para todos.” Abdul-

carimo reiterou, mais adiante, o 

apoio do Banco à cultura, como 

parte do compromisso do BCI na 

valorização dos artistas moçam-

bicanos, agentes fundamentais na 

elevação da auto-estima e na de-

Crianças expõem 
legado de Mandela

fesa de uma identidade cultural 

de Moçambique cada vez mais 

rica e forte.

Por seu turno, após fazer um 

elogio à vida e obra de Madiba, 

o vice-Reitor da UP, Boaventura 

Aleixo, sublinhou a riqueza do 

legado deixado a esta e às futuras 

gerações, olhando para as obras 

dos artistas de palmo e meio, 

como “pinturas com muita cor 

e alegria, que transmitem todo 

este legado de paz, harmonia, fe-

licidade e liberdade que Nelson 

Mandela quis, sonhou e pelo qual 

lutou em prol de todos os povos 

do mundo”, disse, desejando que  

“esta imagem e sentimento per-

maneçam em cada uma destas 

crianças aqui presentes, mas tam-

bém em cada uma das crianças 

do nosso país.”

Ainda segundo Boaventura Alei-

xo, para além de estarem expos-

tas ao grande público, as obras, 

na sua maioria, serão doadas a 

unidades hospitalares, para que 

crianças lá internadas possam 

“captar esta alegria de viver que 

vocês fizeram transmitir através 

da vossa pintura, e ajudar essas 

crianças em difuldades a estarem 

mais felizes e a recuperarem mais 

depressa”.  
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ANOS

Dedicada ao Maestro
José António Abreu

Teatro Gil Vicente
19h30

5ª Série 2018

16 de  Novembro 

-
-
-

-

António Carmona Ernesto Xerinda 

(Missa de um ano de eterna saudade)

-

-

-

Ezequiel Mavota

Necrologia    Necrologia    Necrologia     Necrologia     Necrologia Necrologia    Necrologia    Necrologia    Necrologia     Necrologia    Necrologia    Necrologia    Necrologia

Agenda Cultural
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30

Apresenta “Mulher Coragem”
Maputo Waterfront

Todas Sextas, 19h  
Jantar Dancante com Alexandre Mazuze

Todos Sábados, 19h 
 Música com Zé Barata ou Fernando Luís

Chefs Restaurante
Todas Sextas, 19h      Música ao vivo

Visite agora e 
mantenha-se informado,

 (integridade & independência)
https://www.jornal.savana.co.mz

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na 
SAVANA FM . Proporcionamos para si pa-
cotes promocionais, contacte-nos através de:                          
84 1440048, 82 8944278 ou ainda através do 
e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz           

SAVANA 100.2 FM
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A Ponte Maputo-KaTembe será aberta ao público logo a seguir à ce-
-

-

 

Para os utilizadores frequentes, transportadores semicolectivos e autocarros 

de passageiros, estão previstos descontos. No caso particular dos transportes 

de passageiros e de tractores agrícolas, os descontos previstos resultam nos 

seguintes valores das taxas de portagem: 

 

Taxas de Portagem para Veículos de Transporte de Passageiros e Tractores 

Agrícolas 

PONTE MAPUTO – KATEMBE

G
ra

nt
 L

ee
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1.3 – INSTALAÇÃO DE POSTOS DE PORTAGEM NA ESTRADA CIRCULAR DE MAPUTO 

2.1- COMPONENTES DO PROJECTO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 
 

2.2 - TRAÇADO DAS ESTRADAS DE LIGAÇÃO 

2.1- COMPONENTES DO PROJECTO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 
 

2.3- PROGRESSOS DO PROJECTO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 
 

2.3- PROGRESSOS DO PROJECTO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 
 

2.3- PROGRESSOS DO PROJECTO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 
 

2.3- PROGRESSOS DO PROJECTO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 
 

ZINTAVA 

COSTA 
DO SOL 

MATOLA GARE 

CUMBEZA 

MACANETA 

1.3 – INSTALAÇÃO DE POSTOS DE PORTAGEM NA ESTRADA CIRCULAR DE MAPUTO 

2.2- PONTO DE SITUAÇÃO DAS OBRAS DA ESTRADA CIRCULAR 

Breve resenha sobre a ponte
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M
PA

 A
 

 

RAMPA B 
 

RAMPA N 
 LINHA G1 

 

 

RAMPA M 
 

LINHA K 
 

LINHA G2 ROTUNDA “SUL” LINHAS Z1 e Z2 

RAMPA B (100%) 
 

RAMPA A (86%)   
 

 

LINHA C (41%)  
 

LINHA D (88%) LINHA K (62%) 

 

NOVA ROTUNDA “SUL” (94%)  
 

LINHA G2 (62%)  

 

Linha D1 – Ligação com a N1 na entrada para o Porto de Maputo (20%)  
 

 

RAMPA M (21%)  
 

 

COLOCAÇÃO DE LANCIS E SEPARADOR CENTRAL NA LINHA K  (53%)  
 

LINHA G1 (91%) 

 

VALAS DE DRENAGEM (53%)  

RAMPA N (99%) 
 

 

Linha K lado Oeste ( Entre a pousada dos CFM e a entrada para o Porto de Maputo) 

 

2.5 - INSTALAÇÃO DE POSTOS DE PORTAGEM NA PONTE MAPUTO–KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 
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2.5 - INSTALAÇÃO DE POSTOS DE PORTAGEM NA PONTE MAPUTO–KATEMBE E ESTRADAS DE LIGAÇÃO 

KATEMBE (Sul)MALANGA (Norte)

3 
Demolição de Casas na Malanga  

Área de Reassentamento em Tenga  
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No intuito de desenvolver o gosto pela literatura e pela escrita, o 

Conselho Municipal de Maputo (CMM) e a Associação dos Es-

critores Moçambicanos (AEMO) instituem o “Prémio Literário 

10 de Novembro” homenageando deste modo o Dia da Cidade de 

Maputo.

O Prémio tem periodicidade anual, tendo a sua primeira edição 

sido realizada em 2005, de acordo com o Memorando de Entendi-

mento celebrado entre o Conselho Municipal de Maputo e a As-

sociação dos Escritores Moçambicanos, que faz parte integrante do 

presente Regulamento e que estabelece as normas reguladoras do 

Prémio Literário 10 de Novembro, conforme o articulado seguinte.

Artº1
(Definição)

O Prémio Literário 10 de Novembro foi instituído em valor mone-

tário, atribuído a um escritor (a) vencedor (a), com o fito de incen-

tivar e consolidar os hábitos de leitura e de escrita e de promover e 

valorizar a literatura moçambicana.

Artº2
(Condições de Admissão)

Podem concorrer ao prémio, escritores nacionais com ou sem livro 

(s) publicado (s), residentes na Cidade de Maputo

Artº3
(Publicidade do Concurso)

O anúncio do concurso de cada edição será feito através dos órgãos 

de comunicação social.

Artº4
(Natureza dos trabalhos)

Os géneros literários elegíveis para efeitos do concurso são: a poesia 

e a prosa, em regime alternado anual.

Artº5
(Qualidade)

1.São admitidos ao concurso, trabalhos inéditos e não publicados, 

escritos em português e submetidos aos critérios técnico-literários 

de cada uma das edições.

2.Serão liminarmente excluídos os que violarem no todo ou em 

parte as normas do presente Regulamento.

Artº6
(Valor Pecuniário)

O Prémio Literário 10 de Novembro tem o valor monetário de 

100.000.00 MT (Cem mil meticais) e será entregue ao vencedor 

em cerimónia pública, no âmbito das festividades do dia 10 de No-

vembro de cada ano.

  Artº7
(Critérios da edição)

1.Os trabalhos concorrentes deverão ser entregues na sede da 

AEMO, em quatro exemplares, com tratamento do texto em tama-

nho A4, a espaço simples e fonte 12, com um mínimo de 30 páginas 

e um máximo de 50, até ao dia 20 de Novembro do ano em curso.

MUNICÍPIO DE MAPUTO
      ___________

     CONSELHO MUNICIPAL 

REGULAMENTO DO PRÉMIO LITERÁRIO 10 DE NOVEMBRO

2.No acto da entrega dos trabalhos, os autores receberão um 

comprovativo do depósito da obra.

Artº8

(Confidencialidade dos Concorrentes)

Os concorrentes devem apresentar-se ao concurso sob pseu-

dónimo, devendo juntar ao processo a sua identidade civil e 

morada, dentro de um envelope fechado e devidamente assi-

nalado no exterior com a inscrição “Prémio Literário 10 de 

Novembro”, seguida do pseudónimo pessoal.

Artº9

(Prazo)

O resultado do concurso será divulgado publicamente no 

âmbito das festividades do dia da Cidade de Maputo.

Artº10

(Edição do título vencedor)

O CMM e a AEMO poderão editar a obra vencedora, por 

sua própria iniciativa, ou cedendo-a a alguma instituição in-

teressada, mediante acordo; ou ao próprio autor, desde que 

salvaguardado o prestígio do prémio. 

Artº11

(Lançamento da Obra)

A obra a publicar, no âmbito deste prémio literário, será lan-

çada no ano imediatamente posterior ao ano do concurso, em 

data coincidente com a celebração do Dia Mundial do Livro.

Artº12

(Constituição do Júri)

1.O Júri do “Prémio Literário 10 de Novembro” é composto 

por três personalidades de reconhecido mérito, das quais duas 

indicadas pela AEMO e uma indicada pelo CMM.

2. O presidente do júri é, democraticamente, escolhido de en-

tre eles.

3. O valor monetário total a pagar ao júri é de 24.000.00Mt 

(Vinte e quatro mil meticais), cabendo a cada elemento do 

júri, 8.000.00Mt (Oito mil meticais)

Artºt13

(Forma de Deliberação)

O Júri delibera por maioria simples e do resultado do con-

curso será lavrada uma acta, mesmo que não seja apurado o 

vencedor, por manifesta falta de qualidade literária dos traba-

lhos apreciados.

Artº14

(Recurso)

Da decisão do júri não cabe recurso       

              

Artº15

(Entrada em Vigor)

O presente Regulamento entra imediatamente em vigor.

NB: A edição de 2018 é consagrada à Poesia
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch -
-
-

-
-

SCOPE OF WORK
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

DOCUMENTATIONS REQUIRED 

-
-

EXPRESSION OF INTEREST
FOR GEOTECHNICAL & GEOHAZARD (G&G) ENGINEERING SUPPORT SERVICES

-

-

-

-

-

-

-

-
   

IMPORTANT:

SS02BA04 - GEOPHYSICAL STUDIES AND INTERPRE-
TATIONS 

“Geotechnical & Geohazard (G&G) 
Engineering Support Services” 

-
-

23 November 2018.

-
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Foi apresentada, semana fin-
da, em Maputo, a primeira 
empresa moçambicana de 
“Due Deligence”, especiali-

zada na verificação da autenticida-
de de documentos de identidade, 
criminais, académicos e profissio-
nais de indivíduos e organizações 
com o objectivo de escrutinar a 
idoneidade bem como a transpa-
rência dos seus actos públicos e 
profissionais. 

Denominada “Country Intelli-

gence”, a empresa irá actuar nas 

áreas financeira, industrial, teleco-

municações e de petróleo e gás e 

pretende servir de ponte entre as 

empresas e os seus diferentes pú-

blicos, desde os candidatos às vagas 

de emprego até aos fornecedores 

de bens e serviços.

Para tal, colocou no mercado seis 

Moçambique já tem empresa 
de Due Deligence

tipos de serviços de análise da in-

formação prestada pelos candida-

tos ou empresas, nomeadamente, 

o da verificação de antecedentes 

profissionais; criminais; dos docu-

mentos de identidade e de viagem; 

das qualificações; de fornecedores 

e prestadores de serviço; e da Per-

missão de Trabalho e de Residên-

cia para os cidadãos estrangeiros. 

Segundo o Gerente da empresa, 

Gaspar Buque, os serviços con-

sistirão no cruzamento das infor-

mações prestadas pelos candida-

tos ou empresas com a declarada 

pelas entidades legais para aferir 

a idoneidade do indivíduo ou or-

ganização, pelo que irá trabalhar 

em colaboração com as entidades 

competentes na emissão de docu-

mentos e certificação de produtos, 

de forma a garantir maior credibi-

lidade aos seus serviços.

Falando a uma plateia de empresá-

rios, Buque revelou que o projecto 

nasceu dos vários anos de expe-

riência na área de gestão, em que 

descobriu lacunas no processo de 

selecção dos candidatos, onde al-

guns deles falsificavam diferentes 

tipos de documentos, com desta-

que para os académicos.

“Sentimos que os investidores 

têm informações sobre a situação 

económica do país, mas nenhuma 

informação sobre a situação dos 

recursos humanos”, disse a fonte, 

garantindo fornecer serviços de 

qualidade.

“Não somos nenhuma contra-in-

teligência, apenas asseguraremos a 

coordenação entre a empresa e o 

candidato”, clarificou a fonte aos 

presentes na cerimónia de lança-

mento. 

A 
Confederação das As-
sociações Económicas 
(CTA) considera que a 
subida de Moçambique 

no ranking “Doing Business” do 

Banco Mundial, não vale mais 

pelo número de posições que o 

país conseguiu subir, mas pela in-

versão da tendência de queda que 

o País vinha registando nos últi-

mos três anos consecutivos, bem 

como pelo sinal que lança para o 

mercado internacional. 

Esta posição da CTA vem reflecti-

da numa análise que a agremiação 

faz ao relatório “Doing Business” 

2019, publicada semana passada.

Segundo o relatório do Doing 

Business de 2019, Moçambique 

apresentou, entre 2017 e 2018, 

uma melhoria no ambiente de ne-

gócios, sendo que a pontuação do 

País (medida como uma percen-

tagem – distância até a fronteira) 

aumentou em 1.78%, de 54.0 para 

55.53 colocando o país na posição 

135, correspondente a uma subida 

de três posições em relação ao igual 

período anterior.

Segundo o documento, a melhoria 

do ambiente de negócio em Mo-

çambique foi impulsionada pelas 

reformas realizadas nos indicado-

res sobre o acesso à electricidade, 

pagamento de impostos e comér-

cio internacional. 

“Contrariamente, evidencia-se que 

as reformas realizadas no indicador 

sobre a abertura de empresas tive-

ram um efeito adverso e, de certa 

forma, representaram um impe-

dimento para uma subida mais 

pronunciada no ranking global”, 

sublinha a CTA. 

Em relação a melhoria no indica-

dor sobre o acesso à electricidade, 

CTA analisa relatório 
Doing Business

nota-se que a subida da pontua-

ção de 52.4 para 71.02, deveu-se, 

essencialmente, às reformas que 

vinham sendo introduzidas nesse 

sector, nomeadamente, a redu-

ção do número de procedimentos 

para aquisição de electricidade de 

5 para 4; redução do tempo (em 

dias) para aquisição de electricida-

de de 68 para apenas 40 dias; e au-

mento do índice de credibilidade 

do fornecimento e transparência 

tarifária de 0 para 4. 

Contudo, a despeito destas melho-

rias, a CTA entende que a subida 

poderia ser mais prenunciado se 

fossem introduzidas reformas que 

resultassem na redução do custo de 

fornecimento de electricidade que, 

nessa avaliação, apresentou uma 

subida de 2,817.3% para 3,214.4% 

do PIB per capita.

Quanto ao indicador sobre o pa-

gamento de impostos, a CTA nota 

que, embora o relatório do Doing 

Business de 2019 aponte-o como 

um dos contribuintes para a me-

lhoria do ambiente de negócios 

em Moçambique, não se vislumbra 

nenhuma evolução positiva que 

possa justificar essa colocação. 

A CTA aponta como razões, uma 

análise comparativa dos indicado-

res do Doing Business de 2018 e 

2019, que mostra que a pontuação 

de Moçambique no indicador de 

pagamento de impostos caiu de 

66.13 para 64.04 e o índice que 

avalia o processo de arquivamen-

to dos documentos fiscais caiu de 

58.56 para 50.19.

“Portanto, considerando a queda 

dos índices acima mencionados e a 

manutenção da posição dos outros 

índices desse pilar, não há elemen-

tos suficientes para se falar de uma 

melhoria no pilar de pagamento de 

impostos”, frisa. 

A opinião da CTA é de que, a 

variável custo, em quase todos os 

indicadores, não contribui positi-

vamente na melhoria no ranking 

global. 

“Esta variável “custo” foi mui-

to influenciada pelo processo de 

consolidação fiscal em curso no 

país que levou a reajustamentos de 

preços de alguns serviços públicos, 

bem como a subida ou introdução 

de taxas diversas. Por exemplo, 

em Abril último, a CTA chamou 

atenção pelo facto de que, de 2015 

a 2018, o custo para abrir e regis-

tar uma empresa em Moçambique 

tinha subido em 468%, saindo dos 

então MZN 7,835.00 para MZN 

36,629.00 é, portanto, uma chama-

da da atenção para o Governo re-

ver o modelo de reajustamento e/

ou introdução de taxas em diversos 

serviços que têm impacto negativo 

e significativo no ambiente de ne-

gócios”, sublinha.

A CTA nota igualmente que o 

“Diálogo Público-Privado” con-

correu para a subida de Moçam-

bique no ranking global, congratu-

lando o Governo pelo feito. Afirma 

que a estratégia de tornar a matriz 

sensível aos indicadores do Doing 

Business, dedicando uma parte da 

matriz para responder os mesmos, 

foi determinante. “Nesse sentido, 

foram indicadas a revisão do Có-

digo Comercial que contribuiu 

grandemente nesta subida, bem 

como a revisão do Regulamento 

do IVA que facilita o reembolso do 

mesmo para as grandes empresas. 

Neste sentido, a CTA congratula o 

Governo e espera esta manutenção 

do focus para subidas consecutivas 

neste ranking”, remata.

O 
Instituto Nacional 
de Segurança Social 
(INSS) tem estado 
a fazer averiguações 

de processos irregulares de 

prestações detectados duran-

te o processo de migração da 

informação manual para o 

sistema informático, no qua-

dro da execução da segunda 

fase do Sistema de Informa-

ção da Segurança Social de 

Moçambique, o SISSMO-

-Pagamento.

 

Durante o trabalho, foi iden-

tificado, um caso da pensão 

de sobrevivência, no distrito 

de Sussundenga, província de 

Manica, em que o irmão do 

falecido beneficiário recebeu, 

de forma fraudulenta, durante 

alguns meses, o montante de 

71.074,75 meticais, em nome 

da viúva e dos órfãos.

INSS põe termo a 
esquemas irregulares

Como medida, o INSS, em 

coordenação com as au-

toridades administrativas 

daquele  distrito, exigiu que 

o visado devolvesse à fa-

mília o valor que recebera 

de forma indevida, o  qual 

comprometeu-se, através 

de uma declaração, a fazê-

-lo em prestações mensais. 

Na província da Zambézia, 

a delegação provincial do 

INSS indeferiu um proces-

so de subsídio de doença, 

por se ter constatado que 

os dois atestados de doença 

apresentados pelo  reque-

rente eram falsos. 

O beneficiário que cometeu 

o acto foi suspenso dos seus 

direitos durante um perío-

do de seis meses, tendo sido 

feita a participação criminal 

do caso à Procuradoria pro-

vincial. 
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