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O 
processo das dívidas ocul-
tas que precipitaram o 
país  para uma crise pro-
funda deve resultar numa 

reforma do sistema e não em per-

seguição de pessoas, tal como está 

a acontecer em Angola. 

Esta tese é defendida pelo antigo 

reitor da Universidade Politécnica, 

Lourenço do Rosário, que, em en-

trevista ao SAVANA, partilhou a 

sua visão sobre os quatro anos de 

Filipe Nyusi, enquanto chefe de 

Estado. 

Sobre o congresso da Renamo, 

que irá eleger a nova liderança do 

partido, Do Rosário considera que 

o sucessor de Dhlakama deve ser 

alguém que tenha o seu “DNA 

político e militar”, sublinhando 

que não se surpreenderia que Raul 

Domingos fosse a tal pessoa. 

Mas também, sem favorecer Elias 

Dhlakama, que é um dos candida-

tos,  defende que pode ser difícil 

que alguém proveniente do parla-

mento venha criar uma coesão no 

seio partidário.  

Quanto às eleições de Outubro 

próximo, recomenda à Frelimo 

que faça o devido TPC em função 

dos últimos resultados das autar-

quias. 

À Renamo, o nosso entrevistado 

pede o fim da chantagem militar 

e ao Movimento Democrático 

(MDM) que lute pela conquista 

de maior número de assentos nos 

governos provinciais, o que o pode 

tornar num actor importante em 

locais onde não há maiorias ab-

solutas, pois vai funcionar como 

charneira. 

O “móbil” da nossa entrevista foi 

a segunda avaliação do Mecanis-

mo de Revisão de Pares (MARP), 

cujos resultados serão apresenta-

dos este Janeiro, na  cimeira dos 

chefes de Estado e de Governo 

da União Africana (UA), que vai 

decorrer em Adis Abeba capital 

etíope.  

O MARP acaba de concluir o 

processo de validação da segunda 

avaliação do país. Quais são os re-

sultados?

O MARP avalia quatro áreas es-

sências: democracia e governação 

política; boa governação econó-

mica; governação empresarial e 

corporativa e, por fim, desenvolvi-

mento social e económico. Há zo-

nas de intercomunicação entre as 

quatro áreas. A primeira avaliação 

foi feita em 2009 e Moçambique 

ficou elegível para a segunda ava-

liação, depois de ter apresentado 

dois relatórios de progressos que 

respondiam às recomendações fei-

tas no programa nacional de acção. 

A governação inclusiva, questões 

do género, paz, corrupção, em-

pregabilidade, educação, acordos 

internacionais, governação cor-

porativa das empresas e algumas 

destas questões foram respondidas 
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e outras ficaram para a segunda 

avaliação. 

Mas em 2009, não tínhamos o 

desafio dos recursos naturais e o 

tema da explosão demográfica.

No capítulo da democracia e boa 

governação, o relatório diz que o 

Conselho Constitucional (CC) 

regista uma crise de credibilidade. 

A condução das últimas eleições 

autárquicas pode ser vista como 

prova inequívoca disso? 

A questão está na lei. Ela cria de-

terminados formalismos que de-

sembocam no CC e este se apega 

aos fundamentos processuais e 

não de jurisprudência. O CC diz 

que não pode entrar na jurispru-

dência, porque os preceitos que 

estão na lei não foram cumpridos. 

Isto é cómodo, mas não deixa de 

ser constrangedor. O problema do 

CC não político é processual. 

Os partidos da oposição queixam-

-se da vedação dos locais onde 

devem fazer a impugnação prévia, 

aliás, a repetição de Marromeu é 

exemplo fresco disso. 

O mesmo aconteceu em Cuamba, 

mas quem reclamou foi a Frelimo 

e perdeu. O CC não julgou por 

falta de impugnação prévia. O 

problema é de lei. O CC não pode 

ir atrás de observadores, enquanto 

a lei diz uma coisa.

O professor Mazula defende a 

remodelação dos STAE e CNE 

como receitas para evitar confli-

tos. Tem mesmo entendimento?

Concordo, porque estes órgãos 

eleitorais foram trabalhados nas 

conversações da Joaquim Chissa-

no e são completamente partida-

rizados. O problema não está no 

CC, mas sim no STAE e na CNE. 

Remodelar STAE e CNE e deixar 

o CC a trabalhar de forma legalis-

ta resolvemos os problemas.?

O problema não está no CC, re-

cordo-me que Edson Macuácua, 

presidente da Primeira Comissão 

na Assembleia da República, foi 

orador duma palestra na qual disse 

que esta lei vai dar problemas. Sa-

bia o que estava a dizer.

A crise de credibilidade do CC 

que o MARP evoca não é sinal de 

que precisa de ser reformado?

Não. A crise de credibilidade a 

que nos referíamos é funcional e 

não estrutural. Há problema da lei 

eleitoral aprovada com a emenda 

da CRM e outra aprovada à luz 

dos consensos da Joaquim Chis-

sano.

Dívidas ocultas
A segunda avaliação do MARP 

não aborda a questão das dívidas 

ocultas no capítulo dedicado à 

corrupção. Alguma razão espe-

cial? 

Não fomos atrás das dívidas ocul-

tas, porque partimos do princípio 

de que durante este período o país 

teve falhas conhecidas publica-

mente, que provocaram a crise 

económica e financeira. Tudo já 

foi dito, existe igualmente o rela-

tório da Kroll. O assunto vai apa-

recer como desafio de Moçambi-

que no plano nacional de acção do 

MARP, que é parte das recomen-

dações que devem ser feitas. 

Mas a ausência desse assunto no 

relatório não dilui o trabalho?

De forma nenhuma. As causas da 

crise estão lá. O MARP só não diz 

e nem deve dizer que o governo 

tem que prender este ou aquele 

como a comunicação social diz, 

sob pena de se politizar e sair dos 

seus objectivos. O MARP diz que 

o país está a viver uma situação 

económico-financeiro grave e que 

é preciso sair disto. Há uma parte 

muito emotiva e outra que deve 

ser gerida com racionalidade.

Qual é essa parte emotiva?

É pensarmos que ao fazemos mui-

to barulho o problema das dívidas 

fica resolvido. Este problema das 

dívidas ocultas fica resolvido com 

alguma racionalidade que, penso 

eu, por um lado, é preciso que a 

comunidade internacional se sente 

e converse, o resto vamos deixar as 

instituições de justiça trabalharem.

2018 foi um ano 
complicado  
Que balanço faz do ano que acaba 

de terminar?

Sob o ponto de vista económico, 

estamos a viver uma situação com-

plicada. Estou à frente de uma ins-

tituição que tem de certa forma a 

componente empresarial, sente-se 

que as famílias continuam a viver 

com algumas dificuldades, embora 

que comparativamente aos anos 

2016/17 as coisas tenham melho-

rado, mas não se saiu do sufoco. 

As empresas continuam indo à fa-

lência, o acesso ao financiamento 

bancário está extremamente com-

plicado, os bancos praticam taxas 

de juro incomportáveis. Não se 

pode escamotear essa verdade. 

No entanto, há um aspecto impor-

tante em relação a 2017, os juros 

baixaram um bocado e isso pode 

reflectir-se no bolso de algumas 

famílias. A bolha do imobiliário 

arrebentou, os preços de aluguer 

e de compra de casas baixaram, 

mas do ponto de vista económi-

co, ainda estamos a sentir algumas 

dificuldades, sobretudo as PME e 

famílias. 

Os transportes estão caros no nos-

so país, quer o aéreo como o rodo-

viário e a EN1 é o espelho da crise 

que estamos a viver no país. 

E do ponto de vista político?

Acho que, neste mandato, foi o 

melhor ano. 2015 foi muito com-

plicado, tínhamos  a tensão políti-

co-militar, o conflito pós-eleitoral 

e as províncias autónomas. Depois, 

a crise económica de 2016 fez es-

bater a crise política e permitiu 

que o Presidente Nyusi, mais do 

que o governo em si, tomasse al-

gumas iniciativas de aproxima-

ção ao líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama, o que fez com que em 

2017/18 ultrapassássemos a sensa-

ção de impasse nas conversações 

que vinham tendo. 

Para nós, que acompanhamos as 

longas secções  de negociações en-

tre o governo e a Renamo, a sensa-

ção que pairava é de que não ia dar 

em nada. Podemos acreditar ou 

não nos resultados efectivos, mas 

algum resultado deu. Não é uma 

situação de paz efectiva, mas va-

mos ver no que vai dar o congresso 

da Renamo na definição da linha 

de orientação para a continuação 

do que se estava a discutir. 

A morte de Dhlakama não foi 

benéfica ao processo e retira um 

alçapão nos pés do Presidente 

Nyusi, isso é notório. De repente, 

temos discursos contraditórios so-

bre as nomeações, então estamos 

de novo no disse que não disse. 

Isso pode ter más consequências 

ou nem por isso?

Pode ter más consequências sim, 

porque 2019 é ano eleitoral e a 

Frelimo precisa de consolidar a 

sua postura para ganhar as eleições 

e, pode, eventualmente, se distrair 

um pouco relativamente a essa 

questão. Isso depende também de 

como a liderança da Renamo vai 

seguir depois do congresso. 

Então, o diálogo pode ficar inqui-

nado, mais inquinado nas questões 

militares tal como aconteceu em 

2014 em que houve consenso na 

lei eleitoral, acordo de cessação das 

hostilidades e depois tudo foi por 

água abaixo nas questões militares. 

Nota que se esta situação não for 

resolvida até Outubro, qualquer 

conflito pós eleitoral vai trazer no-

vamente as questões militares. 

Não perseguir pessoas
O Presidente da República faz 
quatro anos após a sua tomada de 
posse a 15 Janeiro. Que análise 
faz?
Nyusi não herdou um país fácil, 

mas sim complicado. Começou o 

seu mandato como Presidente da 

República e não do partido. Havia 

algumas dissonâncias entre o che-

fe de Estado e a Comissão Política 

da Frelimo até que no congresso 

saiu como líder de pouca contes-

tação. 

Com o poder de Estado consoli-

dado, isto lhe dá a capacidade de 

poder se movimentar com um a 

vontade, o que seria  diferente se 

tivesse o poder partidário mitiga-

do na OJM, ACLLIN e OMM 

onde pode haver movimentações 

conspiratórias para enfraquecer o 

poder do chefe do partido. Sendo 

a Frelimo um partido no poder e 

tendo esse poder, naturalmente 

consegues controlar o partido e o 

Estado. O seu desempenho deve 

ser analisado, igualmente, toman-

do em conta a crise e económica, 

a tensão político-militar e as cala-

midades naturais.

O que conseguiu, de facto, foi 

aproximar-se do Dhlakama e parar 

o conflito. Isto é mérito dele e não 

se pode tirar. Estivemos na Joa-

quim Chissano como mediadores 

e não conseguimos, veio Mário 

Raffaelli não conseguiu, depois o 

general Veloso que também não 

conseguiu,  mas Nyusi conseguiu.  

Herdou também aspectos positi-

vos da governação anterior como 

infra-estruturas e soube terminá-

-las, pois chefes há que herdam 

determinados projectos e não sa-

bem como dar seguimento. 

O que acha que não conseguiu?
Não conseguiu ultrapassar as dí-

vidas ocultas. Mas isso está numa 

conjuntura extremamente compli-

cada. Eu acredito que se ele fosse 

atrás daquilo que muitos exigem, 

como processar as pessoas, levar 

fulano e beltrano... pode provocar 

uma crise política bastante com-

plicada, se calhar mais danosa para 

o país do que a forma como está 

a gerir a situação. Esta é a minha 

sensibilidade sobre a delicadeza do 

assunto.

“Nyusi não tem nada por aprender com o que está a acontecer em Angola”
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Não será uma forma de dis-
trair o povo uma vez que era 

ministro da Defesa de então, 
ou mesmo queimar tempo para 
passarem as eleições de Outubro 
próximo?
Não sei se ele é citado nisto. O 

governo anterior é co-responsável, 

não sei se o antigo ministro da 

Planificação e Desenvolvimento 

é citado. É uma situação bastan-

te complicada e ele está a gerir de 

uma forma que permite menos 

danos internos como externos se 

calhar até surpreendente.

 Danos internos já temos, o custo 
de vida é uma realidade….
Se ele abrisse o pandora box resol-

via-se….

Em Angola, estão caçar “marim-
bondos”…
Tenho as minhas dúvidas sobre 

as medidas, porque vejo que são 

medidas sobre pessoas e é isso 

que vocês  da comunicação so-

cial gostam, que se prenda este 

ou aquele. A minha preocupação 

é o sistema, já que citou Angola, 

o sistema político, económico, ju-

dicial, financeiro, militar será que 

está sendo reformado em Angola. 

É isso que, reflectindo sob o ponto 

de vista sistémico, não acho que 

perseguindo pessoas se reforma o 

sistema. Nyusi não tem nada por 

aprender com o que está a aconte-

cer em Angola, porque se estão a 

perseguir pessoas e não o sistema, 

em termos  de reformas.

Em Moçambique, não temos re-
formas e nem perseguição de pes-
soas.

Quando o Presidente Guebuza 

tomou posse, o ministro mais im-

portante da era Chissano foi preso, 

Almerino Manhenje. Deu em quê, 

escândalo apenas, não se reformou 

o sistema e por isso digo que para 

resolver o problema vai-se ao sis-

tema. 

Samora dizia que por mais ho-

nesto que seja uma pessoa, com 

melhores ideais que tenha, fique a 

saber que o poder corrompe.

No seu discurso inaugural de to-

mada de posse, o PR comprome-

teu-se a iniciar uma etapa que iria 

levar o país a harmonia e desen-

volvimento social. Está a conse-

guir?

Ainda não conseguiu, devido a 

factores acima citados. Os partidos 

políticos funcionam como socie-

dades secretas, cujo objectivo é as-

cender ao poder. Se olharmos para 

a história da Frelimo, desde a luta 

armada vais notar que sempre há 

momento de convulsões internas 

que depois se ultrapassam. 

Quando Nyusi foi  eleito não do-

minava o partido e este processo 

até assegurar o partido você tem 

que lutar com muitos arranjos in-

ternos. Não se pode dar o demérito 

do falhanço a uma pessoa quando 

ela estava a trabalhar para poder 

controlar as forças centrípetas e 

centrífugas dentro da Frelimo.

A Renamo vai ao congresso, den-

tro de dias, que sucessor Afonso 

Dhlakama vamos ter? 

É preciso que seja um sucessor que 

traga coesão a Renamo. Do meu 

ponto vista, deve ser alguém que 

tenha o DNA político e militar 

de Afonso Dhlakama. Não estou 

a dizer que tenha que ser o seu 

irmão, mas não me surpreenderia 

que Raul Domingos pudesse ser, 

porque ele é militar e é político e 

como ele próprio diz não saiu da 

Renamo, apenas a Renamo saiu 

dele. 

A Renamo não se consolidou 

como partido político, porque ti-

nha a componente militar muito 

forte e foi essa componente que 

condicionou a vida deste país des-

te 1992. Foi Dhlakama militar que 

colocou o país nesta situação o 

tempo todo.

Dos três nomes ventilados não vê 
ninguém com essas qualidades ao 
ponto de propor Raul Domingos?
Não estou a defender Raul Do-

mingos, falo do DNA, nem sei se 

ele está em condições de voltar a 

candidatar-se.  Mas vou dizer que 

conheço mal a Renamo, sobretu-

do a sua componente militar. Em 

contrapartida, conhecia muito 

bem Afonso Dhlakama. Mas jul-

go que não pode ser uma figura 

apenas de parlamento, uma espé-

cie de Renamo política a provocar 

coesão na Renamo, isso é difícil. 

Mais tarde, quando a Renamo se 

desarmar e se transformar num 

partido político sem armas, vejo 

outras figuras como Ivone Soares, 

entre outros. 

Mas neste momento nenhuma 

figura no parlamento que não te-

nha o DNA militar consiga pro-

mover uma coesão. Quem traz o 

país sempre preso é a componente 

militar.

Quem não está no Parlamento 
dentre três propalados é Elias 
Dhlakama.
Ele pode ter o pecado de ter pas-

sado pelo exército e não sei até que 

ponto os militares podem acredi-

tam nele. Mas tudo está em aber-

to, o que queremos é uma Renamo 

pacifista. 

Que previsão se pode fazer das 
eleições gerais, de Outubro pró-
ximo, que pela primeira vez vão 
eleger governadores provinciais?
 A Frelimo tem que fazer um 

TPC muito grande porque os re-

sultados das últimas autárquicas 

mostraram uma erosão bastante 

forte do partido no poder. Se a 

Frelimo é uma força com a qual 

devemos contar do ponto de vis-

ta sistémico do país por estar no 

governo, tem que fazer um TPC. 

A Renamo deve deixar de fazer 

chantagem militar.  

O MDM ocupa um espaço de 

charneira muito importante, por-

que vai permitir, nos governos 

provinciais, sobretudo em situa-

ções onde não há maiorias abso-

lutas que seja um partido deter-

minante na governação. O MDM 

não se pode preparar para ganhar 

as eleições, tem sim que se prepa-

rar para ganhar o maior número 

de assentos para ter o poder ne-

gocial. 

Em muitos países acontece que 

os partidos charneiras são aqueles 

que determinam os programas do 

governo, fazendo alianças de um 

lado e do outro. 

“Sucessor de Dhlakama deve ter o seu DNA político-militar”
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O 
antigo ministro das Fi-

nanças e actual deputado 

da Assembleia da Repú-

blica pela Frelimo, Ma-

nuel Chang, foi detido no sábado, 

29 de Dezembro, no Aeropor-

to Internacional Oliver Tambo, 

África do Sul, a pedido dos Es-

tados Unidos da América (EUA), 

onde é acusado de lavagem de di-

nheiro e fraude financeira.

O ex-governante, que foi detido a 

caminho de Dubai, cidade muito 

frequentada pela nomenclatura 

moçambicana,  foi ouvido no tri-

bunal de Pretória, na manhã do 

dia 31 e o juiz determinou a ma-

nutenção do antigo dirigente sob 

custódia até a próxima terça-feira, 

dia 08 de Janeiro, onde deverá ser 

ouvido. 

Ao que o SAVANA apurou, Ma-

nuel Chang contratou a BDK At-

torneys, um reputado escritório de 

advogados sul-africano na 2195 

em Houghton Estate, em Joan-

nesburg. Este escritório também 

assiste os Guptas, uma poderosa 

família suspeita de ter explorado 

a amizade com o Presidente Jacob 

Zuma para sonegar milhões de 

rands ao erário público. 

Rudi Krause, o director da firma 

de advogados, é que está pessoal-

mente a defender Chang. Em  

2016, Krause foi advogado de 

Duduzane Zuma, filho de Jacob 

Zuma, num caso de corrupção, 

conhecido por “caso Rosebank”. 

Numa curta declaração telefónica 

ao SAVANA, Rudi Krause con-

firmou que o seu escritório repre-

senta Manuel Chang. Sem entrar 

em detalhes, Krause disse que o 

Manuel Chang em maus lençóis
-Antigo ministro das Finanças está detido numa Esquadra em Kempton Park, zona do Aeroporto Oliver Tambo
- BDK Attorneys é o escritório de advogado que defende Chang

seu constituinte está sob custódia 

policial em Kempton Park e foi 

detido no Aeroporto Internacio-

nal Oliver Thambo. Logo após a 

detenção de Chang, circularam 

em Maputo indicações de que o 

ex-ministro possui avultada fortu-

na em contas na Suíça, acima do 

valor das dívidas ocultas, avaliadas 

em 2 mil milhões de dólares. Mas 

uma fonte próxima de Chang dis-

se ao jornal que o ex-governante 

não possui contas na Suíça, frisan-

do que apenas detém uma conta 

bancária em Portugal, aberta para 

atender necessidades médicas. 

“Todas as contas dele estão domi-

ciliadas em Moçambique. Aquela 

(Portugal) tem apenas um valor 

irrisório aberta na altura em que 

foi para tratamento médico”, fri-

sou.

O silêncio ensurdecedor da 
Frelimo
Até ao fecho da presente edição, 

o partido Frelimo, onde Chang 

é membro do Comité Central, 

muito menos a Assembleia da 

República, onde é deputado, não 

haviam emitido nenhuma decla-

ração pública. Esforços feitos pelo 

jornal foram infrutíferos.

Sobre Chang pesam os crimes de 

conspiração para fraude electróni-

ca e para fraude com valores mo-

biliários e lavagem de dinheiro.

Manuel Chang, 63 anos, que pode 

ser extraditado para os EUA, caso 

os sul-africanos acatem o pedi-

do dos americanos, foi detido ao 

abrigo de um mandado de captura 

internacional emitido pelos Esta-

dos Unidos a 27 de Dezembro. 

Manuel Chang foi vice-ministro 

de Plano e Finanças entre 2000 

- 2004, no executivo de Joaquim 

Chissano, e nos dez anos do reina-

do de Armando Guebuza dirigiu 

o pelouro das Finanças. 

O ex-governante é um dos en-

volvidos nas chamadas dívidas 

ocultas, contraídas ao arrepio das 

normas na administração Gue-

buza. Até ao momento ainda não 

está claro se a detenção de Chang 

tem ou não alguma ligação com as 

chamadas dívidas ocultas.

Num passado recente, o FBI e o 

Departamento de Justiça dos Es-

tados Unidos decidiram investigar 

os bancos Credit Suisse, VTB e 

Paribas pelo alegado envolvimen-

to nos empréstimos ocultos em 

Moçambique.

O FBI decidiu investigar se os 

bancos facilitaram a corrupção ao 

permitir que as autoridades mo-

çambicanas recebessem dinheiro 

angariado na venda de dívidas. 

Na altura, analistas que seguem de 

perto o dossier das dívidas ocultas 

em Moçambique fizeram notar 

que esta investigação do FBI abria 

uma nova fase no inquérito global 

ao negócio da dívida do país, cujo 

âmbito se alarga para eventual 

corrupção e potenciais acusações 

criminais, juntando-se às investi-

gações em curso pelos reguladores 

financeiros dos Estados Unidos, 

Suíça e Reino Unido.

As investigações do FBI começa-

ram em Junho de 2017, quando 

uma equipa do departamento de 

fraudes financeiras do FBI terá 

estado em Maputo para averiguar 

se os bancos facilitaram pagamen-

tos inapropriados às autoridades 

moçambicanas.

Em meios habilitados acredita-se 

que a detenção de Manuel Chang 

tem o potencial de abrir caminho 

para a revelação de vários casos 

de grande corrupção e branquea-

mento de capitais, nomenclatura 

local. É que segundo algumas fon-

tes, o antigo ministro de Guebuza 

não é o único suspeito sob inves-

tigação do Departamento Federal 

de Investigação dos EUA, por en-

volvimento nos alegados crimes.

Sublinhe-se que entre a África do 

Sul e os Estados Unidos da Amé-

rica vigora um acordo de extra-

dição desde 1999, que determina 

que quer a África do Sul assim 

como os EUA podem extraditar 

um indivíduo procurado por uma 

das partes, mesmo que não seja 

oriundo do país requerente, desde 

o momento que se encontre em 

um dos territórios. 

O 
pedido de extradição 

de Manuel Chang 

expedido pelo Go-

verno norte-ameri-

cano à contraparte da África 

do Sul tem como base um 

acordo de extradição assinado 

pelos dois países a 16 de Se-

tembro de 1999.

Washington ratificou o ins-

trumento em 23 de Dezem-

bro de 2000 e Pretória fez-o 

em 28 de Março de 2001, 

tendo entrado em vigor a 25 

de Junho de 2001.

A epígrafe do artigo 1 é pe-

remptória, quando impõe às 

partes a “obrigação de extra-

ditar”.

Esse imperativo, de acordo 

com o artigo 1 do tratado, é 

accionado, quando é requeri-

da a extradição de pessoas que 

Manuel Chang, RAS e EUA

Acordo de extradição vigora há mais de 10 anos
tenham cometido crimes passíveis 

de extradição.

O número 1 do artigo 2 do tratado 

diz que são passíveis de extradição 

pessoas que tenham cometido cri-

mes puníveis nos EUA e na África 

do Sul com penas susceptíveis de 

privação da liberdade por pelo me-

nos um ano ou pena mais grave.

Também estão sujeitos à extradição 

pessoas que tentem ou conspirem 

para cometer, auxiliar, instigar, in-

duzir, aconselhar ou procurar o co-

metimento da natureza de crimes 

previstos no acordo.

A alínea a) do número 3 do artigo 2 

exige que os crimes passíveis de ex-

tradição tenham a mesma categoria 

na jurisdição penal dos dois países e 

tenham a mesma terminologia.

O número 6 do artigo 2 refere que 

a extradição não deve ser recusada 

sob o argumento de que o país re-

querido não aplica as mesmas obri-

gações fiscais, para o caso de ilícitos 

relacionados com impostos, obriga-

ções fiscais, controlo de câmbios ou 

matérias relacionadas com receitas.

A extradição deve ser assegurada 

para todos os delitos mencionados 

no pedido de extradição.

O artigo 3 do tratado estipula ta-

xativamente que a extradição não 

deve ser recusada sob o fundamen-

to da nacionalidade.

O artigo 9 do tratado especifica o 

conteúdo e os documentos neces-

sários para a extradição, exigindo a 

indicação clara da ofensa, o histó-

rico da mesma, fundamento legal 

do pedido de extradição, a lei que 

prescreve a punição, bem como a 

descrição tanto quanto possível da 

pessoa a extraditar.

Em caso de urgência, o Estado re-

querente de extradição pode pedir 

a detenção da pessoa, enquanto são 

organizados os documentos neces-

sários para a extradição.

O pedido é feito por canais diplo-

máticos ou através dos pelouros de 

Justiça da África do Sul e dos EUA, 

podendo ser usadas as instalações 

da Interpol para a efectivação da 

detenção.

O artigo 12 estipula que ao estado 

requerente deve ser dado tempo su-

ficiente para fornecer qualquer in-

formação julgada em falta pelo Es-

tado requerente. Manuel Chang foi 

detido no Aeroporto Internacional 

O.Tambo na África do Sul, com 

base num mandado de captura in-

ternacional emitido pelos Estados 

Unidos em 27  Dezembro.

No dia 31 de Dezembro do ano 

passado, Manuel Chang foi ouvi-

do por um tribunal sul-africano, ao 

qual voltará para segundo interro-

gatório no dia 08 de Janeiro 

do ano em curso.

Os EUA acusam Manuel 

Chang de conspiração para 

fraude electrónica, conspira-

ção para fraude com valores 

mobiliários e lavagem de di-

nheiro.

Manuel Chang foi ministro 

das Finanças de Moçambique 

durante a governação de Ar-

mando Guebuza, entre 2005 

e 2015.

Foi com ele no pelouro das 

Finanças que o executivo mo-

çambicano da altura avalizou 

dívidas secretamente contraí-

das a favor de três empresas 

(Ematum, MAM e Proindi-

cus) ligadas aos Serviços de 

Informação e Segurança do 

Estado (SISE), entre 2013 e 

2014.

Rudi Krause, advogado de Chang

Manuel Chang
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Até chegar a ministro das 
Finanças, em 2005, onde 
fora “vice”, Manuel Chang 
parecia ter construído uma 

carreira exemplar e imaculada.

Subiu a pulso, e de degrau a degrau, 

naquele pelouro, onde chegou ainda 

muito novo, e a consciência de que 

não tinha nada a esconder demons-

trou-a, quando assumiu, pela pri-

meira vez, o repto de declarar o seu 

património.

Tudo, dizia ele, totalizava 500 mil 

dólares. A atitude chocou meia elite 

política moçambicana, que receava 

que o antecedente fosse ser lembrado 

pela opinião pública para pressionar 

a “nomenclatura” a revelar o que tem.

Inicialmente, era um tecnocrata res-

peitadíssimo, sendo a segurança com 

que debatia os números nas apari-

ções na Assembleia da República, 

nas audições e perguntas aos mem-

bros do Governo, reconhecida por 

todos, incluindo oposição.

No trato, os jornalistas não tinham 

com que se queixar em relação a 

Manuel Chang. Era sempre solícito 

a prestar esclarecimentos à margem 

de qualquer evento.

Era um dos pouquíssimos ministros 

que aceitava entrevistas ao telefone, 

espontaneamente, sem remeter o 

jornalista ao enfadonho “marque au-

diência”.

Manuel Chang

Uma carreira à beira da desgraça
Isso tudo até virem as dívidas ocul-

tas. Quando foi pressionado pelo 

“espião” António Carlos do Rosário 

(descrito no relatório Kroll, como in-

divíduo “A”) a colocar a sua assinatu-

ra nos documentos que obrigaram o 

Governo de Armando Emílio Gue-

buza a dar o seu aval nos emprésti-

mos ilegais, Manuel Chang começou 

por relutar, precisamente temendo 

arruinar a sua carreira.

A avaliar pela troca de palavras entre 

ele e António Carlos do Rosário, o 

na altura ministro das Finanças es-

tava de tal sorte encurralado que não 

resistiu por muito tempo e acabou, 

indelevelmente, associando o seu 

nome às infames dívidas.

A partir daí começou o descalabro na 

imagem de Manuel Chang, que pas-

sou a ser visto como um dos rostos 

da podridão que campeou na gover-

nação de Armando Emílio Guebuza.

A hostilidade de muito público em 

relação a Manuel Chang foi de tal 

monta que apareceram, sinistra-

mente, mensagens de júbilo, quando 

morreu a sua mulher num acidente 

de viação. Era “a justiça divina”, dis-

seram muitos. De resto, a mesma 

reacção de felicidade foi manifestada 

por várias pessoas quando o antigo 

chefe de Estado teve a filha assassi-

nada pelo então marido.

Pública e constantemente “lincha-

do”, na Assembleia da República, 

onde passou a deputado, Manuel 

Chang tem sido um homem de 

semblante triste e de que a maioria, 

incluindo os deputados da sua ban-

cada, Frelimo, fogem, como se fosse 

um leproso. 
Pediu a suspensão do mandato de 
deputado na última sessão e é capaz 
de não mais pôr o pé na chamada 
“casa do povo”, caso seja condenado 
pelos crimes que têm sido publicita-
dos
Não se sabe ao certo se a sua captura 
na África do Sul e eventual extradi-
ção para os EUA terá uma conexão 
com o “dossier” das dívidas ocultas, 
mas, segundo vasta comunicação 
social, arrisca a terminar o resto da 
sua vida numa prisão federal norte-
-americana.
Foi ouvido em tribunal sul-africano 
no dia 31, passou “o réveillon” nos 
calabouços daquele país, quando o 
plano era transitar de ano no Dubai. 
Voltará a ser ouvido pela justiça sul-
-africana a 08 de Janeiro, provavel-
mente para aquilatar da legalidade 
do pedido de extradição expedido 
pelas autoridades americanas.
Por enquanto, é inocente até que se 
prove o contrário, pois assim esta-
tuem as jurisdições de países civili-
zados, como são os casos da África 
do Sul e EUA em contraste com a 
barbárie e o linchamento que tem 
marcado a maioria do comentário 
público na Pérola do Índico. 

A continuar uma história de inovação que se estende há mais de 130 anos. Hoje, a ABB, escreve o 
futuro da digitalização industrial com duas proposições claras: ao trazer eletricidade de qualquer 
estação de energia para qualquer tomada e ao automatizar indústrias desde recursos naturais a 
produtos finalizados. A ABB tem o prazer de anunciar a nossa nova sede nas icónicas Torres Rani 
Towers, em Maputo, reafirmando o compromisso a Moçambique como um mercado de crescimento 
rápido e uma importante base de clientes. 
Clientes podem, agora, contactar-nos: Torres Rani Towers, Av. da Marginal, 141, 
8 piso, +258 20 300 244/5  |  abb.com/Africa 

— 
Nova sede da ABB abre em Maputo  
Vamos juntos escrever o futuro 
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O 
antigo ministro da Energia do Trindade e Tobago, Eric Wi-
lliams, foi escolhido pelo Ministério da Energia e Recursos 
Minerais de Moçambique para assessor na elaboração da 
Estratégia do Gás Doméstico e Gás Natural Liquefeito 

(GNL) e nas negociações entre o executivo e as empresas do sector.

Eric Williams vai assessorar o ministro da Energia e Recursos Mi-

nerais, Max Tonela, e o presidente do Instituto Nacional de Petróleo 

(INP), Carlos Zacarias, escreve o portal Zitamar.

Assumirá idêntico papel em relação ao presidente da Empresa Na-

cional de Hidrocarbonetos (ENH), Omar Mithá. 

Pelo trabalho de consultoria, o antigo ministro da Energia do Trin-

dade e Tobago vai auferir anualmente 300 mil dólares, no âmbito de 

uma iniciativa financiada pelo Banco Mundial.

Os termos de referência do contrato de consultoria preconizam que 

o antigo dirigente de Trindade e Tobago vai ajudar a elaborar uma 

estratégia de curto, médio e longo prazo sobre os mercados do Gás 

Natural Liquefeito (GNL) e projecções de preços e de procura e 

oferta.

Vai ainda prestar orientação nas negociações com as concessionárias, 

incluindo abordagens estratégicas de longo prazo e diagnósticos de 

negociações e formação aos quadros do MIREME.

Eric Williams trabalha no sector energético há mais de 30 anos e 

é geociência e prestou serviços a empresas da área sísmica e dados, 

antes de ir para o Governo de Trindade e Tobago.

Como ministro da Energia, entre 2002 e 2005, Eric Williams foi um 

defensor acérrimo do chamado conteúdo local, dirigindo o Comité 

do Conteúdo Local, responsável pela primeira Política de Conteúdo 

Local.

Fez a supervisão da expansão da indústria do LNG no seu país e da 

implantação de várias indústrias ligadas ao sector energético, como 

parte da estratégia de industrialização do seu país.

 

Sector do gás

Ex-ministro de Trindade 
vai assessorar Governo
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O 
juiz do Tribunal Distrital 
de Gorongosa, provín-
cia de Sofala, Leonildo 
Muhate, ordenou a sol-

tura de sete chineses e 13 moçam-

bicanos envolvidos na exploração 

ilegal de madeira na zona tampão 

do Parque Nacional da Gorongo-

sa (PNG). A decisão do juiz foi 

tomada no dia 28 de Dezembro, 

mas até esta quarta-feira, 02 de 

Janeiro, a Procuradoria distrital 

ainda não tinha recebido o despa-

cho do Tribunal, não obstante as 

várias insistências do procurador 

local, Jossaias Maine. 

“É dever o Tribunal notificar o 

MP sobre qualquer decisão, mas 

infelizmente, esse imperativo le-

gal não foi cumprido. Apesar de 

não ser minha obrigação, no dia 

31 de Dezembro, fui ao Tribunal 

à busca de despacho do juiz, mas 

não me entregaram alegando que 

ainda estão a ajustar o documento. 

Até hoje, dia 02 de Janeiro, ainda 

não sei qual é que foi o argumen-

to usado pelo juiz para libertar os 

arguidos. Isso é no mínimo estra-

nho”, lamentou. 

Trata-se duma decisão encarada 

por várias esferas da sociedade 

moçambicana como uma verda-

deira machadada no combate à 

devastação dos recursos naturais.    

Há sensivelmente três sema-

nas, Procuradores da República, 

oriundos das províncias e distri-

tos onde decorre a exploração de 

recursos florestais juntaram-se às 

organizações da Sociedade Civil, 

na cidade de Tete, em sede de 

workshop de troca de experiên-

cias sobre a promoção da gestão 

sustentável dos recursos naturais 

em Moçambique.

Na sua apresentação, os magistra-

dos do Ministério Público apon-

taram alguns entraves que estão a 

minar o sucesso da luta contra a 

exploração desenfreada dos recur-

sos naturais.

Indicaram a fixação de cauções 

com valores irrisórios, aplicação 

de Termos de Identidade e Resi-

dência (TIR) para estrangeiros e 

indivíduos sem residência fixa ou 

conhecida, o que dificulta a loca-

lização dos arguidos para além de 

actos de corrupção da parte de al-

guns agentes públicos.

Coincidência ou não, 21 dias de-

pois da lamentação dos procura-

dores, eis que o país testemunha 

um episódio dum cenário em que 

os órgãos de administração da 

justiça actuaram em sentidos con-

trários.

Leonildo Muhate, juiz de instru-

ção criminal do Tribunal Distrital 

da Gorongosa ordenou, no passa-

do dia  28 de Dezembro, a soltura 

Juiz solta 20 suspeitos de saque de madeira na zona tampão do PNG

“É no mínimo estranho”
-Lamenta a procuradoria distrital de Gorongosa

Por Raul Senda

de 20 indivíduos dos quais sete 

são de nacionalidade chinesa e 13 

moçambicanos, surpreendidos na 

zona tampão PNG com 534 toros 

de madeira de espécie Mondzo.

Frisar  que o Mondzo é uma 

madeira interditada desde 29 de 

Março de 2018 por decisão do 

Ministro da Terra, Meio Ambien-

A maquinaria usada no abate e 

transporte dos toros é da pertença 

da empresa Inchope Madeiras. A 

firma tem como sócios Pedro Jor-

ge Vigário Bento Oliveira, STE-

LICORTE – Comércio de Ferra-

mentas de Cortes e Máquinas de 

Madeira, Limitada.

As três empresas têm no seu ca-

dastro registos de práticas de acti-

vidades ilícitas.  

A Inchope Madeira, que tem a 

sua sede na localidade de Metu-

chira, distrito de Gondola, pro-

víncia de Manica, tem se desta-

cado, nos últimos anos, no abate 

e exploração de madeira do tipo 

Nkula, na província de Tete, uma 

espécie cuja exploração é proibida 

por ordens do MITADER. Nes-

tas ilegalidades, a Inchope Ma-

deira está aliada a grandes figuras 

da nomenclatura, quer ao nível 

nacional bem como da província 

de Tete.

As operações de carregamento 

e de transporte abortadas eram 

lideradas por indivíduos de na-

cionalidade chinesa, que quando 

foram abordados pelos fiscais do 

PNG para apresentar documen-

tos que os autorizava a exercer 

a actividade não conseguiram. 

Pelo contrário, tentaram subor-

nar os fiscais com uma quantia de 

30.000 meticais. 

De acordo com o MITADER, 

devido às gravíssimas irregulari-

dades detectadas (corte e trans-

porte de espécie proibida, ine-

xistência de licenças, alteração e 

falsificação de siglas, ausência de 

documento de identidade de um 

cidadão estrangeiro, entre outras), 

os fiscais detiveram todos os in-

divíduos envolvidos nesta activi-

dade criminosa, confiscando 534 

toros de Mondzo, o equipamento 

e ferramentas usadas para o crime.

“Ficou ainda no estaleiro uma 

quantidade enorme de toros de 

diferentes espécie cuja legalidade 

de corte e origem precisam de ser 

averiguadas por uma equipa ade-

quada para fazer o levantamento 

total detalhado da situação detec-

tada”, indica uma fonte documen-

tantal sobre o assunto. 

gal não foi cumprido. Apesar de 

não ser minha obrigação, no dia 

31 de Dezembro, fui ao Tribunal 

à busca de despacho do juiz, mas 

não me entregaram alegando que 

ainda estão a ajustar o documento. 

Até hoje, dia 02 de Janeiro, ainda 

não sei qual é que foi o argumen-

to usado pelo juiz para libertar os 

arguidos”, lamentou.

Jossaias Maine referiu que sem 

acesso ao despacho do juiz, não 

estava em condições de omitir 

qualquer opinião sobre o assunto. 

Também não estava em condições 

de afirmar se o MP iria ou não re-

correr da decisão.  

Sublinhou que das diligências fei-

tas, ao seu nível, foi possível per-

ceber que os arguidos não vivem 

no distrito da Gorongosa e o risco 

de fuga era maior.

Embora não conheça os argu-

mentos do juiz ou as razões que 

convenceram-no a soltar os argui-

dos, Jossaias Maine referiu que, na 

percepção pública, a decisão pode 

ser interpretada de forma nega-

tiva junto da sociedade, porque 

para quem vive em zonas como 

Gorongosa é notável o nível de 

devastação dos recursos florestais 

por operadores ilegais e, quando 

os suspeitos caem nas malhas da 

justiça e imediatamente são soltos 

sem argumentos convincentes, a 

sociedade frustra-se.

O procurador do distrito de Go-

rongosa disse que as infracções 

ambientais estão previstas e puní-

veis nos termos da legislação pe-

nal, pelo que, ao seu nível conti-

nuará empenhado na luta contra a 

devastação dos recursos florestais 

e, para tal, pede o apoio de outras 

esferas da sociedade moçambica-

na.

Quem também encarou com 

estranheza a soltura dos 20 ar-

guidos foi Amid Tayob, director 

executivo da Agência de Desen-

volvimento Económico Local 

(ADEL/ Sofala) – uma organiza-

ção engajada na preservação dos 

recursos naturais através do em-

poderamento das comunidades.

Referiu que, embora não conheça 

os argumentos do juiz, o acto em 

si representa um duro golpe ao 

combate dos crimes ambientais .

“Esta acção veio, mais uma vez, 

exteriorizar aquilo que sempre 

denunciámos de que a desarticu-

lação institucional tem sido um 

grande obstáculo ao combate à 

exploração não sustentável dos re-

cursos naturais”, finalizou. 

O SAVANA procurou  ouvir 

versão do PNG, mas o seu admi-

nistrador, Pedro Muagura, referiu 

que carecia de elementos para 

falar sobre o caso e prometeu se 

pronunciar nos próximos dias. 

te e Desenvolvimento Rural (MI-

TADER), Celso Correia, pelo 

que o seu abate é ilegal.

Segundo o comunicando do MI-

TADER, os 20 indivíduos foram 

neutralizados e detidos, em fla-

grante delito, no passado dia 23 

de Dezembro, na zona de Piro, 

distrito da Gorongosa. O local é 

próximo duma área concessiona-

da à empresa Edson Dalka e Neu-

rice - EDN limitada.

De acordo com o MITADER, a 

madeira encontrava-se num esta-

leiro de grande dimensão, prova-

velmente da firma EDN. 

“Ao aproximarem-se do estaleiro, 

os fiscais notaram a presença de 

uma quantidade enorme de to-

ros de diversas espécies, facto que 

despoletou a atenção dos fiscais”, 

lê-se no documento.

Sublinha que no local foram en-

contrados toros frescos a serem 

carregados em vários camiões e 

máquinas carregadoras. Grande 

parte da madeira tinha a sigla da 

empresa EDN limitada e outras 

da empresa Jin Long Madeiras 

( JLM).

Os toros e equipamento foram 

movimentados para a Procurado-

ria Distrital da Gorongosa. Para 

além dos 534 toros, foram tam-

bém apreendidos nove camiões, 

quatro máquinas carregadoras, 

uma carrinha de cabine dupla 

D4D, motorizada, moto-serras e 

trinta mil meticais de tentativa de 

suborno.

O caso deu entrada na Procura-

doria Distrital da Gorongosa e os 

detidos encaminhados para a ca-

deia local. 

Porém, mesmo debaixo de bas-

tantes elementos de prova e riscos 

de fuga, o juiz Leonildo Muhate 

achou que os infractores, entre 

moçambicanos e chineses, deviam 

aguardar a tramitação processual 

em casa.

Trata-se dum cenário que é enca-

rado com muita estranheza e com 

bastantes suspeitas, visto que, em 

todas as fases da detenção, os in-

fractores, sobretudo chineses, ten-

taram recorrer ao suborno para se 

livrar das autoridades.

Sinal estranho 
Ao SAVANA, Jossaias Maine, 

procurador distrital da Gorongo-

sa, lamentou a situação e confes-

sou que a decisão representa um 

duro golpe à luta contra a explo-

ração ilegal de recursos naturais.

Maine referiu que o Ministé-

rio Público (MP), na qualidade 

de dona de acção penal, tomou 

o conhecimento de caso, ence-

tou diligências necessárias, o que 

culminou com a detenção dos in-

fractores.

Depois, de acordo com a lei, en-

viou-se o expediente ao juiz de 

instrução para o prosseguimento 

das diligências processuais.

Conta Maine, que de acordo com 

a lei, depois da decisão do juiz, o 

Tribunal tem o dever de notificar 

o MP para este, em caso de dis-

cordância recorrer, caso contrário 

prosseguir com a investigação.

Porém, estranhamente, o Tribunal 

não notificou o MP.

“É dever o Tribunal notificar o 

MP sobre qualquer decisão, mas 

infelizmente, esse imperativo le-

Chineses e moçambicanos surpreendidos a explorar madeira ilegalmente na zona tampão do PNG  

Jossaias Maine, procurador distrital da 
Gorongosa
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O Conselho de Administração da mediaCoop 
SA comunica com pesar o falecimento do Sr. 
Rogério Manuel, ocorrido a 29 de Dezembro 
na zona da Kalanga, num inditoso acidente de 
aviação.
A mediacoop SA recorda a ajuda importante 
prestada à empresa pelo Sr. Rogério Manuel e 
apresenta à família enlutada as mais sentidas 
condolências.

Rogério Manuel
Necrologia   Necrologia   Necrologia  Necrologia   Necrologia   Necrologia

A 
pacata região de Mota-
ze, distrito de Magude, 
província de Maputo, 
sul de Moçambique, 

tornou-se pequena para aco-

lher os restos mortais de “Gito”, 

como era carinhosamente trata-

do Rogério Manuel, Presidente 

da mesa da Assembleia Geral da 

Confederação das Associações 

Económicas de Moçambique 

(CTA). Rogério Manuel perdeu 

a vida na noite de sábado, 29 de 

Dezembro, quando ao regressar 

a Bilene, o helicóptero que pi-

lotava se despenhou na zona de 

Calanga, distrito da Manhiça, 

após levantar do Aeroporto de 

Maputo.

  

Apesar da dor pela perda, a fa-

mília do malogrado diz sentir-

-se consolada pelo facto do seu 

ente-querido ter perdido a vida 

depois de prestar um acto que 

tanto gostava de fazer, “solida-

riedade para com o outro”. 

Falando em representação da 

família, esta quarta-feira, du-

rante o velório que teve lugar na 

capital do país, Justino Santos 

explicou que Rogério Manuel 

estava com a família em Bilene, 

quando recebeu uma chamada 

telefónica por volta das 17:30 

horas do último sábado solici-

tando ajuda para transportar um 

ferido grave para receber trata-

mento médico em Maputo. Ao 

que se apurou, trata-se do filho 

do empresário Lalgy que teve 

um acidente quando conduzia 

uma motorizada de quatro rodas 

em Bilene.  

Esclarecendo as causas da mor-

te numa cerimónia que contou 

com a presença do Presidente 

da República, Filipe Nyusi, do 

primeiro Ministro Carlos Agos-

tinho do Rosário, entre outros 

membros do Governo, Justino 

Santos diz que a sua família 

tentou adiar a viagem para o dia 

seguinte, mas foi informada que, 

em caso de demora, o ferido cor-

ria o risco de sofrer uma parali-

sia na anca. 

Assim, foi traçado um plano 

de viagem para quatro pessoas 

(capacidade do helicóptero), o 

ferido, o acompanhante, o ma-

logrado na qualidade de piloto 

e o próprio Justino Santos, que 

diz entender da matéria de pi-

lotagem, para prestar o apoio 

necessário. 

“Se este plano tivesse funciona-

Sucessão de erros terminam em desastre

Restos mortais de Rogério Manuel 
repousam em Motaze
Por Argunaldo Nhampossa

do acho que teríamos evitado o 

pior ou estaríamos juntos aqui 

a sermos velados”, desabafou, 

sublinhando que o plano fa-

lhou devido à grave situação 

em que se encontrava o ferido, 

o qual teve de ocupar os dois 

bancos traseiros sozinho, fican-

do os restantes para o piloto e o 

acompanhante.  Foi assim que a 

aeronave partiu de Bilene, tendo 

aterrado no aeroporto de Mapu-

to pelas 18:45 horas. Segundo 

Justino Santos, na mesma noite 

(às 20:25) Rogério Manuel co-

munica à família o seu regresso 

a Bilene, depois de receber um 

OK das autoridades aeropor-

tuárias, dando conta de que o 

helicóptero estava em condições 

de seguir viagem, afastando-se, 

desta forma, a hipótese de que o 

despenhamento se deveu à falta 

de combustível. Pontualmente 

às 20:30 comunica a sua partida, 

tendo, por conseguinte, a famí-

lia mobilizado algumas viaturas 

até ao aeródromo de Bilene para 

ajudar na iluminação da pista e 

permitir uma aterragem segu-

ra. A viagem teria uma duração 

prevista de 30 minutos, a uma 

velocidade de 90 nós (180 kiló-

metros por hora e uma altitude 

de 1000 pés). Contudo, a aero-

nave deixou de comunicar com a 

torre de controlo cinco minutos 

depois de levantar o voo, facto 

que não deixou a família preocu-

pada, prossegue o familiar, ano-

tando que a primeira impressão 

era de que ele tinha perdido car-

ga na bateria do seu aparelho de 

comunicação. 

A preocupação ganha outros 

contornos quando até às 22:30 

não há informações do para-

deiro de Rogério Manuel e do 

aeródromo local ficam a saber 

que perdeu a comunicação com 

a torre de controlo de Mapu-

to cinco minutos depois de ter 

levantado o voo. É perante este 

quadro, de acordo com Justi-

no Santos, que iniciam com as 

buscas no sentido de o localizar. 

Enquanto um grupo escalava a 

zona da costa através de viaturas, 

um amigo fazia buscas através 

de helicóptero que por volta das 

9:00 horas localizou a aeronave 

C9HRM tipo R44 tombada em 

Calanga e comunicado à família 

o sucedido. Foi assim que a For-

ça Aérea foi instruída para pres-

tar o devido apoio numa altura 

em que o Presidente da Repú-

blica também já havia delegado 

uma equipa para o resgate.

Não tinha autorização para 
voar  
Entretanto, o SAVANA soube, 

de fontes seguras, que em Mo-

çambique a norma não permite 

a realização de voos nocturnos 

sem que seja por meio de instru-

mentos.

Rogério Manuel não estava 

qualificado para  fazer voos por 

instrumentos e nem o aparelho 

estava certificado para este tipo 

de voo. O voo por instrumentos 

é obrigatório em voos noctur-

nos, em condições de zero visi-

bilidade.

O voo por instrumentos é defi-

nido como aquele que permite 

continuar o voo quando as con-

dições meteorológicas não estão 

favoráveis ao voo visual. 

Levanta-se, assim, a questão de 

como as autoridades aeropor-

tuárias, no caso concreto a em-

presa dos Aeroportos de Mo-

çambique, teriam autorizado a 

realização daquele voo, àquela 

hora.

O SAVANA tentou obter es-

clarecimentos sobre esta matéria 

junto da empresa dos Aeropor-

tos de Moçambique, mas sem 

sucesso.

No entanto, o IACM já consti-

tuiu uma Comissão de Inqué-

rito (CI) que tem um prazo de 

30 dias contados a partir de 30 

de Dezembro para apresentar as 

causas do acidente. A CI é com-

posta por cinco pessoas, uma das 

quais em representação da famí-

lia e os restantes quatro especia-

listas do sector.

De veterinário a empresário 
Rogério Manuel perdeu a vida 

aos 57 anos de idade. Ele é des-

crito pelos seus mais próximos 

como grande defensor do asso-

ciativismo empresarial, o que fez 

com que fosse um dos mentores 

e primeiro presidente em 2003 

da FEMATRO (Federação 

Moçambicana dos Transporta-

dores Rodoviários). Mais tarde 

foi presidente da CTA durante 

dois mandatos e até à data da sua 

morte ocupava o cargo de presi-

dente da Mesa da Assembleia. 

Segundo um representante dos 

tios do malogrado, Rogério Ma-

nuel teve o seu primeiro empre-

go como veterinário e agricultor 

em Motaze, depois de concluir 
os estudos em Maputo. De 1982 
a 1987 foi levado pelos tios para 
trabalhar na vizinha África do 
Sul como motorista de camiões, 
típico para jovens daqueles tem-
pos. Durante a guerra, escapou 
à morte em 1987, quando foi 
baleado em Namaacha, trans-
portando mercadoria para Ma-
puto. Desiste da terra do rand 
e regressa à Motaze onde passa 
a trabalhar como mecânico re-
parando viaturas avariadas para 
posterior venda e foi dentro des-
te quadro que também começa 
a adquirir viaturas para si, mais 
tarde aposta nos transportes, 
criação de gado, agricultura ao 
estágio em que perdeu a vida. O 
homem que sempre se conside-
rava “jovem” é descrito como hu-
milde sempre pronto para ajudar 
onde fosse necessário. 
O Arcebispo da Diocese de Ma-
puto, Dom Francisco Chimoio, 
que dirigiu a cerimónia, disse 
que a morte chega quando me-
nos esperamos por ela, pelo que 
é preciso não se distrair dessa 
realidade. 
“Ficamos tristes  com a sua par-
tida e o nosso choro não pode 
ser como daqueles que não têm 
esperança, pois estamos cien-
tes que vai para uma nova vida 
num mundo sem inveja, fraude 
e nem corrupção”, disse, perante 
membros de governo e empre-
sários que não raras vezes são 
apontados como corruptos. Os 
filhos prometeram seguir os en-
sinamentos do pai, sublinharam 
que agora conseguem perceber 
que alguns dos ensinamentos do 
pai eram uma espécie de trei-
namento para fazer face a estes 
momentos.  

Familiares e amigos  rendem homenagem a Rogério Manuel
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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.

“Entrei nesta família 
aos 18 e cresço até hoje”
Sofia, gerente da Agência de Wamphula.

A história do nosso banco não tem apenas um protagonista.

É feita de tantas histórias quanto o número de colaboradores 

que temos. O nosso percurso está interligado desde o primeiro 

dia e se ao fim de 40 anos em Moçambique o salto é tão 

positivo, o sucesso é de todos nós.  

Há 40 anos que nos orgulhamos de contar histórias   

de sucesso em Moçambique. Construa a sua connosco.
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LANÇAMENTO DO CONCURSO DE PRÉMIOS DE JORNALISMO DA SADC 2019

A Comunidade de Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC) foi fundada em 1980, tendo sido desig-
nada Conferência de Coordenação do Desenvolvi-
mento da África Austral (SADCC).

Transformou-se em Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) a 17 de Agosto 
de 1992, e integra 15 Estados-Membros, nomeada-
mente Angola, Botswana, Republica Democrática 
do Congo, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, 
Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Áfri-
ca do Sul, Republica Unida da Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbabwe.

A visão da SADC é de um futuro comum, um futu-
ro inserido numa comunidade regional que assegu-
rará o bem-estar económico, a melhoria do nível e 
da qualidade de vida, a liberdade e a justiça social, 
bem como a paz e a segurança para a população da 
África Austral. Esta visão compartilhada está enrai-

-
des históricas e culturais existentes entre os povos 
da África Austral.

Em  1995,  o  Conselho  de  Ministros  da  SADC  
aprovou  o  estabelecimento  dos Prémios   de   Jor-
nalismo   da   SADC   para   reconhecer   os   melho-
res   trabalhos jornalísticos da Região. Desde 1996 o 
Secretariado da SADC tem coordenado os Prémios 
de Jornalismo para encorajar os media na Região 
para desempenharem um papel de liderança na dis-
seminação de informação sobre a SADC para apoiar 
o processo de cooperação e integração regional.

O Secretariado da SADC tem o prazer de anunciar 
o lançamento da edição 2019 dos Prémios de Jor-
nalismo da SADC. Os Prémios inscrevem-se nas 
categorias de Jornalismo Escrito, Jornalismo Radio-
fónico, Jornalismo Televisivo e Fotojornalismo. Os 
potenciais concorrentes são convidados a apresen-
tar os seus trabalhos a concurso,  acompanhados  do  
comprovativo  da  sua  nacionalidade,  ao  Comité 
Nacional de Adjudicação (NAC) nos respectivos Es-
tados-Membros.

Regulamento do Concurso

a)Os trabalhos a concurso devem ter sido publica-
dos / radiodifundidos entre Janeiro e Dezembro 

do ano anterior à outorga dos prémios, ou seja, 
2018, por uma instituição ou agência de comu-
nicação social devidamente registada e /ou au-
torizada para o efeito ou contidos num portal 
Internet de uma instituição ou agência de co-
municação social devidamente registada e / ou 
autorizada para o efeito em qualquer um dos 
Estados-Membros da SADC;

b) Os  temas  dos  trabalhos  a  serem  apresenta-
dos  para  o  concurso  devem debruçar-se sobre 
as questões e actividades que promovem a inte-
gração regional da SADC, ou seja, entre outros, 
os sectores de infra-estruturas, de economia, de 
águas, da cultura, dos desportos e da agricul-
tura;

que sejam cidadãos da SADC podem partici-
par no concurso à excepção dos que integrem o 
quadro de instituições contratadas pela SADC 
e os funcionários do Secretariado da SADC;

d)Todos os trabalhos a concurso devem ser apre-
sentados numa das línguas de trabalho  da  
SADC,  isto  é,  Inglês,  Português  e  Francês,  
bem  como  em qualquer língua indígena na-
cional da Região da SADC e devem ser remeti-
dos conjuntamente com a transcrição em uma 
das línguas de trabalho da SADC, isto é Inglês, 
Francês e Português. Devem ser trabalhos pu-
blicados / radiodifundidos (recortes de jornal, 
websites, revistas CD de áudio e boletins infor-
mativos);

e) São convidados a concurso trabalhos inseridos 
nas seguintes categorias:

i) Jornalismo  de  imprensa  escrita:      que  abarca  
notícias  /  artigos publicados em jornais, bole-
tins informativos, portais da Internet, revistas;

-
prensa escrita devem ter no mínimo 100 (cem) pa-
lavras e no máximo 2000 (duas mil) palavras.

ii) Jornalismo Radiofónico:  que compreende o 
material de radiodifusão;
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mínima de 1 (um) minuto e máxima de 30 (trinta) 
minutos. Todo o material radiodifundido deve ser 
submetido em CD ou USB. Os trabalhos devem ser 
acompanhados de transcrição electrónica em word 
para efeitos de tradução.

iii) Jornalismo Televisivo:  que compreende mate-
rial televisivo;

-
nima de um (1) minuto e uma duração máxi-
ma de quarenta e cinco (45) minutos. Todo o 
material televisivo deve ser submetido em CD 
ou USB. Os trabalhos devem ser acompanha-
dos de transcrição electrónica em word para 
efeitos de tradução.

publicadas com legenda;

-

Cada trabalho  submetido  a  concurso  deve  
ser  acompanhado  de  um  jornal original em 
que a(s) foto(s) tenha(m) sido publicado(s).

f) Todos os trabalhos a  concurso devem ser remeti-
dos ao  Comité  Nacional de Adjudicação o mais 
tardar, até ao dia 28 de Fevereiro de 2019.

g) A apresentação de todos os trabalhos a concurso 
deve ser feita com base no Formulário de Con-
curso de Prémios de Jornalismo da SADC que 
deve conter os dados completos de contacto do 

-
se, o endereço postal, o número de telefone e, no 
caso vertente, o número de fax e o endereço elec-
trónico;

h) Os trabalhos a concurso deverão ser inicialmen-
te seleccionados e avaliados pelo Comité  Nacio-
nal  de  Adjudicação  em  cada  Estado-Membro  
que  seleccionará  o melhor trabalho de cada 
uma das quatro categorias para serem remetidos 
ao Comité Regional de Adjudicação (RAC), por 
intermédio do Secretariado da SADC.

i) A selecção dos melhores trabalhos a concurso ao 
nível regional será feita pelo RAC;

k) Os vencedores serão anunciados e receberão 
os seus prémios, durante a 38ª Cimeira dos 
Chefes de Estado e de Governo da SADC.

l) O Concurso contemplará o Jornalismo Escri-
to, Jornalismo Radiofónico, Jornalismo

Televisivo e Fotojornalismo. Cada categoria 
habilitar-se a um prémio no valor de

2.500,00 USD;

-
tegoria receberá o valor monetário de 1.000,00  

pelo  Ponto  de  Contacto Nacional da SADC, 
nos respectivos Estados-Membros;

n) Os prémios monetários far-se-ão acompa-
-

dente da SADC;
 
o) Os prémios serão pagos directamente ao 

vencedor. Caso o vencedor esteja impossi-
bilitado de participar na cerimónia, a SADC 
efectuará diligências no sentido de atribuir o 
prémio no seu país de origem;

p) O RAC reserva-se o direito de não atribuir 
nenhum prémio em nenhuma das catego-
rias caso os trabalhos concorrentes não satis-

presente regulamento.

concurso estão disponíveis junto dos Comités 
Nacionais de Adjudicação e dos Coordenado-
res dos Órgãos de Comunicação Social Nacio-
nais da SADC de cada Estado Membro. 
(www.sadc.int) .

A lista dos NMC pode ser obtida no  
https://www.sadc.int/member-states/

Nota: Os trabalhos poderão ser enviados para 
o endereço do Gabinete de Informação sito, 
Francisco O. Magumbwe, 780, Direcção de In-
formação e Comunicação, 5° andar, até dia 29 
DE FEVEREIRO  de 2019

Member States:     Angola    Lesotho       Malawi      Namibia       Swaziland       Botswana     Madagascar      
                                 Mauritius      Seychelles         United Republic of Tanzania    Democratic Republic of Congo 
                                  Mozambique       South Africa     Zambia     Zimbabwe 

All correspondence should be addressed to the Executive Secretary
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de Murrua, da costa ao interior, 

respectivamente.

Contrariamente ao que a empresa 

fez, num passado recente, de ex-

plorar arreias pesadas que resulta-

ram no soterramento de algumas 

lagoas, Amílcar explicou que a 

empresa não irá explorar o mineral 

na comunidade de Lengonha por 

ter muitas zonas húmidas e lagoas.

No que respeita ao processo de 

desassoreação das lagoas para con-

tinuarem a produzir peixe para a 

comunidade bem como restaurar 

a flora ora destruída, Marremula 

disse: “estes processos irão ocorrer 

porque a empresa reconhece ter 

destruído as zonas húmidas du-

rante a exploração mineira”.

Amílcar Marremula disse que a 

empresa possui um plano de de-

senvolvimento e outro de respon-

sabilidade social que está a ser 

implementado neste momento. 

Disse que estão em curso estudos 

ambientais e de geologia para afe-

rir quais são as consequências de 

construir valas de drenagem para 

as águas que obstruem as vias de 

acesso.

Contudo, nas suas reacções a estes 

anúncios da empresa, as comuni-

dades consultadas mostraram-se 

sépticas e desconfiadas, afirmando 

As comunidades das 

áreas abrangidas pelo 

projecto de exploração 

de areias pesadas no 

Distrito de Angoche, Província 

de Nampula, exigem à empre-

sa chinesa Haiyu Mozambique 

Mining Co. Lda., e ao governo, 

o cumprimento escrupuloso de 

todos os requisitos impostos pela 

lei, para o exercício das suas ac-

tividades, bem como a correcção 

de todos os erros e atropelos à lei, 

cometidos ao longo de oito anos 

de actividades ilegais. Tais ilega-

lidades incluem a inobservância 

da obrigatoriedade de consultas 

comunitárias e de justa indem-

nização em casos de perda de 

terras ou de benfeitorias dentro 

do território abrangido pelo pro-

jecto. O governo moçambicano 

foi cúmplice nos atropelos à lei e 

promete, agora, promover a sua 

correcção. 

Estes factos vieram à tona quando 

o governo promoveu as primeiras 

consultas comunitárias relativas ao 

desenvolvimento do projecto de 

exploração de areias pesadas por 

aquela empresa, na última semana 

de Outubro passado. As consultas 

abrangeram a comunidade de Ce-

rema, nomeadamente os bairros de 

Murrua, Malacassa, Kiriquitji, Na-

thangala, Namithanari, Namawe e 

Naphopwe, naquele distrito cos-

teiro da província de Nampula. 

Estas consultas ocorrem oito anos 

após a empresa ter iniciado a ex-

ploração daqueles minérios, ao ar-

repio da lei e com a conivência do 

governo.

Com efeito, a Haiyu Mozambique 

Mining Co. Lda iniciou as suas 

actividades em Angoche em 2011 

sem o cumprimento de uma série 

de obrigações legais, conducentes 

à obtenção da licença ambiental, 

incluindo consultas e participa-

ção comunitária; estabelecimento 

de critérios para indemnizações 

ou compensações por perdas e 

danos; e possíveis planos de reas-

sentamento, tal como consagrado 

em uma panóplia de dispositivos 

legais. 

Governo diz que tinha … 
“fome”
As consultas, conduzidas nas lín-

guas Emakhua e Ekoti (as mais 

Na ocasião, o administrador de 

Angoche reconheceu os erros co-

metidos pelo governo, nomeada-

mente por ter descurado a impo-

sição legal de realização de, pelo 
menos, quatro consultas junto das 
comunidades afectadas e o segui-
mento dos procedimentos legais 
para a atribuição do Direito de 
Uso e Aproveitamento da Terra 
(DUAT) à empresa chinesa.
Na sua intervenção, Rodrigo Us-
sene justificou os atropelos então 
consentidos pelo governo alegan-
do que “nos anos passados estáva-
mos com fome”, o que terá levado 
o governo a “permitir que a em-
presa chinesa explorasse os recur-
sos, passando por cima de alguns 
procedimentos”. Como medida de 
correcção de tais erros, o governo 
estava ali naquele dia para “con-
sultar as comunidades, para saber 
se a empresa chinesa pode obter 
o DUAT ou não, e se pode conti-
nuar com o projecto de exporação 
das areias pesadas ou não”.

Por seu turno, o representante da 

Direcção Distrital de Terra, Am-

biente e Desenvolvimento Rural, 

Alexandre António, informou que 

à empresa chinesa foi atribuída 

uma licença de exploração e pre-

tende, agora, obter um DUAT, 

processo que não pode progredir 

sem a realização de consultas co-

munitárias.

Por seu lado, o representante da 

Haiyu Mozambique Mining Lda, 

Amilcar Marremula, também se 

desdobrou em pedidos de “des-

culpas” às comunidades, recorren-

do à metáfora de “um rapaz que 

conquistou uma menina e a levou 

consigo sem o consentimento dos 

Exploração de areias pesadas em Angoche

Palmira Velasco (Texto) Naita Ussene (Fotos)

las comunidades foi a percenta-

gem dos 2.75%, das receitas ad-

quiridas pelo Estado, de impostos 

da actividade mineira, e que, por 

lei, devem ser canalizados às co-

munidades locais. A este respeito, 

referiram as comunidades nunca 

terem recebido qualquer valor cor-

respondente àquela percentagem, 

ao longo dos oito anos de activida-

de daquela empresa.

“A empresa deve, primeiro, ressar-

cir as comunidades pelos danos 

causados ao ambiente pela extrac-

ção desregrada daqueles recursos; 

ao mesmo tempo que o Estado 

deve repor o valor dos impostos 

sobre a produção que já cobrou 

à empresa, na percentagem de 

2.75% determinada por lei”, dis-

se João Alide, residente do Bairro 

Murrua.

Por seu lado, Zeca Mussa, falando 

em nome dos jovens locais, cor-

roborou com a demanda de Joao 

Alide, dizendo ser dever do gover-

no passar às comunidades bene-

ficiárias o valor correspondente a 

2.75% dos impostos já cobrados à 

empresa chinesa, ao longo dos oito 

anos de actividade. 

“Pedimos que se respeitem as co-

munidades e que se honre com os 

compromissos para que o ambien-

te e o convívio entre a comunida-

de, empresa e governo seja saudá-

vel”, sublinhou Zeca Mussa.

Em resposta a estas e outras re-

clamações da comunidade, o Ad-

ministrador de Angoche garantiu 

que o governo vai canalizar os 

valores correspondentes à percen-

tagem prescrita pela lei e que o 

mesmo deve beneficiar disse todas 

as comunidades dos bairros onde 

decorre a mineração. 

As comunidades reclamam que, 

em oito anos de exploração mi-

neral na região, a empresa chinesa 

ainda não lhes ofereceu quaisquer 

benefícios sociais, como infra-es-

truturas de acesso à água, à saúde 

ou de outra natureza. As mulheres 

participantes das consultas co-

munitárias destacaram a falta de 

um posto de saúde, de meios de 

transporte e de vias de acesso. Elas 

disseram que têm dado parto, en-

quanto percorrem a pé a distância 

de mais de 30 quilómetros que os 

separa do Hospital Rural de An-

goche.

“Estamos muito frustradas com 

esta empresa, que não nos presta 

qualquer ajuda. Aqui não temos 

transporte público porque a estra-

da é de terra batida e se encontra 

em péssimas condições de conser-

vação. No hospital, às vezes não 

nos recebem com bebes recém-

-nascidos, porque as enfermeiras 

dizem que gostamos de dar parto 

em casa quando os partos devem 

ser feitos na unidade sanitária. Se 

eu pudesse falar com Deus per-

guntaria a que horas meu bebé vai 

nascer. Nós e os bebés corremos 

muitos riscos de vida”, disse Eli 

Essiaca.

Assim, as comunidades consulta-

das pedem a construção de, pelo 

menos, um posto de saúde num 

dos bairros que seja equidistante 

dos outros, como, por exemplo, o 

bairro de Murrua, que se situa no 

meio entre a Cidade de Angoche 

e o Posto Administrativo de Sen-

gage, a 45 quilómetros da cidade.

Em resposta, Amílcar Marremu-

la informou que está no plano da 

Haiyu a ampliação do hospital 

de Sengage e a formação de dois 

elementos das comunidades na 

área de enfermagem. Quanto ao 

pedido de um novo hospital ou 

posto de saúde, o representante 

empresarial referiu que tal deve 

ser coordenado com os planos do 

próprio governo distrital. Dentro 

de dias vai chegar uma ambulância 

que servirá às comunidades para 

transporte de doentes ao Hospital 

Rural de Angoche”, prometeu o 

representante da empresa chinesa. 

Amílcar Marremula acrescentou 

ainda que outras actividades plani-

ficadas pela sua empresa incluem 

a construção de poços de água e 

instalação de energia eléctrica nos 

bairros. “Já estamos a trabalhar 

com a Electricidade de Moçambi-

que e está em curso o trabalho de 

montagem de postes de condução 

de energia eléctrica. 

Graves danos ambientais 
A exploração de areias pesadas já 

criou sérios danos ao meio am-

biente

A exploração das arreias pesadas 

de Angoche iniciada, de forma 

intensiva desde 2011, é feita ao 

longo da zona costeira onde pre-

domina o mineral, visível a olho 

nu. A sua exploração já criou sé-

rios danos ao meio ambiente, que 

foram objecto de denúncia por 

parte de diferentes organizações 

de direitos humanos, incluindo a 

Amnistia Internacional. Muitos 

lugares de conservação ambiental 

foram destruídos, nomeadamente 

os ecossistemas vegetal e aquático.

Em todos os bairros onde tive-

ram lugar as primeiras consultas 

comunitárias, os participantes re-

clamaram a devastação das matas 

de onde obtinham meios de sub-

sistência, incluindo plantas medi-

cinais, frutos silvestres e lenha. 

“Quem conheceu o ecossistema 

de Murrua antes da exploração 

das arreias pesadas, hoje sentiria 

muita revolta com a presente si-

tuação”, destaca Laurentino Jamal.

Por seu lado, a líder comunitária 

local, rainha (Curochiwa) - Mue-

lequea Gimo reclama contra a 

lagoas, que eram fontes de água e 

de alimentos, nomeadamente do 

peixe macupa, um dos alimentos 

básicos de centenas de famílias, 

e fonte de rendimento de muitas 

outras. Noutros locais ainda, a 

extracção de areias pesadas ditou 

a extinção de poços tradicionais 

de água onde as comunidades se 

abasteciam e lavavam roupa.

Algumas vias de acesso para os 

bairros desaparecem no tempo 

chuvoso porque as dunas de arreia 

alagam as ruas e bloqueiam passa-

gens para a estrada principal. Por 

exemplo, em Kiriquitji, quando 

chove, as crianças não têm como 

ir à escola que dista a cinco quiló-

metros de Murrua, devido à inun-

dação e ao soterramento das vias.

A este respeito, Amílcar Marre-

mula referiu que estão em curso 

estudos ambientais e de geologia 

para aferir quais são as consequên-

cias de construir valas de drena-

gem para as águas que obstruem as 

vias de acesso. Amílcar Marremu-

la disse ainda que a empresa pos-

sui um plano de desenvolvimento 

e outro de responsabilidade social 

que está a ser implementado neste 

momento. Porém, a comunidade 

referiu desconhecer tal plano.

Por seu lado, o líder da comuni-

dade de Murrua, Lopes Cocotela, 
faladas localmente), foram dirigi-

das pelo Administrador do Distri-

to, Rodrigo Artur Ussene. Partici-

param neste exercício, para além 

de membros do governo distrital, 

representantes de organizações da 

sociedade civil e pessoas singulares 

interessadas. 

“O governo reconhece que ignorou cer-
tos procedimentos impostos pela lei”,  

Administrador de Angoche, Rodrigo 
Ussene.

“Antes de receber o DUAT, a empresa deve indemnizar-nos pelos danos já causados”, exigem as comunidades de Angoche

Eli Essiaca: “Se eu pudesse falar com 
Deus perguntaria a que horas o meu 

bebé vai nascer”, para ter direito à assis-
tência no Posto de Saúde

“Está no plano da Haiyu a ampliação 
do hospital de Sengage”, Amílcar 

Marremula

pais”, e que agora pretende regula-

rizar essa “união”.

Comunidades frustradas
Ao longo destas sessões, em todos 

os sete bairros, as populações le-

vantaram as mesmas questões que 

as apouquentam, relativas a direi-

tos violados e partilha de receitas 

derivadas da exploração de recur-

sos situados em seu território.

A primeira questão levantada pe-

destruição da vegetação afirman-

do ser dela onde os filhos da co-

munidade obtêm os seus alimen-

tos. Ela destacou os diferentes fins 

das plantas silvestres locais, desde 

a própria alimentação até à medi-

cina. Curochiwa pede a reposição 

das condições ambientais destruí-

das e mais respeito pelos direitos 

das comunidades.

Uma das consequências mais 

imediatas da exploração de areias 

pesadas na região é a extinção de 

disse que a empresa chinesa che-

gou de surpresa e iniciou a ex-

ploração das arreias pesadas, sem 

que tenha havido qualquer aviso. 

Questionou ao governo sobre a 

área exacta correspondente à Li-

cença de exploração atribuída a 

Haiyu Mozambique Mining Lda.

Com recurso a mapas impressos, 

Amílcar Marremula respondeu 

que a empresa possui duas licen-

ças, nomeadamente, uma cobrindo 

a zona de Thopa, e outra, a região 

que, em oito anos de actividade 

na região, a Haiyu Mozambique 

Mining Lda. jamais demonstrou 

qualquer interesse em dialogar 

com elas. Os níveis de desconfian-

ça das comunidades para com as 

promessas da empresa são tão al-

tos que não faltaram ocasiões em 

que algumas pessoas participantes 

das consultas suspeitaram da fide-

lidade da tradução das suas recla-

mações, da língua portuguesa para 

o Chinês! 
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A 
avaliação do ano: 
muito difícil de to-

dos os pontos de vis-

ta, mas sobretudo na 

vertente económica. Foi pro-

vavelmente o ano mais difícil 

desde que foi declarada a crise 

em 2016. Que 2019 seja me-

lhor porque para as empresas 

está a ser muito difícil pagar 

salários e fazer dinheiro. O 

tecido económico deste país 

está claramente debilitado 

com os problemas de crédito, 

financiamento e novos negó-

cios. Isto é preocupante por-

que, no fim do dia, é a falta 

de trabalho, desemprego para 

a maioria dos moçambica-

nos, quer seja para as pessoas 

à procura do primeiro salário, 

ou daqueles que por causa da 

crise perderam os seus postos 

de trabalho.

Facto ano: O falecimento de 

Afonso Dhlakama- Tentei ti-

rar da cartola uma daquelas fi-

guras do ano em que ninguém 

pensou. Mas a questão é que é 

incontornável a figura de AD. 

É um líder que já não está en-

tre nós e, por outro lado, a im-

portância que teve no espaço 

mais recente da nossa história 

e os impactos que teve e que 

poderia ter a sua própria mor-

te. Foi o interlocutor principal 

do PR do diálogo para a paz, 

(que ainda estamos à espera 

de ver o seu epílogo). A sua 

morte poderia desencadear 

fenómenos que ninguém quer 

neste país. Isso não aconteceu 

até agora. Faz parte do lega-

do de AD. Estou certo que se 

estivesse vivo, eventualmente 

o processo de paz teria outro 

rumo e haveria um melhor 

entendimento entre as partes, 

entre o Governo e Renamo. O 

PR deu o devido relevo à fi-

gura de AD, aquando do seu 

falecimento e depois, mais 

recentemente, num momento 

formal, na deslocação do PR à 

AR. Nyusi fez questão de co-

meçar a intervenção com uma 

homenagem a AD, situação 

que poderia contornar. Isto 

não aconteceu por acaso. Há 

uma brochura que foi distri-

buída com a sua intervenção e 

uma das primeiras fotografias 

que está na brochura é exac-

tamente de um dos encontros 

entre AD e Nyusi. Penso que 

para todos os quadrantes, não 

andarei longe da verdade, a fi-

Os Pontos de Fernando Lima

Dhlakama
gura de AD é uma figura in-

contornável, para o bem e para 

o mal, na história recente de 

Moçambique. 

Informe do PR: Uma primei-

ra análise- Estou neste campo 

das pessoas que gostaram da 

intervenção do PR. Primeiro 

não foi triunfalista, quando o 

país atravessa a crise que tem, 

não tentou vender-nos uma 

imagem que este país vai de 

sucesso em sucesso. Foi muito 

realista em abordar os proble-

mas que enfrenta. Não me pa-

reça que os números estejam 

inflacionados, embora os nú-

meros valem o que valem. Es-

tatísticas são estatísticas. Não 

é por acaso que Moçambique 

ocupa uma das dez posições de 

cauda no IDH. Por mais que 

o PR tente dizer que estamos 

bem, não poderíamos estar e 

nem foi transmitida essa men-

sagem. Há uma armadilha nas 

estatísticas: se houver zero es-

colas e durante um ano cons-

truirmos uma escola, o avanço 

foi de 100%. Estamos a par-

tir de um país devastado pela 

guerra, quando faz os progres-

sos que faz, de natureza social, 

os postos de saúde, a água e a 

educação, estes números têm 

muito maior impacto que no 

Botswana, na Zâmbia e na 

Tanzânia. Isto na parte que 

concerne aos números. O re-

latório tinha muitos números 

e percentagens. Acho que an-

dou bem nas questões políti-

cas e melindrosas. Poderia di-

zer, como disse anteriormente, 

que as eleições foram um 

sucesso. Mas foi muito mais 

cauteloso e, indirectamente, 

reconheceu que nem em todos 

os círculos eleitorais as elei-

ções andaram bem. Quando 

ele diz que houve concordân-

cia em 47, significa que nos 

outros houve problemas. Ao 

contrário do que foi a discus-

são no Parlamento, nas inter-

venções de final de sessão em 

que os líderes parlamentares 

deram opiniões sobre como 

está a decorrer o processo de 

paz, acho que o PR, como pes-

soa envolvida no processo, foi 

apaziguador. Explicou que a 

questão das nomeações dos 14 

militares da Renamo não está 

posta de parte. Desdramatizou 

a questão da interinidade, que 

tem uma explicação governa-

mental: “estamos à espera da 

vossa lista e vamos penalizar 

a Renamo porque ainda não 

entregou a lista. Nós aponta-

mos os oficiais em termos in-

terinos”. O que também pode 

significar um mal-estar no 

meio castrense em relação às 

nomeações dos elementos da 

Renamo para a hierarquia de 

topo das forças armadas. Os 

postos que foram criados não 

são propriamente da logística, 

de comprar botas e fardamen-

tos. Ver as lubrificações das 

viaturas. São comunicações, 

inteligência militar e opera-

ções, são áreas extremamente 

sensíveis na forma como se 

movimenta a máquina mili-

tar. Isto foi acordado de ante-

mão. Não é por acaso que as 

nomeações acontecem nesta 

área e outras nomeações acon-

tecerão ao nível de batalhões 

independentes, ao nível das 

províncias, dentro de um con-

texto em que em menos de um 

ano, haverá governadores elei-

tos nessas mesmas províncias. 

São nomeações que têm peso 

político importante. Quanto à 

situação de violência em Cabo 

Delgado, o Governo pretende 

ao máximo despolitizar esta 

situação. Não temos “bandidos 

armados”, mas temos “malfei-

tores”. Mas é a face da mesma 

da moeda, só o termo é que se 

alterou. Sabemos que não é 

bem assim e que há uma ma-

triz de base confessional que 

está por detrás destes ataques. 

Poderemos dizer que sim, que 

há interesses externos e que 

uma parte deste problema de-

riva de todo estes desenvolvi-

mentos que poderá acontecer 

em Cabo Delgado. O PR é 

assertivo nesta parte. É menos 

assertivo quando tenta despo-

litizar, mas isto é a tentação 

do poder político. Há proble-

mas, mas isto são questões de 

delito comum. Já vimos um 

comandante da polícia, tipi-

ficar os crimes em homicídio, 

roubo, furto, ofensas corporais, 

como se de delito comum se 

tratasse a problemática em 

Cabo Delgado. Isto é uma 

armadilha, porque a PGR vai 

fazer acusações aos 200 indi-

víduos que estão a ser julgados 

e vamos ver qual vai ser a ti-

pificação criminal em relação 

a cada uma daquelas pessoas. 

Pode ser sedição, violação da 

segurança interna, terrorismo, 

condenações e tipificações que 

serão muito mais politizadas 

do que este simples tratamen-

to de malfeitor, delinquente e 

crime comum. 

O PR diz que essas pessoas 

já estão identificadas- Cer-

tamente que o Governo tem 

uma ideia muito mais aproxi-

mada da natureza do proble-

ma em Cabo Delgado. Mas há 

uma imagem que passa para o 

exterior. E essa imagem é des-

politizar ao máximo toda esta 

actuação. A questão de fundo 

é de ignorar que está a haver 

ataques. Estes só acontecem 

nas páginas dos jornais e na 

TV. Não ao nível da polícia e 

seus diversos comandos.

O PR foi ao parlamento em 

pré-campanha…Claramente 

a questão eleitoral esteve pre-

sente em toda a intervenção. 

A questão das realizações al-

cançadas e aqui há uma nuan-

ce que me parece interessan-

te: o paralelo estabelecido foi 

2015, o início do mandato. 

Claramente este Governo está 

a tentar comparar-se ao ante-

rior. Por exemplo, em relação 

à dívida interna: quando se 

diz que em 2015 a dívida re-

presentava 100% do PIB, há 

uma clara mensagem que está 

a ser passada, de que aque-

les números triunfalistas que 

tínhamos em 2014 e 2015 

não correspondiam à verda-

de e que o presidente está a 

ser coerente com o que disse 

anteriormente. Que quando 

chegou ao Governo encontrou 

os cofres vazios. É assertivo e 

contundente quando diz que 

o sucesso não pode depender 

dos subsídios e deu exemplo 

do alfaiate que não pode ven-

der um fato quando a linha, 

tecido e tudo resto custa mais 

do que o fato. Mas será que os 

custos de bens que têm uma 

componente social muito im-

portante, como a electricida-

de, água, combustível para os 

transportes, devem ou não ser 

subsidiados? Este é um país 

pobre e não pode fazer rede 

social de segurança, estado de 

justiça social, quando se vive 

de doações da comunidade 

internacional. Mais uma vez 

concordo da perspectiva da 

insustentabilidade de man-

termos uma economia assente 

em subsídios. Anotei que re-

meteu para o pilar corrupção 

a situação das empresas Ema-

tum, MAM e Proindicus em-

bora tratasse burocraticamen-

te a atitude da PGR.

Nyusi diz que a economia vai 

crescer 4%- Uma das ideias de 

fundo desta intervenção foi: 

viemos a descer todos estes 

anos, e os números de 2018, 

em termos macroeconómicos 

indicam que há qualquer coi-

sa que está mudar, no caso, os 

números da inflação. Se infla-

ção não descesse tanto, nós te-

ríamos outros reflexos sociais 

que não temos. Se estivésse-

mos numa situação aguda, há 

muito tempo que teríamos os 

pneus na rua, contestação so-

cial permanente, greves, rei-

vindicações nos ministérios, 

postos de trabalho. E não é o 

facto de o Ministério do Inte-

rior ter carros blindados, auto-

-tanques com jacto de água e 

a polícia de intervenção rápida 

ter este ar intimidatório. Não 

seria suficiente para conter as 

reivindicações populares. Pode 

ser controverso, há problemas 

no custo de vida, mas não esta-

mos ao nível de ruptura social 

de termos uma confrontação 

permanente da população ver-

sus poder político. Os núme-

ros do governador do Banco 

de Moçambique batem certo 

em termos de não vermos este 

exponencial de violência que 

ocorre na França e Venezuela, 

em que a crise económica che-

gou ao ponto de ruptura.

O PR não devia abandonar 

esta forma de catalogar os 

seus informes… depois vira 

alvo de piada- Vira ponto de 

controvérsia, basta olhar para 

as redes sociais e vermos o 

humor dos moçambicanos 

em termos de estabilidade, da 

confiança, a casa a cair e torta 

de tanta estabilidade que tem. 

O PR não tem que dizer que o 

Estado da nação é bom, esta-

mos a resistir, somos resilien-

tes, fortes, estáveis, há confian-

ça… não há essa necessidade. 

Nem é necessário dar aquele 

informe com aqueles números 

todos, porque inclusivamente 

há problemas com números. 

Este tipo de intervenções são 

feitas com a participação de 

muitas mãos e cada sector dá 

sua contribuição, depois há 

uma edição deste trabalho. 

Depois há alguns dese-
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quilíbrios. Tenho dúvidas 

sobre aqueles números do 

turismo. Gostaria de ver a 

área da agricultura em termos 

de políticas agrícolas, uma vez 

que não só é uma das preocu-

pações e pilares fundamentais 

desta governação, mas é um 

dos sectores que tarda a levan-

tar voo. Claramente a política 

do frango, há este objectivo de 

ver se até ao fim do mandato 

se corta com a dependência 

do frango sobre o exterior. Por 

isso há esta política de incre-

mentar o fomento da produ-

ção do frango por pequenos 

produtores, tendo como base 

grandes unidades de produ-

ção que fazem o fomento da 

produção, como está a acon-

tecer em relação ao algodão e 

cana sacarina. Há muitos pro-

dutores que se sentem a von-

tade para fazer cana porque 

no fim do dia têm a fábrica 

que compra a cana-de-açúcar. 

Tem havido grandes unidades 

que compram o frango engor-

dado, mas antes entregam os 

pintos e a ração. Feitas as con-

tas dos insumos que deu, paga 

o frango ao pequeno pro-

dutor. Isto representa renda 

para as famílias, e em termos 

macro, representa que o país, 

pelo menos nesta área, está a 

tentar fazer face em relação 

ao frango importado. Mas a 

questão dos números pode 

ser deixada para os ministros. 

Há países que não têm esta 

fórmula de “Estado da Na-

ção”. O discurso que conheço 

mais tradicional e relevante é 

o dos EUA, todos os meses 

de Janeiro. Não há nada que 

se pareça aqui com o do Che-

fe de Estado americano, que 

se concentra exactamente em 

questões políticas de fundo. 

Não vai dar relatório dos pos-

tos de saúde, escolas, embora 

questões de não se pagar a 

matrícula até a 9ª classe, um 

distrito-um posto-de-saúde, 

caibam perfeitamente no dis-

curso de Chefe de Estado.

Há quem defende que o Che-

fe de Estado devia ser ques-

tionado- Faz sentido e é um 

debate que enriquece a demo-

cracia, mas a mesma não fica 

mais pobre porque o presiden-

te não responde a questões no 

parlamento. Depende da con-

juntura e das experiências do 

passado. Esta semana, quando 

o presidente apresentava o seu 

Estado da Nação, víamos uma 

bancada eufórica, que aplau-

dia excitadíssima as principais 

realizações, que é a bancada 

que apoia este governo e as 

outras duas bancadas manti-

veram-se silenciosas toda a in-

tervenção. Quando o PR saiu 

da sala, é do decoro, todas as 

bancadas se levantarem e to-

dos se levantaram. Isto é uma 

evolução positiva. Muito do 

que levou a que o presidente 

não respondesse a questões, 

não é porque tem dificuldades 

em apresentar respostas, mas 

para prevenir chicana política, 

insulto, baixaria e isso já foi 

usado no passado. Aconteceu 

no parlamento, aconteceram 

os apitos e batuques, como 

nos próprios desfiles do 1º de 

Maio. Era habitual que o PR 

estivesse presente, mas quan-

do ele foi alvo de críticas um 

pouco abaixo daquilo que é 

habitualmente aceite, acabou. 

E já nem vai lá o primeiro-

-ministro, mas sim vai o mi-

nistro do Trabalho, o autarca 

da cidade e os sindicatos. Será 

que se a situação se alterar ele 

volta ao 1º de Maio?

 

Não é melhor parar-se com 

o discurso de Estado da Na-

ção e se ficar com o de Fim 

de Ano da Ponta Vermelha? 

É no parlamento onde se dá a 

sua visão de como está o país, 

perante aqueles que foram di-

rectamente eleitos pelo povo. 

A legitimidade em termos 

de representantes populares 

verifica-se de ambas partes, 

porque o PR é eleito popular-

mente assim como os deputa-

dos. O parlamento exerce pe-

riodicamente o escrutínio das 

actividades parlamentares e o 

PR é também chefe de Go-

verno. Ele que não vai sempre 

ao parlamento, vai uma vez 

por ano dar o seu informe, 

uma vez que é ele quem pre-

side ao Conselho de Minis-

tros semanalmente. Se deve 

ou não responder aos deputa-

dos é uma questão em aberto, 

deve ser mantido viva e não 

uma questão que deva morrer 

e desaparecer por questões de 

protocolo. Mas transferir um 

discurso do Governo para o 

seu gabinete ou actividade lú-

dica de fim de ano na Ponta 

Vermelha, parece menorizar o 

que deve ser a intervenção de 

um PR. 

O SAVANA e o seu PCA 

têm posições diferentes… É 

muito natural que as publi-

cações da empresa, que têm 

os seus responsáveis próprios, 

escolham um outro ângulo de 

análise, tendo em conta que 

são questões de fundo, que são 

controversas e, por outro lado, 

na empresa sou um adminis-

trador. Não sou o editor dos 

editores do jornal. Não temos 

essa posição, mas podíamos 

ter. Os editores exercem seus 

cargos e funções com total li-

berdade. Não significa que eu 

não fale com os editores, que 

não troquemos opiniões sobre 

matérias editoriais, mas isto 

são daquelas questões que na 

nossa profissão e sector, são 

fundamentais e de princípios. 

Um médico que faz a sua ope-

ração pode ouvir opiniões de 

outros médicos, mas não é que 

chega outra pessoa no teatro 

das operações e começa a fazer 

ingerência num acto cirúrgico 

ou de uma equipa de cirur-

giões. Isso se aplica aos advo-

gados, pintores, criativos … 

posso ter uma opinião sobre 

uma peça jurídica, mas não 

me dá o direito de alterar uma 

peça jurídica preparada por 

outro jurista. São questões que 

têm a ver com as profissões, 

princípios que se observam 

em cada profissão e a forma 

como está estruturado o gru-

po editorial. Somos um gru-

po editorial, temos as nossas 

políticas e os editores têm a 

sua liberdade. Não poderia ser 

de outra forma, não obstante 

para fora da empresa o enten-

dimento ser diferente. Os ad-

ministradores teriam de estar 

à cabeça da orientação edito-

rial, do que se passa na nossa 

casa. As coisas não são assim, 

nunca o foram e enquanto eu 

for o PCA desta empresa, será 

assim que as coisas serão tra-

tadas.

O CC validou oito mesas 

de Marromeu- Mais achas 

a fogueira. Nem sou muito 

original em fazer estes co-

mentários. Outras pessoas 

com mais responsabilidade e 

penso que eu não tenho, dis-

seram num passado recente: 

estamos a brincar com fogo 

e esquecemos que uma parte 

da violência que eclodiu no 

nosso país resultou da forma 

de exclusão frontal e que foi 

vítima uma parte da sociedade 

moçambicana. Quando não 

havia aceitação e tolerância 

de ideias contrárias. Quando 

não se aceitam princípios, fac-

tos e evidências. O que para 

o cidadão médio é percetível, 

que houve uma determinada 

narrativa de um determinado 

tipo, é meio caminho andado 

para lançar os caminhos da 

discórdia, e passarmos para a 

violência que é a forma extre-

ma de se resolver os conflitos. 

Nestas eleições, por várias 

vezes e momentos, os órgãos 

eleitorais e o CC pisaram pe-

rigosamente o risco da credi-

bilidade e da concórdia entre 

os moçambicanos. É no CC 

que se procura uma resposta 

perante as dúvidas que foram 

suscitadas em relação à forma 

como aconteceram as eleições. 

Quando estes órgãos consti-

tuem uma desilusão para im-

portantes sectores e segmen-

tos da sociedade, não só essas 

instituições se descredibilizam 

como também lançam semen-

tes para que algo de mais grave 

aconteça no futuro próximo.

O CC apela que os partidos 

mudem o comportamento: 

uma mensagem para si tam-

bém?  O CC tem esse peso e 

poder, porque sendo um órgão 

que pertence à esfera juris-

dicional e jurídica do nosso 

país se deve pronunciar com 

total independência em re-

lação aos partidos políticos e 

ao poder político. Com esses 

pronunciamentos, o CC sai 

muito mal na fotografia, por-

que parece um CC a reboque 

do poder político. Não devia 

ser assim. Deveria ser o último 

reduto em que todos deveriam 

procurar a justiça e a reposição 

da verdade eleitoral.

Deve-se retirar a impugnação 

prévia? Esta figura pode cair 

ou ser reformulada, porque o 

que assistimos é que havendo 

impugnação prévia nalguns 

círculos eleitorais, se criou a 

situação da impossibilidade 

da impugnação. Se não foram 

produzidas as actas e editais, 

se o responsável sai pela ja-

nela e fecham a cadeado as 

suas instituições vai-se fazer 

onde? Deixar debaixo da por-

ta? Deixar pendurado na gra-

de? Houve situações caricatas 

desta figura. Não havia condi-

ções de se fazer. Para se fazer 

impugnação, qualquer partido 

político, ao mínimo sinal que 

pode correr mal deve fazer a 

impugnação, porque muitos 

dos ilícitos eleitorais ocorre-

ram na fase posterior de voto 

em cada uma das mesas. Os 

resultados foram alegadamen-

te cozinhados já num estágio 

intermédio da contagem de 

votos. Das coisas mais intri-

gantes deste processo é, ha-

vendo as urnas seladas, qual 

foi a fobia de foram atacados, 

quer os juízes conselheiros ou 

membros da CNE para não se 

repetir a contagem de votos, 

funcionando como um tira-

-teimas em relação às inter-

rogações que se colocavam? E 

logo se via quem tinha razão. 

Negar pura e simplesmente a 

recontagem parece que há algo 

que se quer esconder e que os 

poderes do dia, deliberam pela 

força do voto maioritário para 

que não se faça a contagem. Já 

ouvi a argumentação de que 

todos estes órgãos são partici-

pados por partidos. É verdade. 

Todos assistem, mas a legisla-

ção foi feita no sentido de que 

quem detém a maioria tam-

bém a detém nestes órgãos 

eleitorais. Em muitos casos 

não foram decisões colegiais, 

sobretudo nestas eleições, o 

que contou foi a matriz par-

tidária de onde vinha cada um 

dos membros da CNE, no-

meadamente os que vinham 

da chamada sociedade civil..

Dean Pittman despede-se de 

Moçambique - Todos os em-

baixadores dos EUA, nas últi-

mas décadas, têm jogado pa-

pel importante no processo de 

pacificação em Moçambique. 

Uns mais que outros. Pitt-

man passou muito ao lado das 

controvérsias, não só pela sua 

personalidade, mas pela pos-

tura diferente do governo dos 

EUA. Isto ajudado pela pos-

tura do governo moçambica-

no, que habitualmente manda 

os seus mastins de estimação 

atacar as canelas dos embai-

xadores. Não é o ministro ou 

o presidente que faz isso. Há 

quem se encarrega. Não é que 

Pittman tenha passado ao 

lado de todas as controversas 

e polémicas, mas notavelmen-

te não esteve na ribalta como 

no passado esteve Denis Jett, 

ou encarregado de negócios 

dos EUA, Tod Chapman. Os 

ódios de estimação contra es-

tes funcionários americanos 

eram tantos que se tivessem 

uma pistola davam um tiro de 

repúdio à figura do encarga-

do de negócios. Mas Pittman 

nunca se furtou a tomar po-

sição em momentos cruciais. 

Nas últimas eleições, ele foi 

o único diplomata que tomou 

uma posição crítica, moderada 

e clara, podemos ver que não 

engoliu o que aconteceu em 

Marromeu e fez questão de 

anotar publicamente as agres-

sões contra jornalistas. Ele 

nunca assobiou para o lado em 

questões cruciais. Mas fê-lo de 

uma forma elegante e discreta. 

Nota: excertos editados dos “Pon-
tos de Fernando Lima”, edição 
de 21/12/18, programa dirigido 
por Francisco Carmona, emitido 
às sextas-feiras, pelas 19 horas na 
rádio SAVANA100.2FM. 
Compilação de Rafael Ricar-
do. A versão integral de todos 
os programas pode ser vista em 
www.savana.co.mz, no Face-
book, YouTube ou no canal TIM.  
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Cartoon
EDITORIAL

Camilo Jose Cela, Prémio No-

bel da literatura, tem em Ofí-

cio de Trevas 5 um princípio 

poderosíssimo, onde se lê: 

«É cómodo ser derrotado aos vinte e cinco 

anos mesmo sem uma única cã na cabeça 

sem uma só cárie sem uma única nuvem 

na consciência com apenas duas ou três 

lacunas na memória e olhando o mun-

do desde o céu desde o purgatório desde o 

inferno ou desde cá dos montes pirinéus e 

das cordilheiras dos andes com frieza com 

indiferença com estupor».

O autor bica-nos: acomodamo-nos, 

aceitando a derrota como inexorável. 

O que nos conforma a um sistema 

de vida de que ressaltam mais as de-

ficiências do que as virtudes, em de-

trimento da inteligência de mudar? 

Porque abraçamos a suficiência con-

tra a exaltação, e a falta de percepção 

para pensar nas consequências e nos 

elos de cada gesto? Talvez porque não 

escutamos.  

A literatura ajuda-nos a sacudir os 

hábitos, a escutar outras vozes, a in-

terrogar o adquirido. Aqui partilho 

a ideia de Severino Ngoenha: «(…) 

a qualidade que busco num poema ou 

numa obra de arte é a sua inscrição no 

paradigma libertário. Para que isso exis-

ta é necessário que, em primeiro lugar, o 

poeta ou artista, ele mesmo, seja intelec-

tualmente livre» (in, A (im)possibilida-

de do Momento Moçambicano – Notas 

estéticas, 2016)

Mas sendo a liberdade como uma ara-

gem fresca no deserto, não prescinde 

de que nos dessedentemos noutra 

fonte: a responsabilidade. Represen-

tar, articular uma mensagem ou um 

ponto de vista supõe empenhamento 

e risco, arrojo e vulnerabilidade, e não 

se compadece com a preguiça de na-

vegar em categorias redutoras. 

Temos de ouvir os outros para nos 

começamos a ouvir, de modo mais 

crítico. 

Chegam-me ao email pedidos de 

muitos jovens para que lhes leia as 

Aprender a escutar
“obras”. A média da qualidade geral é 

tristonha. Sugiro alterações e algumas 

leituras (fornecendo sempre os livros) 

mas não enxergam que no fundo digo, 

“isto não chega, pá, trabalha durante 

cinco anos e depois se não desistires e 

não te entregares a coisas mais fáceis, 

veremos…”; alinhavam as alterações 

numa semana, abstraídos de que não 

se cresce em (como é habitual dizer-

-se) “meia-hora de tempo” e que nada 

de estrutural ou sério foi mudado. 

Porque, na verdade, não escutam. 

Esta precipitação surge de uma au-

sência de modelos. Em muitos lu-

gares desvaloriza-se o papel da críti-

ca – aqui, nem existe -, definham os 

hábitos de leitura, uma educação para 

a exigência e a franqueza. Os autores 

não se leem entre si e evadem-se a 

discutir aspectos técnico-formais. 

Ora, urge começar a pensar na lite-

ratura como sistema institucional e 

não como a machamba de alguns ou 

o plinto para a vaidade dos seus culto-

res. São necessárias revistas literárias 

de qualidade, profissionais da crítica, 

uma rede de leitores, programas na 

televisão, debates formativos. Não há 

alibis - nesta altura em que a net nos 

faculta bibliotecas inteiras, em todas 

as línguas - para nos atermos ao pe-

queno efeito, à esperteza, à política 

do em terra de cegos… e a porosidade 

electrónica expõe essa mediocridade 

capilar, se perpetuamos os erros e as 

ingenuidades, sem a devida auto-

-crítica.

Dei uma palestra no CCB sobre a 

questão de Adorno, o filósofo alemão 

que se interrogou sobre se ainda seria 

possível a poesia depois de Auschwe-

tiz e do Holocausto. E dizia: 

«Ao aceitar nomear a obscenidade de um 

Mal Absoluto dirigido às Massas, Ador-

no sem querer tornou-o negociável e po-

linizou um conceito que torna imaginá-

veis outros genocídios, dado que o Mal, 

quando concebido como uma uniformi-

dade quantificável goza dos ilimites do 

mercado da comunicação (- é sempre 
possível alargar as suas fronteiras, como 
vemos pela perversa reactualização do 
horror nas notícias televisivas). 
Perigo que os gregos anteciparam com 
a noção de hybris (a desmesura). O que 
se pretendeu afinal liquidar em Aus-
chwitz? A singularidade, o único, o irre-
produzível. Aquela morte programada, 
colectiva dos judeus, ilustrava a crença 
de que se podia burocratizar — i.é, neu-
tralizar — as intensidades humanas, a 
subjectividade, impersona-lizar o fluxo 
da vida, ali encarada como o acidente 
dispensável, a paráfrase, que dá propor-
cionalidade ao lugar-comum.
A poesia, pelo contrário, desconcerta o 
lugar-comum, opera nos antípodas dele 
e ilumina o que escapa à linguagem, o 
que a atravessa e ultrapassa, em nome de 
uma incidência particular, de uma expe-
riência concreta, que só aquela palavra 
única, galvaniza. E dirige-se a cada um, 
não às massas. 
Deste modo, ao contrário do que tem sido 
defendido pelos teóricos de arte sobre a 
falência do Belo como categoria, é possí-
vel “actualizar” tal categoria se esta não 
emergir como a cristalização de um ideal, 
algo embrionário que chegou à sua per-
feição, mas quando a beleza se valida 
como o que harmoniza momentanea-
mente o caos e desperta um padrão no 
informe, uma melodia, relevando essa 
melodia “um sentido para a existência 
que estava até aí fora do conceito (Yves 
Bonnefoy)”. 
É por isso que a morte não atinge a mo-
tricidade da expressão poética - é possível 
matar os poetas mas não a palavra poé-
tica - e que a questão de Adorno afinal 
visa um alvo errado ou se concentra na 
época errada.» 
Ora, quando saiu a reportagem numa 
revista digital moçambicana lia-se que 
eu me havia posicionado a favor de 
uma «poesia burocrática». Distorção 
feita em boa-fé, mas que resulta de os 
jovens amadores da cultura em Mo-
çambique viverem num sistema que 

não os ensina a escutar.   

Manuel Chang tem um longo percurso de serviço público, o apogeu do 

qual foi a sua indicação, em 2005, para as funções de Ministro das 

Finanças.

Eleito Presidente da República em finais de 2004, Armando Guebuza 

tinha centrado a sua campanha eleitoral na luta contra a corrupção, na mesma 

altura em que ganhava relevo o debate sobre a declaração de bens por parte dos 

servidores públicos, como uma das medidas que poderiam contribuir para debelar 

o fenómeno.

Foi depois de assumir as suas altas funções como membro do governo, que 

Chang, numa entrevista, declarou, de entre vários dos seus bens, que tinha 500 

mil dólares depositados em bancos. Ninguém, na altura, se preocupou em saber 

como é que um simples funcionário público poderia ter tamanha fortuna, consi-

derando os seus modestos rendimentos.

Chang permaneceu nas suas funções durante os dois mandatos de Guebuza, to-

talizando um período de dez anos naquele cargo. Findo este período, viria a ser 

eleito deputado da Assembleia da República, mandato que vem cumprindo desde 

então.

Desde 2015, Chang passou a ser mais conhecido como a figura que nas suas fun-

ções de Ministro das Finanças autorizou o Estado moçambicano a contrair três 

dívidas totalizando mais de 2 biliões de dólares, tudo à revelia da legislação nacio-

nal, que impunha que tal acto carecia de uma autorização expressa do parlamento.

No dia 29 de Dezembro último, Chang estaria de passagem pela África do Sul, 

com destino a Dubai, quando foi detido pelas autoridades locais, supostamente 

em cumprimento de um mandado de captura emitido pelos Estados Unidos. 

Do único documento a que até aqui se teve acesso, Chang estaria a ser procurado 

pelas autoridades americanas, supostamente acusado da prática de três crimes, 

que incluem o branqueamento de capitais, todos eles totalizando uma pena má-

xima de 45 anos.

As autoridades sul-africanas executaram o pedido dos americanos baseando-se, 

de acordo com o mesmo documento, no entendimento de que seria justificável 

a sua detenção se fosse alegado que tais crimes foram cometidos na África do 

Sul. Depois de uma primeira aparição perante um juíz no tribunal de primeira 

instância em Kempton Park, arredores de Joanesburgo, Chang deverá ser ouvido 

de novo no dia 8 de Janeiro, num processo que nesta fase visa apenas estabelecer 

o mérito (ou não) da sua possível extradição para os Estados Unidos, onde deverá 

decorrer o julgamento.

Os dados são ainda muito escassos, e seria prematuro tirar quaisquer conclusões. 

Contudo, a natureza das acusações sugere que Chang teria realizado transações 

financeiras ilegais, usando o sistema dos Estados Unidos.

Suspeitas de que o caso esteja relacionado com o papel de Chang no processo 

das dívidas ocultas podem ser justificadas, mas as verdadeiras causas só poderão 

ser conhecidas quando (ou se) ele for formalmente acusado pelas autoridades 

americanas.

O que é certo é que este caso não deixa de ser um grande embaraço para Mo-

çambique, onde a actuação de figuras ligadas à nomenclatura não conhece limites. 

Embora a declaração de bens de Chang, em 2005, tenha sido feita no espírito da 

transparência, o facto é que pelas alturas em que ele deixou de ser membro do 

governo, a corrupção em Moçambique tinha atingido contornos que já a torna-

vam irrepreensível, um modelo de estar para aqueles que gozam do privilégio de 

acesso  a recursos públicos. 

O nível de impunidade atingiu uma magnitude que se pode reflectir no que acon-

tece nas reuniões magnas do partido no poder, a Frelimo. Por exemplo, nestes en-

contros, é tradição que a cada província seja reservado um espaço  de tempo para 

uma saudação especial que termina com uma oferta ao partido, geralmente em 

valores monetários. A província seguinte procura sempre bater o valor oferecido 

pela outra, acto que é repetido pelas outras. De forma contínua, é normal que no 

fim, a primeira província volte a pedir outro espaço de tempo para anunciar que 

de facto, a sua oferta ultrapassa todas as outras. 

A maior parte dos membros que participam nestas reuniões são funcionários 

públicos ou detentores de cargos públicos, cujos rendimentos não justificam a 

quantidade de dinheiro oferecido ao partido. Porém, o partido nunca impôs uma 

norma que exige dos seus membros que declarem a proveniência destas ofertas, 

ou que no mínimo declarem que elas são resultado de actividades lícitas.

É este laxismo financeiro que permite criar a ideia de que sempre que seja em 

nome do partido, tudo é permissível. Mas quando tal permissibilidade toca nos 

sistemas financeiros de outros países, há consequências sobre o país, não menos 

grave das quais a imagem de um país onde as regras da probidade pública são 

dispensáveis. 

E é aqui onde a questão das dívidas ocultas pode não estar tão distante das acu-

sações que pesam sobre Chang. Estão documentadas no relatório de auditoria a 

estas dívidas, por exemplo, inúmeras transacções financeiras do fornecedor para 

contas bancárias individuais em Moçambique, apesar dos contratos de concessão 

dos créditos declararem expressamente que nenhum dos valores deveriam ser 

utilizados em Moçambique. Muitas destas transacções terão, obviamente, passa-

do pelo sistema financeiro dos Estados Unidos, em operações que salvo melhor 

designação, não são menos do que actos de branqueamento de capitais. A deten-

ção de Chang não deve, por isso, ser vista como um acto isolado. E a questão na 

mente de muitos, agora é, quem será o próximo? 

Depois de Chang, 
quem será o próximo?
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Em vésperas do Natal, recebi 

um presente especial – um ca-

brito – acompanhado de um 

enorme saco de batatas. Inferi 

logo tratar-se de uma sugestão para 

a ceia natalícia: caldeirada de cabrito.

Sou vegano. De repente, coube-me 

a responsabilidade de decidir sobre a 

vida e a morte deste cabrito, prove-

niente de Malanje. Tinha as quatro 

patas amarradas pela mesma corda, 

que lhe passava pelo pescoço, ao 

ponto de lhe causarem feridas. Esta-

va tão assustado.

Por alguma razão inexplicável, sem-

pre pensei em ter um cabrito como 

animal de estimação. Este tem o ta-

manho ideal. Mas a sorte do cabrito 

tornou-se o meu dilema.

O pequeno animal é de uma vo-

racidade insaciável. Está sempre a 

comer. Onde o amarrei, no quintal, 

já se foi todo o verde. Em casa, por 

incúria minha, são poucas as plantas. 

E agora, o cabrito a quem concedi a 

liberdade de circular à vontade quer 

comê-las todas. Tenho-o alimentado 

com bananas verdes, e até as batatas 

que serviriam para o prato em que 

ele seria o ingrediente principal fo-

ram parar ao seu bucho.

Depois há o problema das caganitas 

O Meu Cabrito
Por Rafael Marques* 

e do cheiro. O Dédé sugeriu castrá-

-lo, para reduzir o mau cheiro. Não 

faço a mínima ideia se esta é uma 

sugestão científica ou um mito po-

pular. O Dédé parece ser o único 

amigo, na presença do cabrito, a vê-

-lo como um animal de estimação e 

a procurar uma solução que o salve.

Um pastor amigo explicou-me, de-

pois, que o cabrito exala um odor 

pungente como forma de atrair 

fêmeas. Ou seja, quanto mais mal-

cheiroso, mais sexy se torna o macho. 

Parece ser esta a tese. Entretanto, ob-

servou os chifres do cabrito e disse-

-me que era já velho, sugerindo uma 

forma de tornar a sua carne mais 

suculenta: eu devia queimar-lhe o 

pêlo, e de seguida cozê-lo ou assá-lo 

com a pele. “Tem mais gosto assim.” 

Manifestei o meu desânimo. Então, 

o bom pastor ofereceu a quinta do 

seu pai como santuário para o meu 

cabrito.

Mal tive tempo de pensar no assun-

to, porque os meus amáveis conter-

râneos entretiveram-me com uma 

prolongada discussão filosófica sobre 

o papel das oferendas na cultura dos 

Njingas, em Malanje, e as efabula-

ções sobre o cabrito.

Se bem entendi, a questão central da 

discussão era demover-me da ideia 

de que se tratava de uma forma de 

agradecimento pelo meu contributo 

à resolução de uma questão huma-

nitária. Dos vários provérbios par-

tilhados para aflorar a cultura dos 

Njingas, retive então, como inter-

pretação académica, a ideia segundo 

a qual devemos evoluir alicerçados 

nos bons hábitos e costumes legados 

pelos nossos antepassados, seguindo 

sempre o farol da solidariedade e da 

irmandade. Em kimbundu soa pro-

fundo e melhor.

Obviamente, o cabrito faz parte do 

imaginário angolano sobre a reali-

dade política. É bem conhecido o 

provérbio segundo o qual o cabrito 

come onde está amarrado. Este pro-

vérbio é mal interpretado pelos nos-

sos políticos e servidores públicos 

como sendo um apelo popular ao 

roubo insaciável dos bens públicos 

nos lugares por si ocupados.

Todavia, a rapacidade do cabrito 

apenas se apresenta como tal fora 

do seu habitat natural, como o meu 

quintal de cimento, onde o verde 

serve para embelezar. Pelo contrário, 

a voracidade dos políticos e servido-

res públicos é criminosa, e milhares 

de angolanos já perderam a vida por 

conta daqueles que rapam os cofres 

do Estado, delapidam o património 

público e privam todo um povo de 

recursos indispensáveis para a sua 

saúde, educação, emprego condig-

no e consequente bem-estar. Então, 

não pode haver comparação entre os 

nossos políticos e os cabritos.

Agora diz-se que esses gatunos in-

saciáveis são marimbondos. Esses 

insectos ferram, são perigosos, mas 

nem por isso devem servir de metá-

fora animal para os nossos servidores 

políticos de má fama. Gatuno é ga-

tuno e basta.

Ocorreu-me, no entanto, uma ima-

gem dissociada de qualquer interes-

se filosófico, mas demonstrativa da 

brutalidade dos homens. Há dias, 

durante a minha visita ao Lobito, 

uma carrinha transportava dezenas 

de cabritos, com uns cinco ou seis 

homens espalhados entre os animais, 

a chicotearem-nos constantemente. 

Indignado, perguntei aos meus com-

panheiros de viagem, locais, sobre 

aquela cena. Riram-se todos. Um 

deles explicou-me que os cabritos 

continuariam a ser sovados ao longo 

das oito ou nove horas de viagem até 

Luanda. Alguns transeuntes riram-

-se também da minha expressão de 

incredulidade.

No dia seguinte, já a caminho do 

Bocoio, parámos numas bombas de 

combustível, onde encontrámos ou-

tra carrinha apinhada de cabritos. 

Enquanto o motorista a abastecia 

de combustível, na carroçaria, os 

homens continuavam a chicotear os 

cabritos. Perguntei-lhes então sobre 

o motivo daquela violência. “É para 

os cabritos se manterem de pé e não 

adormecerem. Se não, morrem du-

rante a viagem.” Riram-se também. 

A crueldade estimula o riso em mui-

tos angolanos.

Na palestra sobre os direitos hu-

manos, na comuna do Monte Belo, 

falei também da crueldade contra os 

cabritos e todos se riram, com natu-

ralidade. Naquela comuna, a intole-

rância política recente levou à quei-

ma de casas e muita violência entre 

partidários do MPLA e da UNITA. 

O assunto da tortura dos cabritos 

parecia irrelevante, uma vez que es-

tes se destinavam ao abate.

Já na cidade de Benguela, em con-

versa com a minha amiga Filó, falei-

-lhe da crueldade contra os cabritos 

e de como abordaria novamente o 

assunto na palestra do dia seguinte. 

Ela contou-me então do aumento da 

violência doméstica contra mulheres 

e crianças, bem como da pedofilia, 

crimes que continuam a não merecer 

a devida atenção pública.

Compreendi e acedi à sua sugestão, 

decidindo omitir na palestra seguin-

te o direito dos animais e abordar o 

das mulheres e das crianças. Antes, 

porém, perguntei-lhe onde está a 

solidariedade entre as mulheres na 

defesa dos seus direitos, sobretudo 

das mais vulneráveis?

Enquanto escrevia sobre o meu ca-

brito – agora baptizado de Cabrito 

Benjamim –, distraí-me pelo meio 

a responder a umas mensagens no 

Facebook. Vi então, com dez dias de 

atraso, um grito de socorro de um 

cidadão, com imagens chocantes de 

uma mulher brutalmente espancada 

pelo marido, das Forças Armadas 

Angolanas (FAA), a qual foi entre-

tanto internada no Hospital Mili-

tar do Lubango, na Huíla. “Fez-se 

queixa à polícia e até este preciso 

momento nada foi feito. Por favor, o 

indivíduo continua à solta e a fazer 

ameaças. A senhora corre sérios ris-

cos de vida”, escreveu o denuncian-

te, partilhando os seus contactos e 

tratando-me por “defensor do povo”. 

Talvez algum representante do povo, 

alguma entidade oficial leia esta nota 

e faça um esclarecimento público.

São inúmeras as denúncias que re-

cebo regularmente, para as quais não 

tenho solução, porque sou apenas 

um cidadão empenhado e sem qual-

quer suporte organizacional. Infeliz-

mente, muitos acreditam que tenho 

ou represento uma instituição, com 

alguns poderes secretos e com meios 

para os ajudar.

Na verdade, nem ao meu dilema so-

bre o destino do cabrito consigo dar 

solução.

Viva o Cabrito Benjamim!

*makaangola.org

Se nunca comeu caju acabado 

de torrar, aviso já que nun-

ca mais conseguirá comer o 

caju mole, velho e rançoso 

que se vende para aí em saquinhos 

pindéricos. É como comer caju pela 

primeira vez.

A Casa Gispert, em Barcelona, é 

uma das lojas mais bonitas do mun-

do. Torra frutos secos desde 1850 - e 

ainda usa a mesma máquina, um ci-

lindro virado à mão que vai agitando 

os frutos secos para que torrem por 

igual.

A máquina funciona a lenha - uma 

lenha escolhida - que dá um sabor 

fumado a todos os frutos secos. Este 

sabor é inconfundível. Eu gosto 

muito mas a Maria João acha que 

cheira a chouriço e ela não gosta 

que as amêndoas torradas saibam a 

chouriço.

Para quem não tem a sorte de poder 

ir à Casa Gispert, eles vendem mui-

tos frutos secos na Amazon espa-

nhola. A vantagem é ter portes grátis 

(para Portugal) a partir dos 19 euros. 

Felizmente, a Casa Gispert é muito 

rápida a expedir os frutos secos. Este 

ano introduziu umas embalagens es-

peciais que mantêm os frutos secos 

em excelente condição.

Para quem tem preguiça de estar a 

descascar e torrar miolo de amêndoa 

(a única maneira de garantir que fi-

cam absolutamente deliciosas), sugi-

ro o miolo de amêndoa Marcona da 

Casa Gispert. A Marcona é a amên-

doa espanhola mais popular: é qua-

dradona, gorda, doce e saborosa. É 

suficientemente diferente das nossas 

dezenas de variedades portuguesas 

para valer a pena.

É só abrir o pacote, deitar para um 

O caju de Moçambique
Por Miguel Esteves Cardoso

tabuleiro de alumínio, salgar com 

flor de sal, enfiar num forno a 170 

graus e ir agitando até estarem pron-

tas - uma questão de minutos.

Quando saem do forno devem ir 

para um tabuleiro frio para arrefe-

cerem. Só quando ficam meramente 

tépidas é que estão no ponto: estala-

diças e crocantes.

O caju da Casa Gispert, oriundo 

da Índia e do Vietname, também 

é muito bom. Já vem ligeiramente 

torrado (e a cheirar a chouriço, umas 

vezes menos, outras vezes mais) por-

que o caju cru é venenoso.

É o único caju digno de ser comido 

por quem teve a sorte de provar o 

caju de Moçambique, que é segura-

mente o melhor do mundo (não co-

nheço o brasileiro). Não acredito que 

não haja um importador português 

que esteja a vender este maravilho-

so fruto seco - mas não o consegui 

encontrar.

Uma breve incursão pela Internet foi 

muito animadora. Segundo o Ob-

servador, a  Mozacaju está a recupe-

rar caminho e a Incaju, Instituto do 

Fomento do Caju, previu que o ano 

de 2018/19 seja o de maior produção 

desde a independência.

Para quem pensa que o caju é só um 

aperitivo, sugere-se descarregar o 

impecável livrinho de receitas (mo-

çambicanas, indianas e chinesas) que 

a Mozacaju oferece em PDF.

Já agora, aproveito para recomendar 

um pequeno curso de introdução às 

muitas virtudes do cajueiro. Fica-se 

cheio de admiração pela versatilida-

de desta planta magnífica que sus-

tenta tantas pessoas.

Mesmo durante o Estado Novo não 

era fácil comprar caju moçambicano 

em Portugal. Eu trouxe muitas la-

tas quando lá fui em 1970 ou 1971 

e quando rapidamente acabaram 

fiquei a ver navios, à espera que al-

guém viesse de Moçambique para 

me trazer mais.

O caju da Casa Gispert é muito bom 

porque eles sabem escolher caju. 

Porque é que eles não experimentam 

o caju de Moçambique? De qualquer 

modo, cheira-me que os moçambi-

canos estão perto de reconquistar o 

mercado mundial - e bem merecem.

Para torrar o caju - ou, melhor, re-

torrá-lo - é preciso muito cuidado 

mas é facílimo. Despeja-se um saco 

(têm 500 gramas) para um tabulei-

ro metálico, pespega-se flor de sal, 

e enfia-se num forno a 170 graus. 

Sacodem-se de minuto a minuto até 

ficarem mais escurinhas. Aí tiram-se 

e espalham-se num tabuleiro frio 

para poderem arrefecer.

Se nunca comeu caju acabado de 

torrar, aviso já que nunca mais con-

seguirá comer o caju mole, velho e 

rançoso que se vende para aí em sa-

quinhos pindéricos. É como comer 

caju pela primeira vez.

Mesmo guardando bem as amên-

doas e cajus, elas perdem rapida-

mente a frescura: ao terceiro dia já 

não têm a mesma graça. É por isso 

que só vale a pena comprar frutos 

secos que estejam hermeticamente 

selados - em plástico agarradiço ou 

em lata.

Boas festas amendoeiras e cajueiras 

para todos!

*publico.pt. O título é a responsabili-

dade do SAVANA

Exercício do despojamento total, o terror colectivo intencional-

mente provocado marca em permanência a história das socieda-

des. A guerrilha assassina que mata indiscriminadamente, mutila 

corpos e destrói pertences, é um dos exercícios mais cruéis do 

despojamento total. Os artífices desse exercício visam regra geral quatro 

objectivos:

1. Despolitizar os cidadãos pela inoculação de um medo múltiplo e re-

corrente;

2. Desterritorializar os cidadãos levando-os à fuga e ao exílio;

3. Destatizar os cidadãos, destruindo a rede de infra-estruturas estatais 

de serviços e proteção e quebrando todos os vínculos com a cidadania 

e com o Estado;

4. Amorfizar o comportamento social, transformando os cidadãos em 

seres abúlicos.

Não poucas vezes, o exercício de despojamento total é levado a cabo 

por organizações que fazem questão de se reclamar de um deus, de uma 

civilização, de um desagravo histórico ou, até, da democracia.

Despojamento total
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
papel que a imprensa interna-

cional jogou na divulgação da 

informação respeitante ao es-

cândalo financeiro, sem prece-

dentes em Moçambique, foi importante 

em dois sentidos. Primeiro percebemos 

que quem tem informação tem poder 

porque, por um lado, internamente, a 

mesma era do domínio bastante restri-

to de indivíduos que pelas suas posições 

na hierarquia governamental podiam 

partilhá-la; por outro lado, estes não 

esperavam, com muita convicção, que 

esse mesmo poder estivesse mais do 

lado de fora do que dentro do território 

nacional, fora da máscara da soberania. 

Muito mais do que o poder resultante 

da posse de informação temos a ques-

tão do sentido da fragilidade na coin-

cidência entre soberania (nacional) e 

território (nacional). À primeira vista 

ficamos com a impressão da existência 

de uma lógica inquestionável, quase 

óbvia, entre soberania e território. Mas, 

depois, percebemos que a coexistência 

equilibrada destas duas lógicas passa 

pelo nível de desenvolvimento de um 

O poder “de fora” 
país. Ou seja, quanto mais baixo este for, 

como é o caso de Moçambique, pouco se 

pode esperar da consistência na combina-

ção entre território e soberania. Podemos 

gerir política e administrativamente o país 

sem gozar o ideal de soberania que gosta-

ríamos de ter. Um exemplo muito claro que 

aqui podemos apresentar é simplesmente a 

fragilidade das nossas instituições de jus-

tiça. Não vamos aqui discutir o que são 

instituições, pela relatividade que isso pode 

encerrar; vamos simplesmente admitir que 

em Moçambique elas existem a despeito de 

serem frágeis e de trazerem cá para fora, 

aos olhos de todos, um quadro de longa 

captura do Estado por um partido político. 

E, como o tempo não perdoa, concordamos 

que, de facto, o poder corrompe.

Se o problema do escândalo das dívidas 

ocultas, foi despoletado “de fora” (Wall 

Street Journal em 2016), esteve sempre 

evidente que a solução partiria também 

“de fora” (p. ex.: pressão e postura do FMI 

para com o Governo de Moçambique, o 

financiamento e o trabalho da Kroll na in-

vestigação, contra a vontade de uns tantos). 

Diferentemente desse interesse “de fora”, 

internamente, a suposta falta de interesse 

é compensada com alguns acontecimentos 

rotulados pelo senso comum como sendo 

“justiça divina” que vai ocorrendo à me-

dida da demora da justiça dos Homens. 

Ainda que as nossas instituições de justiça 

aparentemente se enfraqueçam diante dos 

interesses de supostos poderosos tardamos 

em seguir bons exemplos como os das ins-

tituições de justiça do Brasil com a Opera-

ção Lava Jacto. Pouco ou nada se sabe so-

bre os fundamentos da transformação das 

dívidas ocultas em dívidas públicas.

Mais uma vez, em primeira mão, a partir 

“de fora”, tivemos conhecimento de que o 

nosso antigo ministro das finanças, Manuel 

Chang, agora deputado na Assembleia da 

República, envolvido no processo que levou 

às dívidas ocultas, foi detido na África do 

Sul pesando sobre si acusações de lavagem 

de dinheiro, fraude financeira, podendo 

ser extraditado para os Estados Unidos da 

América. De nada valeu saberem que como 

deputado goza de imunidade, saberem que 

existem instituições de justiça em Moçam-

bique que estão ou podem tratar do caso, 

que o visado tem 63 anos de idade e que 

os prováveis 45 anos que lhe esperam 

podiam ser mais úteis no desenvolvi-

mento de Moçambique, fortalecendo 

assim as instituições de justiça; nada 

disso serviu. Ele próprio se esqueceu 

que quem tem informação tem poder. 

Cá entre nós: o nosso território é vasto, 

o que contrasta com o nosso nível de 

soberania. Ter soberania forte é ter ins-

tituições que funcionam com indepen-

dência e autonomia, segundo o princí-

pio da separação de poderes. Quando 

nos tomam o lugar acomodamo-nos 

no princípio da territorialidade, da so-

berania, das normas internacionais… 

Com a prisão de Chang muitos dos 

“responsabilizáveis” devem ter sentido 

não só o pavor de proximidade a algum 

aeroporto bem como a amargura das 

comidas, bebidas e danças. Faltou-lhes 

sugerir, em plena quadra festiva de fi-

nal de ano, um debate nacional sobre 

a necessidade de instituições de justiça 

funcionais; uma espécie de justiça faz 

de conta que a todos safa. Têm poder 

internamente, ainda vão a tempo.

Orbán, Trump e Bolsonaro não são 

apenas ideologicamente seme-

lhantes. Eles são metodologica-

mente idênticos.

É revelador que, para além de Marcelo 

Rebelo de Sousa, o único outro chefe de 

estado ou governo da União Europeia a 

viajar para assistir em Brasília à toma-

da de posse de Jair Bolsonaro tenha sido 

o primeiro-ministro da Hungria, Viktor 

Orbán. Portugal esteve representado por 

causa dos seus laços históricos nunca inter-

rompidos com o Brasil. Mas Orbán é outra 

coisa. Orbán foi a Brasília avaliar o esta-

do da sua obra. Orbán assume-se como o 

precursor do nacional-populismo, e é como 

tal reconhecido pelos seus discípulos. A ida 

de Orbán a Brasília não é só reveladora. É 

merecida. E não é só merecida. É — para 

quem tenha seguido os passos de Orbán 

desde que chegou ao poder em 2010 — 

instrutiva.

Orbán iniciou a construção daquilo a que 

ele próprio chamou uma “democracia ili-

beral” por um confronto com a imprensa. 

No início poucos prestaram atenção. Mas 

o confronto com a imprensa era necessário, 

não só para controlar o debate público, mas 

sobretudo para identificar um inimigo. Não 

para controlar a mensagem, mas para fazer 

passar uma mensagem. O mesmo fizeram 

Bolsonaro e os seus próximos, ontem (ter-

ça-feira, 1 de Janeiro), ao tratar a imprensa 

profissional tão indignamente quanto pos-

sível ao passo que os seus “influenciadores” 

amigos tiveram direito a acesso e tratamen-

to especial.

Alguns jornalistas sentiram-se baralhados 

Orbán, Trump, Bolsonaro: a mesma fraude global
Por Rui Tavares*

com os escusados requintes de malvadez 

que lhes foram dirigidos — horas engaio-

lados numa sala longe das cerimónias, sem 

lugar onde se sentarem, refeições confisca-

das, esse tipo de coisas aparentemente ridí-

culas — e outros, segundo a Folha de São 

Paulo, vaticinaram que a atitude da presi-

dência mudaria com a primeira crise polí-

tica séria por que Bolsonaro viesse a passar. 

Uns e outros não terão percebido que o 

tratamento dispensado aos jornalistas não 

é um acaso, mas uma característica estru-

tural deste tipo de regimes, a começar por 

Orbán e a seguir por Trump. O objectivo 

é apresentar a cada jornalista uma escolha: 

ser aliado, ou ser tratado como inimigo, 

para gáudio dos adeptos do novo regime.

Curiosamente, era a Lula e ao Partido dos 

Trabalhadores que durante anos foi atri-

buída a vontade de controlar a imprensa. E 

essa é uma segunda importante semelhan-

ça metodológica entre Orbán, Trump e 

Bolsonaro: acusar sempre os seus adversá-

rios daquilo que eles próprios estão a fazer, 

ou pretendem fazer. Os nacional-populis-

tas acusam os seus adversários de serem 

autoritários, para melhor poderem ser eles 

próprios autoritários. Os nacional-popu-

listas acusam os outros de serem corruptos 

e gananciosos, para melhor poderem eles 

corromper e meter dinheiro ao bolso.

Em todos os momentos, cada acusação é 

uma assunção de culpa, mas tão estridente 

e exagerada que se destina a desviar a aten-

ção do público. Quem acusa de tal forma os 

adversários de serem corruptos não poderia 

certamente cair no erro de vir a tornar-se 

igualmente corrupto, interrogam-se al-

guns? Não. A corrupção de um Orbán, de 

um Trump ou de um Bolsonaro não será 

nunca um “erro” mas um modus operandi 

perfeitamente assumido desde o início.

Para quem se pergunta como poderá Bol-

sonaro governar com o actual Congresso 

brasileiro, fica aqui a receita: comprando 

congressistas, como Bolsonaro sempre viu 

fazer durante os seus sete mandatos de me-

díocre deputado. O mensalão será, como já 

era, a regra. Mudará apenas de nome para 

poder ser praticado de forma ainda mais 

exagerada e impune, como as famosas “pe-

daladas fiscais” que levaram à impugnação 

de Dilma Rousseff e que foram a seguir 

legalizadas.

Mais curiosamente ainda, acusar os adver-

sários daquilo que se está fazendo é supos-

to ser, segundo os próprios adeptos da nova 

extrema-direita, um princípio tático leni-

nista (na verdade, não se sabe de onde vem 

a frase, mas uma das suas primeiras utili-

zações documentadas foi pelo nazi Goeb-

bels, que assim descrevia a forma como os 

aliados tratavam os alemães). E aqui che-

gamos à terceira semelhança metodológica 

entre Orbán, Trump e Bolsonaro: aconteça 

o que acontecer, posar como vítima de uma 

ameaça maior.

Já repararam como para os bolsonaristas, 

tudo — desde a TV Globo às universida-

des e à igreja católico — é comunista? Já 

repararam como Bolsonaro iniciou o seu 

mandato proclamando que o povo iria 

acabar com o socialismo no Brasil e ele 

próprio varrer do ensino toda a “porcaria 

marxista”?

Também no início da decapitação do siste-

ma judicial húngaro, quando todos os juí-

zes no topo da hierarquia foram forçados à 

aposentação compulsiva, um deputado eu-

ropeu húngaro me dizia “não se preocupe 

tanto com os juízes, isso no seu país faria 

sentido, mas na Hungria os juízes são to-

dos comunistas”.

Há várias estirpes de nacional-populistas, 

dos verdadeiros crentes aos genuínos opor-

tunistas. Mas todas essas estirpes precisam 

de exagerar e amalgamar todas as amea-

ças possíveis — Soros é ao mesmo tempo 

apresentado como um capitalista e um co-

munista — porque essa é a melhor forma 

de normalizar a excepcionalidade dos seus 

planos de poder. Como na sua propagan-

da a sociedade está sempre ameaçada pe-

los comunistas, pelos marxistas culturais 

ou pelos globalistas, e estes fariam sempre 

pior, tudo aquilo que os nacional-populis-

tas vierem a fazer será sempre necessário e, 

à partida, justificado.

Destas três premissas decorre uma con-

clusão. Orbán, Trump e Bolsonaro não são 

apenas ideologicamente semelhantes. Eles 

são metodologicamente idênticos — e 

a sua metodologia é a fraude. Uma frau-

de moral, cultural e política. Sim, eles di-

rão que atacá-los é o mesmo que atacar o 

eleitorado. Esse é apenas mais um método 

fraudulento que eles têm em comum. Mas 

não. Dizer que eles fazem parte da mesma 

fraude é apenas dizer que o rei vai nu. E é 

o primeiro passo necessário para conseguir 

restaurar a saúde às nossas democracias. 

Porque toda a política é, agora, global. 

(Publico.pt)
*Historiador
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Não obstante as dificul-
dades de vária ordem, 
especialmente as finan-
ceiras, que em algum 

momento chegaram a pôr em 

causa a realização da 17ª edição 

da Corrida São Silvestre, a ver-

dade cristalina é que o evento 

decorreu sem muitos sobressal-

tos em muitos aspectos. Entre 

eles: o cumprimento do horário 

iniciamente estabelecido, a dis-

ponibilização do pessoal de saú-

de e da segurança.

Mas a premiação, meus caros, 

continua a estar muito aquém 

do minimamente aceitável, ra-

zão pela qual, raramente par-

ticipam corredores de renome 

internacional. E estamos a falar 

de dez mil meticais de prémio 

para o vencedor de uma prova 

internacional, diga-se, bastante 

desgastante e que requer gastos 

elevados na preparação dos atle-

tas.

Claramente não se pode compa-

rar as edições anteriores da São 

Silvestre com as mais recentes, 

quando o presidente da Federa-

ção Moçambicana de Atletismo 

era o empresário Shafee Sidat, 

pois essas eram relativamen-

te melhores. Por razões que se 

prendem com a crise económica 

que afecta actualmente o país, 

a qual traz repercussões negati-

vas em quase todas as áreas, não 

sendo, por conseguinte, a des-

portiva uma excepção. 

E se as edições anteriores foram 

melhores comparativamente às 

duas últimas, mesmo nessas não 

faltaram lamúrias, sobretudo no 

que toca a aspectos de ordem lo-

gística, como a dificiente dispo-

nibilização da água aos corredo-

res, o que ia sendo aprimorado 

ano após ano.

Triste sina a nossa
Por outras palavras: estamos 

muito longe de organizarmos 

uma corrida São Silvestre mais 

atractiva, tal como acontece em 

Angola, Brasil, Portugal e, quiçá, 

noutros países, segundo as infor-

mações disponíveis.

Aliás, alguns atletas ouvidos 

pelo SAVANA, logo após a ce-

rimónia de entrega de prémios 

aos vencedores, disseram que 

os organizadores parecem estar 

mais interessados em realizar o 

evento do que com os detalhes 

relacionados com a qualidade 

deste. A começar pelos valores 

da premiação que estão, sim-

plesmente, muito abaixo dos que 

são disponibilizados em alguns 

países já retromencionados. Ou 

Corrida São Silvestre

Prémios humilhantes afugentam atletas
Por Paulo Mubalo

seja, é a Corrida São Silvestre 

à moda moçambicana e tarda 

reinventar-se.

E não é de estranhar que a pre-

sença do público esteja a dimi-

nuir significativamente, razão 

pela qual, ano após ano, está a 

perder motivação para acompa-

nhar este certame, a menos que o 

frenesim da quadra festiva esteja 

a influenciar decisivamente nes-

te aspecto particular.  

De referir que esta competição 

compreendeu três categorias a 

saber: federados, populares e 

veteranos, num percurso de 10 

quilómetros.

O itinerário foi o seguinte: Pra-

ça da Independência, Avenida 

Samora Machel, Avenida 25 de 

Setembro, Praça Robert Muga-

be, Viaduto Alcântara Santos, 

Avenida Julius Nyerere, Aveni-

da Guerra Popular, Avenida 25 

de Setembro, Avenida Samora 

Machel e como meta a Praça da 

Independência.

Igualmente, e como tem sido 

habitual, houve corrida dos por-

tadores de deficiência, através de 

triciclos.

O primeiro classificado em fe-

derados recebeu 10 mil meticais, 

claramente um montante que 

não motiva a muitos atletas a 

participar, sobretudo tendo em 

conta que alguns vêm de países 

vizinhos. 

Razão pela qual alguns atletas 

julgam haver necessidade de 

a Federação Moçambicana de 

Atletismo parar com este tipo 

de competição até que reúna 

condições para premiar, de for-

ma condigna, os participantes, 

pois, os gastos de preparação, 

de alguns corredores de fora do 

país ou mesmo de fora da capital 

estão muito acima dos prémios 

oferecidos.

Na verdade, era suposto que des-

de 2002, ano em que foi intro-

duzida a competição, superior-

mente ganha por Leonor Piúza, 

até ao momento, muita coisa ti-

vesse melhorado, mas definitiva-

mente não se deu nenhum passo 

digno de realce particularemente 

na componente premiação.

Enquanto isto, alguns atletas 

apelaram à federação no sen-

tido de, nas próximas edições, 

classificar os atletas participan-

tes, incluindo os populares e os 

veteranos, independentemente 

da posição que ocuparem, como 

fora de incentivá-los e não ne-

cessariamente no sentido de 

premiá-los.

Agradeceram a FMA por ter 

realizado a prova mesmo estan-

do mergulhada no mar de difi-

culdades financeiras.

Já David Simango, não só con-

gratulou a FMA pela organi-

zação do certame, como deixou 

claro que ao longo dos anos que 

esteve à frente da direcção do 

município de Maputo tudo fez 

em prol do desporto e, em par-

ticular, no apoio à Corrida São 

Silvestre.

Contou que a federação tem 

sido parceira, mas que no caso 

vertente desta edição o mérito 

deve, em parte, ser atribuido ao 

Standard Bank, por ter apoiado 

o evento.

Entretanto, Francisco Manhen-

che, presidente da FMA, atri-

buiu uma taça ao edil de Mapu-

to, ao mesmo tempo que pediu a 

este para que intercedesse junto 

do seu sucessor, Eneas Comiche, 

para continuar com o legado 

deixado pelo actual. Em reacção  

Simango explicou que Comiche 

gosta de desporto e que tudo 

fará para apoiá-lo. Abriu um pa-

rênteses para destacar que não 

tinha como não apoiar o despor-

to porque na sua trajectória já foi 

ministro da Juventude e Despor-

tos, daí que, caso não o apoiasse, 

as pessoas diriam que Simango 

foi um mau ministro.

Ode aos vencedores
Na cerimónia de premiação, o 

apresentador da FMA não pou-

pou palavras de elogios a Abe-

denico Mashaba, o atleta sul-

-africano que está a fazer furor 

no seu país e o vencedor da cor-

rida São Silvestre, em federados. 

Considerou-o um papa léguas 

e, claramente, era previsível que 

não tivesse concorrentes até por-

que Alberto Mamba não está a 

atravessar um bom momento de 

forma.   

Em femininos, a vencedora foi 

a moçambicana Zeferina Mari-

nho, atleta da Universidade Pe-

dagógica – Maputo. Abedenico 

Mashaba e Zeferina Marinho 

cortaram a meta com os tempos 

de 25.52.21 e 31.25.66 minutos, 

respectivamente.

Os dois atletas dominaram seus 

adversários e não deixaram qual-

quer espaço para a discussão do 

resultado final.

Ainda em masculinos, Prince 

Ndlhove, também da África 

do Sul, foi segundo classifica-

do, com o tempo de 26.07.26 

minutos, enquanto que Alberto 

Mamba foi o melhor moçambi-

cano, tendo terminado a corrida 

na terceira posição. Este cortou a 

meta com o tempo de 26.19.73 

minutos.

Em femininos, a segunda clas-

sificada foi Madalena Quizito, 

com o tempo de 33.21.45 minu-

tos, enquanto Julieta Muchan-

ga terminou na terceira posição 

com o tempo de 33.46.57 minu-

tos.

Nos veteranos masculinos, Pem-

be Like, da Suazilândia, foi o 

melhor, seguido pelo moçambi-

cano Napoleão Gomes, e Arlin-

do Maqueca foi o terceiro clas-

sificado. Em femininos, Beatrice 

Hlophe venceu a corrida, segui-

da por Vitória Joaquim e Rabeca 

Zandamela.

Na categoria de triciclos, Má-

rio Bernardo foi o melhor em 

masculinos, com o tempo de 

15.07.66 minutos. Júlio Luís e 

Enoque Anastácio ocuparam o 

segundo e terceiro lugares, res-

pectivamente com os tempos de 

15.16.13 e 25.23.50 minutos.

Em femininos, Sandra Langa 

venceu com o tempo de 30.54.79 

minutos, seguida por Verónica 

de Fátima (39.29.50) e Detinha 

Américo (53.40.91 minutos).

Nos populares masculinos, o 

moçambicano Filimone Micas 

foi o melhor, seguido por Egas 

Matsinhe,  enquanto que Con-

stantino Fondo foi o terceiro 

classificado. Em femininos, Es-

ter Manuel ficou na primeira 

posição, seguida por Luísa Ma-

nuel. Olga Bata ocupou a tercei-

ra posição. 

O que disseram alguns prota-
gonistas
Naturalmente feliz, Zeferina 

Marinho disse que não foi muito 

difícil conquistar a prova, contu-

do, explicou que o início causou-

-lhe algum susto tendo em conta 

a presença de adversárias estran-

geiras. 

Mesmo assim, no geral, disse 

que conseguiu superar as dificul-

dades, daí que venceu a corrida 

com toda a tranquilidade, fruto 

da sua entrega nos treinos.

Alberto Mamba ajuntou que a 

ideia era apenas participar no 

evento porque há quase dois me-

ses que não treina. Anotou que 

os adversários mostraram que 

estão a trabalhar melhor, mas 

está em crer que na próxima edi-

ção tudo fará para sair vitorioso. 

Abedenico Mashaba, o sul-

-africano, defendeu que a tem-

peratura amena que se fez sentir 

ajudou-o muito, razão pela qual 

fez uma corrida tranquila, claro, 

depois duma preparação espe-

cífica para vir a Maputo vencer. 

Observou que quando vem a 

Maputo participar em eventos 

desta natureza sempre sai vito-

rioso, mas desta vez não gostou 

do nível dos adversários e da or-

ganização. 

A euforia dos anos passados (2013, por exemplo, como  mostra a imagem) está a desaparecer gradualmente
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Nos termos das disposições dos artigos 16º e 17º 
dos Estatutos, convoco os membros do GDI a se 
reuniremz em sessão da Assembleia Geral Ordi-
nária a ter lugar as 9.00 horas do dia 26 de Janei-
ro de 2019, na sede da associação, com a seguinte 
ordem de trabalhos:
1º. Apreciação do Relatório e Contas de Gestão 

2018;
2º. Apreciação do Plano de Actividades e 
Orçamento 2019;
3º. Eleição de novos Órgãos Sociais para 
2019-2022;
4º. Diversos.

Maputo, 20 de Dezembro de 2018

AVISO CONVOCATÓRIO

Reabriu, esta terça-feira, 
01 de Janeiro, o mercado 
europeu de transferências 
e o jornal português “Ob-

servador” divulgou, no último dia 

de 2018, uma lista de 30 jogado-

res “livres” para a assinar um pré-

-contrato.

A lista, encurtada pelo SAVA-
NA, inclui nomes consagrados, 

promessas e flops e é encabeçada 

pelo guarda-redes espanhol David 

De Gea, do Manchester United 

(Inglaterra), que, depois de vários 

avanços e recuos a propósito de 

uma eventual renovação de con-

trato, chega ao início do ano com 

a decisão do futuro nas suas mãos, 

apesar das notícias que davam con-

ta de uma cláusula que permitia ao 

Manchester United prolongar o 

vínculo de forma unilateral.

Com 28 anos de idade, é um dos 

melhores guarda-redes da actuali-

dade e dono da baliza da equipa in-

glesa e da selecção espanhola e tem 

três propostas em cima da mesa: 

ou fica em Old Trafford como o 

jogador mais bem pago no plantel 

(e o clube parece disposto a isso); 

ou regressa a Espanha para lutar 

pela Liga dos Campeões; ou refor-

ça um dos grandes europeus que 

procuram a todo o custo ganhar 

a Champions ( Juventus e Paris 

Saint-German).

Outro guarda-redes que consta 

da lista é o italiano Gianluigi Bu-

ffon que, após 17 anos ao serviço 

da Juventus (Itália), assinou pelos 

franceses do PSG por um ano com 

outro de opção e os jornais france-

ses insistem que o guarda-redes vai 

renovar por mais uma temporada. 

No PSG, Buffon ainda esteve na 

baliza em 13 jogos e a dúvida que 

acresce é se vai continuar a carreira 

ou será esta a última temporada em 

que vimos Gigi de luvas calçadas.

O lateral brasileiro Dani Alves, do 

PSG, que chegou a Paris, em Julho 

de 2017, a custo zero pode voltar a 

sair a custo zero, uma modalidade 

que já não constitui novidade, pois, 

em 2016, rumou para os italianos 

da Juventus a custo zero ido do 

Barcelona, que tinha pago mais de 

35 milhões de euros ao Sevilha, em 

2008. Aos 35 anos, o jogador ainda 

não sabe se vai continuar no PSG 

às ordens de Thomas Tuchel.

Nacho Monreal, no Arsenal (In-

glaterra) desde 2013, termina o 

seu vínculo contratual, em Junho, 

mas o mais provável é que o lateral 

espanhol fique, em Londres, onde 

já declarou estar feliz e o treinador 

Unai Emery desfaz-se em elogios 

ao jogador e defende a sua conti-

nuidade. O Barcelona é um dos 

principais pretendentes. 

O belga Thomas Vermaelen, do 

Barcelona (Espanha) é um da-

queles casos do futebol em que de 

repente, no meio de uma conversa 

de café, alguém pergunta: o que é 

feito daquele tipo? Pois bem, aque-

le tipo fez capas de jornais no ve-

rão de 2014 porque era o capitão 

do Arsenal a transferir-se para o 

Barcelona por mais de 15 milhões 

de euros. Mas, o que aconteceu foi 

que sofreu inúmeras lesões e nunca 

Craques “livres” desde 01 de Janeiro
conseguiu intrometer-se de forma 

regular nos onzes da equipa cata-

lã. Foi emprestado aos italianos da 

Roma, em 2016, mas as lesões só 

lhe permitiram cumprir 607 mi-

nutos. Os rumores dizem que está 

a preparar um regresso à Premier 

League, para representar o Wa-

tford.

Toby Alderweireld, a jogar no 

Tottenham (Inglaterra) foi um 

dos nomes ditos e repetidos du-

rante o verão europeu, tendo sido 

permanentemente associado ao 

Manchester United, que parecia 

desesperado por um central, mas o 

negócio não foi concluído. Ainda 

assim, o belga tem o estatuto de ser 

um dos melhores defesas da Pre-

mier League e, em Junho do ano 

passado, garantiu que seria “o clube 

a decidir o seu futuro”.

O central brasileiro do Chelsea 

(Inglaterra), David Luiz, que já 

vestiu as cores do Benfica (Portu-

gal), está na lista e num clube que, 

em regra geral, só oferece renova-

ções de um ano aos jogadores com 

mais de 30 anos. Com 31 anos de 

idade, o brasileiro recuperou espaço 

no eixo da defesa dos blues, desde a 

chegada do italiano Maurizio Sarri, 

no comando técnico da equipa, e 

tornou-se uma peça fulcral no xa-

drez da equipa e terá sido por isso 

que o técnico reuniu com a Direção 

do clube para tentar obter um con-

trato de maior duração para o joga-

dor, porém, a decisão permaneceu 

irredutível. O Arsenal, que já tinha 

apresentado uma proposta durante 

o verão, é um dos candidatos.

O francês Adrien Rabiot, do PSG, 

que foi excluído da lista de Di-

dier Deschamps que conquistou o 

campeonato do mundo, na Rússia, 

foi o nome mais escrito durante o 

mercado de verão e a sua saída é 

quase certa, em Junho de 2019. O 

médio francês de 23 anos deu nas 

vistas nas últimas duas temporadas 

e esteve muito perto de se transfe-

rir para o Barcelona nos derradei-

ros dias do mercado de verão, mas 

o PSG recusou uma proposta dos 

catalães em cima do fecho da janela 

de transferências. Desde aí, o clu-

be francês já tentou renovar com o 

médio por três ocasiões, mas Rabiot 

e a mãe rejeitaram todas as ofertas. 

O destino mais provável continua 

a ser o Barcelona, mas Arsenal, 

Tottenham, AC Milan, Juventus e 

Roma estão de olhos na nova co-

queluche do futebol mundial. 

O médio espanhol Cesc Fàbregas 

(Chelsea) é outro caso quase idên-

tico ao de David Luiz. O médio es-

panhol completa 32 anos de idade, 

em Maio, e tudo indica que o que 

o clube londrino irá oferecê-lo uma 

extensão de um ano. Fàbregas quer 

mais, Sarri também pediu mais, 

mas o Chelsea não deve ceder. Um 

regresso à Espanha, por intermédio 

do Valência ou do Atlético de Ma-

drid, está em cima da mesa, mas o 

espanhol tem sido constantemente 

ligado a uma transferência para o 

AC Milan.

O extremo holandês, Arjen Rob-

ben, do Bayern Munique (Alema-

nha) é uma das saídas confirmadas. 

No princípio do mês de Dezembro, 

depois de marcar dois golos ao 

Benfica, em jogo a contar para a 

Liga dos Campeões, Robben con-

firmou que esta seria a sua última 

temporada no Bayern. Depois de 

10 temporadas em Munique, o jo-

gador de 34 anos poderá voltar ao 

PSV Eindhoven (Holanda), clube 

onde jogou duas temporadas, entre 

2002 e 2004, e cujo actual treinador 

é Mark van Bommel, seu antigo 

colega nas equipas do PSV, Bayern 

Munique e na selecção holandesa.

Quem ainda não confirmou o fim 

do seu vínculo contratual com 

aquela equipa alemã é o jogador 

francês Franck Ribéry, que exten-

deu o seu contrato por um ano 

antes do verão de 2018. A possi-

bilidade de o francês, de 35 anos, 

voltar a prolongar a ligação com 

o clube alemão, por mais um ano, 

está em cima da mesa e tudo in-

dica que essa será a pretensão das 

duas partes. Contudo, e até prova 

em contrário, Ribéry está livre para 

negociar um pré-contrato, desde o 

primeiro dia de Janeiro e interes-

sados não deverão faltar, a começar 

pelo Galatasaray (Turquia), onde 

jogou em 2004/05.

Juan Mata (Manchester United) 

foi protagonista de uma das nove-

las das renovações, depois do fecho 

do mercado de verão. O Manches-

ter United queria renovar contra-

to com o espanhol, mas não tinha 

apresentado qualquer proposta. 

Mata dizia-se disposto a ouvir, mas 

garantia que ninguém tinha fala-

do com ele. O clube colocou uma 

extensão de contrato em cima da 

mesa e o médio recusou. O joga-

dor foi um dos mais utilizados pelo 

treinador português, José Mouri-

nho, e um dos poucos que reagiu à 

sua saída, tendo agradecido apenas 

ao técnico pelos “troféus que juntos 

conquistaram”.

A chicotada psicológica pode mui-

to bem ser a machadada final na 

relação entre Juan Mata e a Di-

recção do clube e servir enquanto 

gatilho para uma saída do jogador 

espanhol. O Arsenal parece ser o 

principal interessado, mas a comu-

nicação social inglesa dá relevância 

a um eventual regresso à Espanha, 

onde só representou o Valência.

Em Portugal, há dois jogado-

res também na mesma situação, 

nomeadamente, Hector Herrera 

(mexicano) e Yacine Brahimi (ar-

gelino), ambos do Futebol Clube 

do Porto. Mas, é sobre o jogador 

argelino que iremos nos concentrar, 

uma peça fundamental no esquema 

ofensivo de Sérgio Conceição. O 

FC Porto não aceitou as exigências 

financeiras de Brahimi e confor-

mou-se com a saída do jogador, a 

custo zero, no final da temporada. 

Os interessados são Everton, West 

Ham, Wolverhampton (todos da 

Inglaterra) e Lazio (Itália).

O outro jogador francês na lista dos 

jogadores que podem sair a custo 

zero é Anthony Martial, avançado 

do Manchester United. Martial es-

teve perto de deixar o clube durante 

o verão, numa decisão apoiada por 

José Mourinho, mas foi impedido 

por Ed Woodward, vice-presidente 

do Manchester United para o fu-

tebol. Em Outubro, o Manchester 

United apresentou uma proposta 

de renovação por cinco anos e o jo-

gador a recusou, porém, mostrou-se 

disponível para continuar a nego-

ciar. O Chelsea, Juventus, Atlético 

de Madrid e Inter de Milão estão 

de olho no jogador.

O passeio do SAVANA pela longa 

lista elaborada pelo “Observador” 

fecha com a situação do polémico 

avançado italiano Mario Balotelli, 

do Nice (França), que também está 

de saída. Jean-Pierre Rivère, presi-

dente do Nice, garantiu no início 

do mês de Dezembro que a pas-

sagem do avançado italiano pelo 

clube francês “chegou ao fim”, de-

pois de três anos de casamento. Os 

números que regista, nesta primeira 

metade de época (ainda não mar-

cou em 10 jogos) aparentam servir 

para convencer Rivère a rescindir 

com italiano, de origem ganesa. Fe-

nerbahçe e Marselha serão os prin-

cipais interessados no avançado de 

28 anos.

Observador.pt
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Poderão candidatar-se aos Testes de Diagnóstico 

indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

 22 de Janeiro de 2019.

Os candidatos serão avaliados apenas nas 

disciplinas nucleares dos cursos da sua preferência.

    

Escola/Curso Vagas
PesoDiurno Peso

Disciplinas Requisitos
Disciplina 1 Disciplina 2 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

r

n

F  ontr ntos

210

50

50

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS

s

on  Auditoria

stão Financeir ros 

s eting

stão de Recur  

100

120

100

50

80

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

a Português

a Português

a Português

a Português

a Português

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIAS E 
TECNOLOGIA  

ngenharia Inf a 50%100

100

50%

50% 50%

Física

a Física

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E ARTES 

Arquitectur

Direito

45

150

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C

C

A

50% 50%

50% 50%

Desenho a

Português História

80

80

80

50

60

-

-

-

-

-

-

50

50% 50%

50% 50%

50% 50%

 to das con es gerais de ingresso no nsino uperi  previstos na  n° /  de e ro 
Lei do nsino  artigo  n° 5 ínea a  o  torna co que irão decorrer no dia 23 de Janeiro de 2019, 

Testes de Diagnóstico e Entrevistas Vocacionais para admissão aos cursos que a seguir se indicam:   

Para mais informações contacte:
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ÉRAMOS MUITOS NA HORA DE COMER E AGORA VISTO 
ESTA CAMISOLA SOZINHO. CADÊ O FAIR PLAY?
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Raúl Senda (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Jair Bolsonaro, empossado como presidente da República Federativa de 

Brasil, nesta terça-feira, 01 de Janeiro, evidenciou-se na campanha eleito-

ral com o slogan: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.

Tendo em conta as opiniões polémicas do recém-empossado presidente, 

muitas interpretações têm sido feitas acerca da lendária frase.

Contudo, vamos nos concentrar na interpretação que sublinha que, com este 

slogan, Bolsonaro quer transmitir a ideia de que, apesar das diferenças políticas, 

económicas, sociais, étnicas e religiosas que caracterizam o cidadão brasileiro, 

antes de fazer valer os seus interesses, deve ter em mente que o Brasil está 

acima de tudo. O Brasil está acima do fanatismo político, religioso ou étnico. 

Esqueçamos as nossas diferenças e unidos vamos construir um Brasil desen-

volvido e próspero.  

Por exemplo, na realidade moçambicana, a intolerância política ou o pensar 

diferente têm sido usados por alguns membros da elite política para descrimi-

nar, perseguir ou assassinar os outros.

Interesses partidários, económicos ou sociais têm-se sobreposto aos interesses 

de Moçambique como nação.

No passado não distante, assistimos a uma onda de perseguições e assassinatos 

de moçambicanos por outros moçambicanos apenas porque pensavam difer-

ente.

Graças a Deus, parece que esse momento de terror está a passar para a história e 

cada um dos moçambicanos está a ter consciência de que, mais do que as nossas 

diferenças, Moçambique está acima de tudo.

É o que nos pode mostrar a imagem estampada no canto superior direito da 

nossa página.

Janeth Mondlane, ministra da Juventude e Desportos e membro da Comissão 

Política da Frelimo, está numa conversa amena com Younuss Amad, segundo 

vice-presidente da Assembleia da República, indicado pela Renamo, sob um 

olhar sereno de António José Amélia, primeiro vice-presidente da Assembleia 

da República, indicado pela Frelimo.

Não se pode falar do respeito ao pensar diferente, da tolerância sem educar a 

sociedade. Aliás, como diria o ícone da sociedade moderna, Nelson Mandela, 

a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.

Foi nesse espírito de mudança que a Genius & Expertes, Lda. decidiu capacitar 

os técnicos de marketing e publicidade em matérias de arte de bem vender. Na 

segunda foto podemos testemunhar o momento de consagração desse facto 

onde se pode destacar a presença de Miguel Bila, representante da mediaCoop.   

Tal como acontece em qualquer área, a experiência dos mais velhos pode ser 

útil para os mais novos. Deve estar a transmitir isso Roberto Chitsondzo a 

António Niquice.

Com a modernidade e um mundo cada vez mais globalizado tem crescido a 

ideia de que a mulher deve ser igual ao homem em termos de oportunidades e 

benefícios. De facto, a realidade mostra que passou para história o tempo em 

que a mulher era apenas uma peça para servir o homem.

Hoje, as mulheres fazem tudo o que, no passado, se pensava que era apenas 

profissão para os homens. Até pilotar aviões.

Como podemos ver nas últimas duas fotos, Verónica Macamo dialogando com 

o grupo de mulheres que dirigiu o primeiro voo apenas tripulado por mulheres, 

comandado por Admira António. 

Moçambique acima de tudo
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O 
velho debate sobre a qua-
lidade de formação dos 
médicos, no país, voltou 
à tona. Depois de se te-

rem verificado 70% de reprovações 
nos exames de certificação, no ano 
passado, esta semana, três técnicos 
cirurgiões apresentaram, ao SA-
VANA, uma proposta em que de-
fendem a mudança da política de 
formação dos actuais técnicos da 
sua área, passando a apostar-se na 
capacitação dos técnicos superiores 
em Medicina nas técnicas cirúrgi-
cas básicas, como são os casos das 
hérnias inguinais, hidrocelos, cesa-
rianas, histerectomias de urgência, 
gravidez ectópica, hérnia estrangu-
lada e ressecções intestinais, circun-
cisões e enxertos de pele.

Segundo os subscritores da proposta 

(cirurgiões devidamente identifica-

dos pelo jornal), a mesma surge pelo 

facto de o país ter apostado, nos últi-

mos anos, na formação dos técnicos 

saídos do ensino pré-universitário, 

depois de na década de 80 os téc-

nicos de cirurgia terem sido selec-

cionados entre os quadros da saúde 

(técnicos de medicina e instrumen-

tistas) com brio profissional.

De acordo com o documento, o acto 

operatório deve ser da total respon-

sabilidade de um cirurgião quali-

ficado com licenciatura em Medi-

cina e “não se pode e nem se deve 

menosprezar” esta especialidade tão 

digna, formando sistematicamente 

técnicos superiores de cirurgia.

-

crevem a proposta, revelam que em 

Técnicos versus médicos

Profissionais defendem mudança 
na formação de licenciados

várias supervisões efectuadas nos 

hospitais rurais e distritais de So-

fala, onde estão baseados, tem-se 

verificado um pequeno número de 

intervenções realizadas (pelos técni-

cos destacados para esse fim), conti-

nuando a haver uma carga adicional 

para o Hospital Central da Beira e 

“negligência” no tratamento das pa-

tologias mais prevalecentes ao nível 

rural, como as hérnias, hidrocelos e 

tratamento de feridas por enxerto 

de pele.

“Constata-se um grande número de 

técnicos de cirurgia a trabalhar em 

Hospitais Provinciais, o que não 

constitui o objectivo para o qual fo-

ram formados. E com a existência 

de inúmeras condutas inapropriadas 

e com extravasamento da sua com-

petência em relação à actuação no 

tratamento de determinadas patolo-

gias”, acrescentam.

De acordo com a proposta, após a 

capacitação e colocação, o referido 

cirurgião trabalharia pelo período 

mínimo de quatro anos no hospital 

rural/distrital e teria prioridade para 

se formar naquela especialidade, 

após esse período.

“De acordo com o volume das inter-

venções realizadas, constituiria um 

crédito para a redução de um ano na 

especialidade cirúrgica, partindo do 

princípio que ele já possui as respec-

tivas noções básicas de cirurgia, de 

obstetrícia e anestesia”, destacam.

Para aqueles médicos, que se dispo-

nibilizam a implementar o projecto, 

no Hospital Central da Beira, o ac-

tual modelo de formação já “não se 

coaduna” com o que está a ser feito 

-

tral e destacam o facto de o país ser 

Surgeons of East Central and Sou-

-

siões, a política foi reprovada.

Sublinham ainda que o modelo 

adoptado, na década de 80, se jus-

tificava devido à guerra civil, mas, 

actualmente, “ele não existe mais” 

e apontam a existência de seis fa-

culdades de medicina, que formam 

uma média de 100 médicos por ano, 

como um dos factores para o trei-

namento dos médicos em técnicas 

básicas de cirurgia no período após 

o término da carreira curricular até à 

sua colocação no distrito.

“Capacitamos sem um tostão do 

Estado”

Quem também alinha no mesmo 

dos Médicos, Eugénio Zacarias. Ele 

afirmou, em contacto com o SA-
VANA, ser uma “aberração” conti-

nuarem a formar-se licenciados em 

cirurgia, pois, “é uma especialidade 

da medicina” que se adquire após a 

conclusão da licenciatura em Me-

dicina.

da Saúde e o Instituto Superior de 

Ciências de Saúde acerca desta mo-

dalidade de formação, mas as duas 

instituições têm ignorado estes ape-

los.

Para a fonte, se o Estado tem di-

nheiro para formar médicos-cirur-

giões que entregue àquela organi-

zação profissional para capacitar os 

médicos, pois, já capacitou 40 espe-

cialistas “sem um tostão do Estado”.

parecia claramente um pacto de regime, e eis que os gringos 

vieram desassossegar tudo com a detenção do ex-ministro das 

Finanças, Manuel Chang, na África do Sul. Lá se foi o revei-

llon em grande, como tinham planeado.

muito fragmentadas, o que mostra bem a manta de retalhos 

-

tual timoneiro suspiram de alívio, mas com muita incomo-

com os habituais e estafados argumentos da ingerência, do 

-

o pássaro na mão.

-

-membro do CC, actual deputado, portador de passaporte 

diplomático, estranha-se o silêncio da escolinha do barulho, 

e até da antiga Pereira do Lago. Será que estão todos espe-

rançados nos préstimos do advogado dos Guptas, o causídico 

contratado para defender Chang?

-

tuma chamar-se Bilene. Este ano o inferno  foi mesmo no 

anos, os mozas suplantaram os cunhados que tinham quase 

anexado aquela parcela da Pérola do Indico. Perante o caos, as 

autoridades fazem-se de surpreendidas.

investidos em electricidade, a energia em período de pico con-

tinuou problemática e as comunicações, especialmente trans-

missão de dados e internet, praticamente deixaram de existir. 

de saúde pública mas enredado pela mesquinhice da buro-

cracia da mesma universidade que lhe deu cabelos brancos. 

excelência este ano, ignorou um dos seus profissionais e aca-

démicos de topo, eventualmente porque se tornou um crítico 

nos tandos de Marromeu, junto à foz do rio que Livingstone 

-

ex-combatentes da Renamo…

e lobistas da praça, o clérigo da capital não deixou os créditos 

em mãos alheias ao apelar boa conduta, pois daqui todos par-

tiremos para um mundo sem corrupção e nem fraudes. 

e não se sabe que consequências isso trará para tamanha ne-

gligência de deixar voar um aparelho e o respectivo piloto sem 

a devida certificação para navegação com instrumentos, num 

somente a verdade.  

Em voz baixa
-

-Bissau, o país predilecto de MC Roger, tem sido insisten-

temente contactado a partir de Maputo, para troca de expe-

riências sobre o sistema prisional dos gringos e o regime de 

delação premiada.
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No âmbito da sua responsa-
bilidade social, o Barclays 
Bank Moçambique apoiou 
a 17ª edição da corrida São 

Silvestre de Maputo, evento des-

portivo que decorreu no sábado, 

dia 29 de Dezembro, na capital do 

país.

Na presente edição, a Federação 

Moçambicana de Atletismo ins-

creveu cerca de 300 participantes 

oriundos de todos os cantos do 

país. De fora do país vieram atletas 

da Suazilândia e África do Sul.

O Director de Marketing do Bar-

clays Bank Moçambique, Ivan Ser-

ra, afirmou que a parceria entre o 

Barclays e a Federação Moçambi-

cana de Atletismo é reveladora da 

importância que se dá a esta mo-

dalidade.

“O apoio à São Silvestre 2018 é 

apenas um dos elementos que com-

põem o nosso plano abrangente de 

apoios a esta modalidade da qual, 

como Barclays Bank Moçambique, 

consideramos ter um enorme po-

tencial no nosso país”, considerou 

Serra. 

Nessa perspectiva, Ivan Serra ex-

plicou ainda a essência da parceria 

entre o Banco e a Federação, tendo 

Barclays apoia evento desportivo
acrescentando que a mesma visa 

promover a modalidade de forma 

geral e em todas as províncias.

Para o Barclays Bank Moçambi-

que, a São Silvestre marca o início 

da preparação para a Meia Mara-

tona Internacional de Maputo, a 

decorrer em Junho de 2019.

Entretanto, o vice-presidente para 

área de marketing da Federação 

Moçambicana de Atletismo, Ed-

mundo Matesso, congratulou o 

apoio daquela instituição bancária 

e apontou a massificação da moda-

lidade como meta para os próximos 

anos com a parceria do Barclays.

“O Barclays Bank Moçambique é 

um parceiro que recebeu esta ini-

ciativa de forma aberta, marcando, 

deste modo, o princípio de uma 

série de acções viradas ao atletis-

mo, que se vão fazer sentir a partir 

do próximo ano, não só a nível da 

cidade de Maputo, como também 

nas restantes capitais províncias do 

país, onde temos as nossas repre-

sentações”, referiu Matesso.

A corrida São Silvestre Barclays 

2018 teve o seu ponto de partida na 

estátua de Samora Machel, Praça 

da Independência, seguindo o tra-

jecto 25 de Setembro, Julius Nyere-

re, Eduardo Mondlane, 24 de Julho 

e desaguou no seu ponto de partida. 

Cerca de 200 crianças, 
filhos de pensionistas 
da Segurança Social, 
residentes no distrito 

de Dondo, província de Sofa-

la, receberam material esco-

lar, no quadro do Programa 

da Acção Sanitária e Social 

do INSS.

A oferta proporcionada, re-

centemente, pela Delegação 

Provincial do INSS de Sofala, 

aos filhos de pensionistas de 

velhice, de invalidez e de so-

brevivência, é constituída por 

pastas, cadernos, esferográ-

Filhos de pensionistas recebem material escolar em Sofala
ficas, lápis, entre outros materiais 

escolares.

O acto de entrega contou com a 

presença de membros do governo 

distrital e municipal de Dondo, 

com destaque para o secretário 

permanente do distrito, Carlos da 

Barca, do vereador municipal, Do-

mingos História, em representação 

do presidente do conselho munici-

pal local, assim como do substituto 

do delegado provincial do INSS, 

Simão Joaquinho e de outros qua-

dros da instituição.

Foram ainda contemplados pela 

oferta os filhos de pensionistas re-

sidentes em Mafambisse, um dos 

postos administrativos do dis-

trito de Dondo.

Na ocasião, o governo de dis-

trito mostrou-se satisfeito pelo 

gesto do INSS, tendo apelado 

às crianças a conservarem da 

melhor forma o material rece-

bido.

O substituto do delegado pro-

vincial do INSS e chefe do De-

partamento de Seguro Social, 

Simão Joaquinho, destacou as 

acções que a instituição tem 

vindo a realizar em apoio aos 

pensionistas e seus familiares, 

no quadro do programa anual 

de Acção Sanitária e Social.
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Estima-se que no Dia do Ano 
Novo tenham nascido 2.911 
bebés em Moçambique, dis-
se o Fundo das Nações Uni-

das para a Infância (UNICEF). 

Essas crianças moçambicanas 

recém-nascidas representarão cer-

ca de 1% (0.74%) dos aproximada-

mente 395.072 bebés que nascerão 

no Dia do Ano Novo em todo o 

mundo.

Nas cidades de todo o mundo, os 

participantes das festividades não 

darão somente as boas vindas ao 

Ano Novo, como também aos seus 

novos e mais recentes residentes. 

Quando era meia-noite, Sidney 

recebera 168 novos bebés, seguido 

de Tóquio com 310, Pequim com 

605, Madrid com 166 e, finalmente, 

Nova Iorque com 317. 

O mais provável é que o primeiro 

bebé do ano 2019 nasça em Fiji, no 

Pacífico; e o último, nos Estados 

Unidos da América. Um quarto 

Bebés do novo ano
a sépsis e a pneumonia, o que cons-

titui uma violação do seu direito 

básico à sobrevivência. 

“Neste Dia do Ano Novo, tome-

mos a decisão de tornar realidade 

todos os direitos de cada criança, 

começando pelo direito à sobre-

vivência”, disse Marcoluigi Corsi, 

o Representante do UNICEF em 

Moçambique, acrescentando que 

podemos salvar a milhões de bebés 

se investirmos na capacitação e do-

tarmos de meios os trabalhadores 

de saúde para que o nascimento de 

cada recém-nascido esteja em boas 

mãos.

O ano de 2019 também marca o 

30º aniversário da aprovação da 

Convenção sobre os Direitos da 

Criança, que o UNICEF comemo-

rará com actividades a nível global 

durante todo o ano. Na Convenção, 

os governos se comprometeram, 

entre outras coisas, a tomar me-

didas para proteger a vida de cada 

criança mediante a prestação de 

cuidados de saúde de boa qualida-

de.  

Nas últimas três décadas, o mun-

do foi testemunha de notáveis 

progressos em matéria da sobrevi-

vência infantil, já que o número de 

crianças que morreram em todo o 

mundo antes de completarem cin-

co anos reduziu para metade. Mas 

o progresso tem sido muito mais 

lento no caso dos recém-nascidos. 

Os bebés que morrem no primei-

ro mês representam 47% de todas 

as mortes de crianças menores de 

cinco anos. 

Entretanto, Corsi apelou para que 

renovemos os nossos esforços para 

dar a cada bebé que nasça este ano 

em Moçambique uma oportunida-

de de sobreviver, de rir, de chorar, 

de brincar, de crescer, de ter um 

nome e de viver plenamente o seu 

potencial.

de todos os bebés nascerá na Ásia 

Meridional. Globalmente, estima-

-se que mais de metade desses nas-

cimentos tiveram lugar em países 

como Índia, China, Nigéria, Pa-

quistão, Indonésia, Estados Unidos, 

República Democrática do Congo 

e Bangladesh

Em 2017, cerca de um milhão de 

bebés morreram no mesmo dia em 

que nasceram, e 2,5 milhões no seu 

primeiro mês de vida. Entre essas 

crianças, a maioria morreu devido 

a causas preveníveis, como o nasci-

mento prematuro, as complicações 

durante o parto e as infecções como 

O 
Director-Executivo da 
Associação Moçambi-
cana para Promoção do 
Cooperativismo Moder-

no (AMPCM), Cecílio Valentim, 
aponta o cooperativismo como a 
melhor forma de organização dos 
grupos vulneráveis do país, com 
vista o desenvolvimento sócio-
-económico do país.

A tese foi defendida, semana finda, 

durante uma conferência de im-

prensa, na qual debruçou-se sobre 

este modelo de negócio como al-

ternativa para o rápido desenvol-

vimento sócio-económico de Mo-

çambique.

Segundo Valentim, o país nunca al-

cançará o desenvolvimento desejá-

vel, enquanto as pequenas e médias 

empresas actuarem isoladamente, 

pelo que aponta o cooperativismo 

como alternativa e dá o exemplo 

das oportunidades oferecidas pela 

indústria de gás como sendo alcan-

çáveis em actuações conjuntas.

“O cooperativismo é a única forma 

que as pequenas e médias empresas 

moçambicanas têm para fornecer 

bens e serviços aos mega-projectos, 

em particular aos projectos de ex-

ploração de gás do Rovuma”, disse.

A AMPCM é uma organização 

criada, em 2010, à luz da Lei Ge-

ral sobre as Cooperativas e congre-

ga 74 cooperativas de todo o país, 

excepto Tete (está a finalizar o seu 

processo de filiação), e 210 mil coo-

perativistas e pretende filiar, até ao 

fim deste ano (2019), 600 coopera-

tivas.

Cooperativismo 
apontado como 
caminho para o 
desenvolvimento

Segundo Valentim, para além de 

contribuir no desenvolvimento 

das pequenas e médias empresas, 

o cooperativismo também permite 

o alargamento da base tributária, 

pois, é possível abarcar os vendedo-

res informais, organizando-os em 

cooperativas que individualmente.

Portanto, para desenvolver este 

modelo de negócio, a organização 

exorta ao governo para regulamen-

tar a área que, desde 2009, conta 

com a sua Lei (Lei nº 23/2009, de 

08 de Setembro), mas que nunca 

foi regulamentada. Pede ainda a 

aprovação do seu regime fiscal, de 

modo a dinamizar o negócio e mo-

bilizar mais empresas a optar nele.

Para o Director-Executivo da agre-

miação que se dedica às acções de 

lobby e advocacia em prol da divul-

gação do cooperativismo moderno, 

este modelo de negócio tem uma 

grande margem de desenvolvimen-

to, mas que, para tal, o Estado deve 

deixar de financiar as Associações 

que, por natureza, não tem fins lu-

crativos, e financiar as cooperativas 

que irão garantir o retorno do in-

vestimento.

Revela que, apesar de existirem 

cooperativas com um volume de 

negócio superior a dois milhões de 

dólares norte-americanos, a orga-

nização irá levar a cabo, este ano, 

um levantamento estatístico sobre 

o movimento cooperativo, no país, 

com maior destaque para o volume 

de negócio, que constitui um dos 

maiores desafios da agremiação. O 

estudo será financiado pelo Fundo 

do Ambiente de Negócios (FAN).

A 
ministra do Trabalho, 
Emprego e Segurança So-
cial, Vitória Diogo, man-
teve, na sexta-feira, 28 de 

Dezembro, um encontro com a 
Comissão para a Reinserção dos 
Trabalhadores das Minas da África 
do Sul (CRTMAS), durante a qual 
a agremiação manifestou a vonta-
de de ver as contribuições dos seus 
membros para o Sistema de Segu-
rança Social daquele País transfe-
ridas para o Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS).
Para a CRTMAS, representada 

pelo seu delegado, Victor Cossa, 

“a transferência das contribuições 

para o País, neste caso para o INSS, 

visa evitar que os trabalhadores via-

jem constantemente à África do 

Sul para efectuarem o levantamen-

to das suas pensões, o que acarreta 

riscos, dado que são, não raras ve-

zes, obrigados a transportar avulta-

das somas de dinheiro”.

Outra preocupação apresentada por 

esta agremiação é relativa à existên-

cia de trabalhadores mineiros que 

ainda não aderiram ao sistema de 

pagamento diferido, que permite 

que os salários, em randes, sejam 

transferidos para contas individuais 

sedeadas em Moçambique.

Na ocasião, Vitória Diogo conside-

rou legítimas as preocupações apre-

sentadas pela CRTMAS, tendo, no 

caso da não adesão ao pagamento 

diferido, instado à agremiação a fa-

zer um trabalho de sensibilização 

junto dos seus membros, principal-

mente nas suas áreas de trabalho ou 

de residência.

“A abertura de contas e a transfe-

rência dos salários para Moçambi-

que são, também, nossa preocupa-

ção. O Governo e o Banco Central 

fizeram a sua parte com vista à ban-

carização dos mineiros. Muitos já 

recebem o salário em Moçambique, 

Mineiros na RAS querem contri-
buições transferidas para o INSS

mas há outros que ainda não o fa-

zem. Então, temos de unir esforços. 

Vocês, como comissão, têm de fazer 

reuniões para que os nossos irmãos 

passem a receber em Moçambique 

porque tem muitas vantagens, tais 

como o crédito bancário, a poupan-

ça, entre outras”, frisou a governan-

te. 

Vitória Diogo prometeu, igual-

mente, envidar esforços no sentido 

de a TEBA, a agência recrutadora 

de mão-de-obra mineira para a 

África do Sul, “passar a exigir que 

todo o mineiro que estiver a reno-

var o contrato tenha de entregar o 

seu número de conta nacional para 

garantir que o seu salário seja trans-

ferido para o País”. 

Relativamente à transferência das 

contribuições para o Sistema de 

Segurança Social da África do Sul 

para Moçambique, Vitória Dio-

go garantiu aos mineiros que até 

ao próximo ano o Governo vai-se 

pronunciar. “Vamos responder em 

2019. É uma contribuição válida, 

que pode trazer inúmeros benefí-

cios”.

Num outro desenvolvimento, a 
ministra do Trabalho, Emprego 
e Segurança Social fez saber que, 
graças ao empenho do Governo em 
aproximar os serviços aos trabalha-
dores moçambicanos afectos nas 
minas, foi possível convencer a Mi-
neworkers Provident Fund, entida-
de sul-africana gestora das pensões, 
a instalar-se, pela primeira vez, em 
Moçambique, evitando que os ex-
-mineiros, viúvas e dependentes se 
desloquem àquele País para tratar 
dos seus assuntos.
“Como resultado, desde o início 
deste mandato, já foi possível pagar 
perto de um bilião e duzentos mil 
meticais em pensões a cerca de três 
mil antigos mineiros nas províncias 
de Maputo, Gaza e Inhambane”.
A implantação da entidade sul-
-africana gestora das pensões no 
País permitiu, igualmente, o paga-
mento de indemnizações por parte 
da extinta mina ERPM, falida em 
1999. “Pressionámos e fizemos com 
que a seguradora viesse a Moçam-
bique pagar mais de 300 mil randes 
que eram devidos aos nossos con-

cidadãos”.
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A Escola Comunitária Luís Cabral – 
ECLC, Deseja aos seus alunos, pais, en-
carregados de educação e ao público em 
geral, boas festas e um próspero ano 
novo lectivo 2019. Aproveita este meio 
para informar que ainda renova-se ma-
trícula e que ainda há vagas para matri-
cular novos ingressos da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
10ª, 11ª e 12ª classe por 600,00 meticais. 
Informa – se ainda que os alunos das 7ª, 
10ª e 12ª classes, fazem exames na pró-
pria Escola Comunitária Luís Cabral. 
Podendo obter mais informações na se-
cretaria daquela escola, sita na sede do 
bairro Luís Cabral, entrando a partir 
da Junta ou Maquinague ou contactar 
através dos telemóveis: 847700298 ou 
826864465 ou ainda 871232355.

Matrículas para 2019

A 
província de Tete regis-
tou, no ano passado, um 
crescimento económico 
de 4,9% contra os 3,4% 

de 2017, o que representa um au-
mento de 1,5% em relação ao ano 
anterior. A informação foi revela-
da pelo governador de Tete, Pau-
lo Auade, durante a sua habitual 
recepção de fim do ano aos titula-
res dos órgãos públicos e estatais 
naquela província, que teve lugar, 
há dias, naquela província.

Segundo Paulo Auade, este de-

sempenho deveu-se aos sectores 

de electricidade e água (5,8%), das 

pescas, aquacultura e actividades 

relacionadas (1,7%) e administra-

ção pública (1,3%).

No seu último discurso de 2018, 

no qual analisou o ambiente so-

cial, político e económico da pro-

víncia, Auade caracterizou o ano 

transato como de desafios, sobre-

tudo na agricultura, onde se regis-

tou a ocorrência da lagarta do fu-

nil do milho e a escassez da chuva, 

que reduziram a produção e pro-

dutividade, excepto nos distritos 

de Angónia, Marávia e Macanga.

Observou que 2018 foi mais um 

ano atípico, caracterizado pela 

continuidade das medidas de aus-

teridade, que se traduziram na 

irregularidade do desembolso de 

fundos para fazer face à imple-

mentação de projectos, sobretudo 

os de investimento público.

Tete cresce em 4.9%
Entretanto, revelou ter regista-

do outros eventos favoráveis que 

estimularam o desempenho da 

economia provincial, como a ma-

nutenção da paz e estabilidade 

política e social; a redução da in-

flação (fixou-se nos 9,87% contra 

os 20,80% de 2017); a melhoria 

da actividade económica e do am-

biente de negócio; e a melhoria 

das infra-estruturas sócio-econó-

micas, sobretudo as que ligam as 

zonas de produção às de comer-

cialização e consumo.

Segundo aquele governante, até 

Novembro, a província de Tete 

tinha colectado 10,5 mil milhões 

de meticais, de uma meta de 14,9 

mil milhões, representando uma 

realização de 70,7%. Por sua vez, a 

despesa atingiu os 6,5 mil milhões 

de meticais (84%), onde os gastos 

com pessoal representam cerca de 

66%. Sublinhe-se que foi asse-

gurado o pagamento integral de 

salários e remunerações a 22.898 

funcionários.

Sublinha que, durante o ano 

passado, a província de Tete mo-

bilizou cerca de 139,7 milhões 

de meticais para o pagamento 

de 13.621 actos administrativos, 

destacando-se 4.962 promoções, 

2.846 progressões e 5.813 mu-

danças de carreiras.

Na área da educação, foi assegu-

rada a frequência de 660.239 alu-

nos; distribuídos cerca de 1.200 

mil livros escolares; 5.410 cartei-

ras escolares duplas; e contratados 

460 professores, perfazendo um 

rácio actual de 63 alunos/profes-

sor, ainda superior a meta nacio-

nal (57 alunos/professor).

Na área da saúde, Tete contra-

tou 149 profissionais, dos 278 

previstos. Registou a entrada em 

funcionamento de três unidades 

sanitárias (dois no distrito e um 

no distrito de Angónia), elevando 

para 135 o número total de unida-

des sanitárias.

No que ao acesso à energia eléctri-

ca diz respeito, foram ainda elec-

trificadas duas povoações (uma 

no distrito de Marávia e outra de 

Chifunde), através de painéis so-

lares. Foi concluída a colocação da 

linha de média tensão até a sede 

distrital de Dôa. Está em curso a 

construção de 13 bombas de com-

bustíveis (três financiados pelo 

Fundo de Energia e as restantes 

de propriedade privada).

Com este nível de desempenho, 

Auade aponta alguns desafios 

para este ano, destacando a me-

lhoria da cobertura e qualidade 

da provisão de serviços básicos 

essenciais; e a criação de oportu-

nidades de emprego, através da 

melhoria contínua do ambiente 

de negócios e fortalecimento do 

empresariado nacional.

Para Auade, 2019 é um ano de es-

perança, no que tange à retomada 

da economia e estabilidade finan-

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

SAVANA 100.2 FM

Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30
Apresenta“Mae Coragem”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

 Música com Zé Barata ou Fernando Luís
Todos Domingos, das 13/18h  

Animacao com DJ
Chefs Restaurante

Todas Sextas, 19h      
Música ao vivo

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

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

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt


