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Guebuza pode estar nas 
mãos de Chang Última

Sojogo está a dar agora pelo Celular
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  TOTOBOLA - 330.000,00 MT
  TOTOLOTO - 348.000,00 MT

PREVIS ES
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PRÓXIMA, 6ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA 09/02/2019Aposte em qualquer lugar. É só 
digitar *124# opção Sojogo ou      

www.sojogo.co.mz 
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Frelimo vence presidência da AM numa eleição estranha

Traição na Matola 
e Ribáuè
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O 
presidente do Instituto Nacional de Petró-
leos (INP), Carlos Zacarias, está a ser alvo 
de um processo judicial por alegado abuso de 
poder e falsificação de documentos intentado 

pelo consórcio ShoreCan, no âmbito do quinto con-

curso internacional de pesquisa de hidrocarbonetos 

no país, noticia o portal Zitamar.

A acção foi intentada no dia 10 de Janeiro num Tribu-

nal em Maputo, que deverá notificar Carlos Zacarias 

das acusações que pendem sobre ele num prazo de 30 

dias.

O consórcio ShoreCan concorreu para o bloco petrolí-

fero da Área PT5-B, durante o quinto concurso inter-

nacional que terminou em Julho de 2015. 

Perdeu e recorreu da decisão. Recebeu uma carta da  

ministra dos Recursos Minerais e Energia da altura, 

Letícia Klemens em Agosto de 2017, que recomenda-

va o ShoreCan a iniciar contactos directos com o INP.

No fundo, a proposta de Letícia Klemens implicava 

que ShoreCan desistisse das negociações na altura em 

curso no quadro do quinto concurso.

As negociações envolviam os consórcios vencedores 

ExxonMobil, Eni e Sasol.

Perante a situação, o consórcio exigiu o mesmo trata-

mento do que estava a ser dado à ExxonMobil, Eni e 

Sasol .

Carlos Zacarias insistia em negociações directas, com 

o argumento de que essa era a posição do Ministério 

dos Recursos Minerais e Energia.

Zacarias fundamentava a sua posição com base em 

documentos do ministério, sendo que um deles era 

falso, alega ShoreCan.

O INP assinou acordos de pesquisa e prospecção com 

ExxonMobil, Eni e Sasol sobre os referidos blocos pe-

trolíferos em Outubro de 2018, selando a conclusão 

do concurso.

Mas, para o ShoreCan, o quinto concurso foi encer-

rado bem antes da assinatura dos acordos. Em 2017, 

Letícia Klemens enviou uma carta ao consórcio, dan-

do conta da rejeição do recurso.

Não havia como se pudesse reabrir o processo para ou-

tros concorrentes, disse Carlos Zacarias em Dezembro 

do ano passado. 

Contactado pelo Zitamar, o presidente do INP dis-

se que ainda não tinha sido notificado sobre o pro-

cesso intentado pelo ShoreCan, aguardando por essa 

diligência para que os advogados do Ministério dos 

Recursos Minerais e Energia possam analisar o caso.

O consórcio liderado pelo ShoreCan é maioritaria-

mente detido pelo Canadian Overseas Petroleum 

Limited (COPL) e pelo Shoreline Energy Internatio-

nal), da Nigéria.

O ShoreCan detém no consórcio 57%, o Índico Dou-

rado, um grupo de investidores moçambicanos con-

trola 10%, o Bluegreen, investidores do Dubai, 23%, e 

a companhia estatal ENH 10%.

Presidente do INP alvo de 
processo judicial

Tomaram posse nesta quinta-
-feira os 53 presidentes dos 
Conselhos Autárquicos do 
país, mas nos cinco municí-

pios, onde a oposição contestou os 

respectivos resultados, a luta era pelo 

controlo da mesa das respectivas as-

sembleias municipais, com o Movi-

mento Democrático de Moçambique 

(MDM) a jogar um papel determi-

nante.

Até ao fecho do presente artigo, na 

tarde desta quinta-feira, a luta pelo 

controlo da mesa da Assembleia Mu-

nicipal na Matola, estava renhida, 

com os dois maiores partidos, a Fre-

limo e a Renamo, ainda a negociarem 
com o MDM, mesmo na boca das 
urnas.
A Frelimo detém 29 assentos no ór-
gão, contra 28 da Renamo e dois do 
MDM, o partido charneira. A Rena-
mo candidatou Alberto Vaisson, para 
presidente da mesa, Neli Matenje 
para vice-presidente e Jacinto Banze 
para secretário. A Frelimo avançou 
com Vasco Muthisse para presiden-
te, Beatriz Alberto, vice-presidente 
e Maria Jotamo, para secretária. No 
entanto, a Frelimo acabou vencendo 
a eleição para a mesa da Assembleia 
Municipal com 30 votos, contra 29 da 
Renamo, o que sugere que um mem-
bro do MDM terá votado no partido 
governamental.
Nos municípios de Monapo e Ri-
baue (Nampula), Alto Molécue 
(Zambézia) e Marromeu (Sofala), 
autarquias onde o MDM deverá ter 
o papel de desequilibrador, a votação 
ainda decorria. O processo foi dirigi-
do pela juiza presidente da província 
de Maputo, Memuna Verissímo Ma-
nuela e testemunhada pela ministra 
da administração estatal e função 
pública, Carmelita Namashilua, em 
representação do Goverono. Na au-
tarquia de Maputo, onde a Frelimo 
detém a maioria (37), contra 24 da 
Renamo e três do MDM, foi eleito, 
sem surpresas, o candidato do partido 
governamental, Samuel Modumela, 
como presidente da Assembleia Mu-
nicipal, que derrotou Gilberto Chi-
rindza da Renamo. 
No geral, a CNE proclamou a Freli-
mo como vencedor em 44 municípios, 
a Renamo em oito e o MDM em um. 
Na Beira, o MDM venceu (22 man-
datos), porém a Renamo (12) e a 
Frelimo (14) juntos têm maioria ab-
soluta. Ao que o SAVANA apurou 
nos derradeiros momentos da vota-
ção, na Beira o MDM terá chegado 
a um acordo com a Renamo ao ponto 
da perdiz não avançar com um can-

didato para presidente da Assembleia 

Municipal. A Frelimo apresentou 

Zacarias Magibire. O candidato do 

MDM ganhou a eleição com 33 vo-

tos, contra 14 da Frelimo.  Ricardo 

Gilberto Lang (MDM) concorreu à 

sua própria sucessão. Manuel Bissopo, 

o cabeça de lista da Renamo, não se 

fez presente na cerimónia de tomada 

de posse. Toda mesa da Assembleia 

Municipal foi ganha pelo MDM.

Para governar quatro municípios, a 

Frelimo terá de negociar com a opo-

sição, enquanto a Renamo precisará 

do apoio de outros partidos para go-

Eleições renhidas em cinco municípios

Luta pelo controlo das assembleias municipais
Por Armando Nhantumbo

vernar a autarquia de Malema, onde 

o maior partido da oposição possui 

8 assentos contra 1 do MDM e 8 da 

Frelimo, estes dois últimos que juntos 

têm maioria. 

Porém, em três autarquias (Alto Mo-

lócuè, Matola e Monapo) das quatro 

(incluem Ribaue), a oposição pode-

-se unir para boicotar a Frelimo, não 

acontecendo o mesmo em Moati-

ze, onde não há efeito charneira do 

MDM. 

Em Moatize, a Frelimo detém 11 

mandatos na Assembleia Munici-

pal, contra 10 da Renamo e zero do 

MDM. Em Monapo, a Frelimo tem 

15 membros, contra igual número da 

Renamo e um do MDM. Em Alto 

Molócuè a Frelimo possui dez, contra 

o mesmo número da Renamo e ape-

nas um do MDM. Em Ribáuè, a Fre-

limo detém 8 assentos, contra igual 

número da Renamo e 1 do MDM. O 

candidato da Frelimo à Assembleia 

Municipal, André Chibaleca, venceu 

com 8 votos contra 6 da Renamo. 

Houve, estranhamente, 3 votos nulos.

A Renamo é maioria absoluta em 

Cuamba (com 17 assentos contra 12 

da Frelimo e 2 do MDM), Chiúre 

(13 contra 8 da Frelimo e zero do 

MDM), Nampula (31 contra 17 da 

Frelimo e 3 do MDM), Angoche (17 

contra 13 da Frelimo e 1 do MDM), 

Ilha de Moçambique (11 contra 8 da 

Frelimo e 2 do MDM), Nacala Por-

to (23 contra 17 da Frelimo e 1 do 

MDM) e Quelimane (24 contra 15 

da Frelimo e 1 do MDM).

Em relação à oposição, a Frelimo tem 

vantagens de apenas um mandato nos 

municípios de Lichinga (20 contra 18 

da Renamo e 1 do MDM), Monte-

puez (16 contra 14 da Renamo e 1 

do MDM), Gurúè (16 contra 14 do 

MDM e 1 da Renamo), Maganja da 

Costa (7 contra 6 da Renamo e zero 

do MDM), Mocuba (20 contra 18 da 

Renamo e 1 do MDM) e Moatize 

(11 contra 10 da Renamo e zero do 

MDM).

Trapalhadas 
As eleições de 10 de Outubro de 

2018, cujo pano caiu esta quinta, 7, 

com a investidura dos 53 edis, foram 

marcadas por trapalhadas que vol-

taram a colocar em causa o sufrágio 

eleitoral como meio para ascensão ao 

poder em Moçambique. 

O processo não podia ter começado 

de forma mais inusitada. Decisões 

dos órgãos de administração eleitoral, 

claramente com motivações políticas, 

empurraram para fora da corrida can-

didatos tidos como uma séria ameaça 

a manutenção do poder pela Frelimo.

Foi o caso de Venâncio Mondlane, o 

jovem cujo capital político prometia 

arrastar a Frelimo para a oposição na 

capital moçambicana. Com divisões 

internas para a indicação do candida-

to em Maputo, a direcção da Frelimo, 

que acabou impondo contra a vonta-

de das bases, Eneas Comiche, de tudo 

fez para afastar Venâncio Mondlane, 

num expediente político que repug-

nou os cultores do direito, incluindo 

figuras respeitadas de dentro da Fre-

limo.

Primeiro foi a CNE, controlada pela 

Frelimo, que rejeitou a candidatura 

do candidato da Renamo, alegando 

ter renunciado ao mandato imedia-

tamente anterior no Conselho Au-

tárquico de Maputo, uma decisão 

política que viria a ser apoiada pelo 

Conselho Constitucional (CC), um 

órgão também nas mãos da Frelimo, 

prestando assim um mau serviço à de-

mocracia moçambicana.

O mesmo tratamento foi dado a Sa-

mora Machel Júnior, que decidiu se 

candidatar à autarquia de Maputo em 

nome de um grupo cívico, no caso 

a Associação Juvenil para o Desen-

volvimento de Moçambique (AJU-

DEM) depois de ter sido rejeitado 

nas internas da Frelimo, com claro 

recurso a expedientes maquiavélicos.

Há semanas, Samora Machel Júnior 

escreveu uma missiva sobre o ao pre-
sidente da República e da Frelimo, 
Filipe Nyusi, com conhecimento dos 
presidentes honorários do partido, 
Joaquim Chissano e Armando Gue-
buza. Na radiografia sobre o estado 
actual da Frelimo, que entende estar a 
enfrentar o seu momento mais som-
brio, Samora Machel Júnior lembra 
que foi vítima de cabalas internas, 
mas até hoje não recebeu nenhuma 
posição oficial do partido a justificar 
por que foram os estatutos desres-
peitados, apesar da reclamação nesse 
sentido.
Algumas representações diplomáticas 
baseadas em Moçambique também 
se mostraram preocupadas com a 
fraude que marcou as autárquicas do 
ano passado.
Na semana passada, os Estados Uni-
dos da America, através do encarre-
gado de negócios da sua embaixada 
em Maputo, Bryan Hunt, voltaram a 
tocar na tecla sobre a transparência, 
desta vez com olhos postos nas elei-
ções que se avizinham, numa clara 
resposta ao presidente moçambicano, 

Filipe Nyusi que, dias antes, sugeria 

ingerência externa nos actos eleitorais 

de 2018.

Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, Henriques Cossa investindo Eneas Comiche como membro da 
Assembleia Municipal de Maputo

— Frelimo ganha presidência da Assembleia Municipal da Matola com 30 votos
— MDM vence na Beira.  Frelimo triunfa em Ribáuè, numa eleição estranha
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Jorge Nhambiu: Ministro 
da Ciência e Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico 

Com um papel fundamental na 

definição de políticas e estratégias 

para o desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia, Investigação Científica, 

Ensino Superior e Técnico-Profis-

sional, o ministério liderado pelo 

engenheiro Jorge Nhambiu ainda 

não conseguiu valer aquilo que são 

as suas atribuições, numa altura em 

que falta apenas um ano para o fim 

do mandato.

Só agora colocou em prática um 

trabalho de limpeza, num sector 

caracterizado por altos níveis de de-

sorganização e anarquia. Algumas 

instituições que funcionavam sem 

reunir requisitos estão a ser encer-

radas, uma medida aplaudida pela 

comunidade académica. Moçambi-

ristas visitou Moçambique, fazendo 

com que o sector contribuísse com 

cerca de 3.5% no desempenho total 

da economia do país. Mas esses nú-

meros são questionados pelo sector 

privado, que fazem notar que um 

número considerado de turistas can-

celou as suas reservas por causa das 

más notícias relacionadas com insta-

bilidades no norte de Moçambique. 

As estatísticas não são o forte do 

ministério. A começar pela definição 

do que são turistas para determinar o 

número de entradas.

Nesta área, o marketing do sector 

tem sido muito positivo. Apesar de 

as publicações generalistas se con-

centrarem nos aspectos críticos que 

envolvem o país – a violência em 

Cabo Delgado e o escândalo das dí-

vidas ocultas – o lobby do ministério 

tem conseguido sucessos notáveis 

em grandes revistas especializadas e 

nos suplementos de turismos e via-

gens de grandes publicações e televi-

sões mundiais.

Um dos predicados que o sector 

privado atribui ao ministro é exac-

tamente deixar fazer e não interferir 

excessivamente na indústria. A acti-

vidade da vice também não se nota, 

para além da presença habitual nas 

conferências de imprensa, depois 

da reunião semanal do Conselho de 

Ministros.

Os preços dos vistos são considera-

dos pelo ministério como um dos 

grandes sucessos para atrair turistas. 

Apesar do preço alto (uma família de 

quatro pessoas paga USD200 para 

entrar no país), o ministério assina-

la que o preço do visto de fronteira 

caiu dos anteriores 80 dólares para 

50 dólares, redução que o ministério 

acredita que irá aumentar a compe-

titividade a nível a região. Voltaram 

também os vistos de fronteira, um 

braço de ferro ganho aos sectores se-

curocrata do país.

Joaquim Veríssimo: Ministro 
dos Assuntos Constitucionais e 
Religiosos (MJACR) 
Em Junho de 2018, Joaquim Verís-

simo foi promovido de vice” para 

ministro da Justiça, Assuntos Cons-

titucionais e Religiosos. É o terceiro 

ministro neste quinquénio a ocupar 

o cargo, depois do securocrata Abdu-

remane Lino de Almeida e de Isaque 

Chande, que foi para Provedor de 

Justiça. 

Como vice-ministro, Veríssimo fez-

-se notável por ter liderado a comis-

são de inquérito criada pelo Gover-

no para averiguar as violações dos 

direitos humanos perpetradas pelas 

Forças de Defesa e Segurança em 

Moatize, província de Tete, o que 

obrigou as populações a refugiarem-

-se no Malawi. 

tros de investigação, mas os resulta-

dos não são visíveis até hoje. 

O exemplo concreto é do Parque de 

Ciência e Tecnologia de Maluana, 

distrito da Manhiça, que custou ao 

Estado moçambicano cerca de 50 

milhões de dólares americanos, mas 

o nível de aproveitamento está mui-

to abaixo das reais capacidades.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico-Profissional 
também tem como atribuição a pro-
moção da formação profissional de 

curta duração, mas, na realidade, esta 

tarefa é assumida pelo Ministério 

do Trabalho, Emprego e Segurança 

Social, através do Instituto de Forma-
ção Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPELAC).

A promoção de produção e a difusão 

de conhecimentos com o recurso às 

tecnologias de informação e comu-

nicação foi uma das apostas do ac-

tual governo. A expansão dos servi-

ços da internet gratuita para capitais 

provinciais e sedes distritais foi uma 

delas.

Contudo, até ao momento, apenas a 

cidade de Maputo possui um centro 

de internet gratuita.

Nyeleti Mondlane: Ministra da 
Juventude e Desportos
Nomeada Ministra da Juventude e 

Desportos (MJD) em Novembro 

de 2017, em substituição de Alberto  

Nkutumula,  Nyeleti Mondlane ain-

da não começou a brilhar, apesar de 

ter feito, no seu primeiro ano de go-

vernação uma vassourada, colocando 

nos lugares de direcção algumas fi-

guras ligadas ao básquete, como Rui 

Albazine e Amélia Cabral. E se há 

alguns louros a distribuir, eles resul-

tam em parte da “invasão” da área do 

desporto para que está mais voca-

cionada a vice Flávia Azinheira, um 

dos “cartões de visita” do desporto 

nacional. 

Na prática, este ministério é co-

nhecido como o que mais dirigen-

tes exonera, sobretudo ao nível do 

Fundo de Promoção Desportiva 

(instituição que assina os contratos-

-programa  com as federações) , o 

que cria alguma instabilidade  ins-

titucional.

Em menos de cinco anos, o FPD já 

teve quatro directores- gerais, a sa-

ber, Inácio Bernardo, Adamo Bacar, 

Arsénio Sarmento e Amélia Cabral, 

sendo que destes, Arsénio Sarmen-

to foi exonerado poucos meses de-

pois da tomada de posse de Nyeleti 

Mondlane.

Aliás, o seu afastamento continua a 

alimentar acesos debates no seio das 

federações desportivas pelo pragma-

tismo que ele esteve a imprimir, es-

pecialmente na alocação de recursos 

financeiros a essas instituições, que 

sempre viveram de mãos estendidas 

à espera de fundos do Estado. 

No plano desportivo, Nyeleti Mon-

dlane pode-se orgulhar pelo facto 

de 2018 ter sido um ano de grandes 

realizações, daí o reconhecimento 

feito pelo Presidente da República, 

Filipe Nyusi, no seu informe anual 

sobre o estado geral da Nação. Mas 

este não é um trabalho do MJD.

 Para já, o Instituto Nacional de  

Desporto (INADE), um dos poucos 

organismos subordinados ao MJD 

que está a mostrar serviço, foi o res-

ponsável por muitas das medalhas 

que se resumem no acesso ao empre-

go e auto-emprego, à oportunidades 

de financiamento para a geração de 

rendimento, assim como, a retenção 

da rapariga na escola, foi igualmente 

aprovado em 2018. São números que 

a juventude espera ver colocados em 

prática em 2019.

Como desafios há a necessidade de 

se rever o diploma que define as mo-

dalidades prioritárias, documento 

caduco que é alvo de muitas críticas 

por dar prioridade às modalidades 

que não produzem resultados visí-

veis. 

O outro desafio prende-se com a 

legalização de federações desporti-

vas, algumas com mais de 20 anos 

de existência e que, mesmo estando 

nesta situação irregular, continuam 

a receber apoios do Governo, via 

contrato-programa.

Silva Dunduro: ministro da 
Cultura e Turismo
Natural da província de Sofala, dis-

trito de Búzi, o ministro da Cultu-

ra e Turismo não é paraquedista na 

área, pois, desde 1980 participou em 

vários movimentos socioculturais e 

exposições de artes nacionais e in-

ternacionais, para além de que foi 

um dinamizador de arte na Casa da 

Cultura da cidade da Beira.

Porém, mesmo sendo especialista 

em cultura, há a percepção de que o 

seu desempenho apenas se faz sentir 

mais em discursos do que em actos 

concretos, num contexto em que pa-

rece prevalecer na indústria cultural, 

concretamente na musical a lei da 

selva.

Com efeito a pirataria discográfica, 

um mal que lesa os autores e o Esta-

do é uma realidade. Com efeito, des-

de o lançamento, em 2017 de uma 

campanha visando a apreensão, aos 

vendedores informais, de discos pi-

rateados para posterior incineração, 

a situação mantêm-se e claramente a 

medida foi um fracasso total. No ge-

ral, a cultura é o parente mais pobre 

nas prioridades do executivo, ainda 

que de forma recorrente é usada nos 

discursos políticos como um ele-

mento aglutinador .

 Um dos pontos mais altos é o festi-

val de cultura realizado ano passado 

no Niassa, sendo que a 11ª edição vai 

acontecer próximo ano na província 

de Maputo. Este tipo de eventos 

junta artistas, os quais mostraram, 

através da arte o diversificado patri-

mónio cultural do país, enaltecendo 

a nossa identidade, a mulher e o seu 

papel no processo de desenvolvi-

mento do país.

 Na área de turismo a contribuição 

deste sector é ainda pouco signifi-

cativa, apesar de ser um dos pilares 

fundamentais do actual governo. 

Mas houve um aumento de oferta 

com a entrada em funcionamento de 

novos estabelecimentos turísticos, 

incrementando o número para 2601 

camas, traduzindo um investimen-

to de 42 milhões de dólares, contra 

30.6 milhões do igual período do 

ano anterior.

Em 2018, o sector de cultura e tu-

rismo reivindica ter contribuído com 

151 milhões de dólares nos cofres do 

Estado e espera aumentar para 200 

milhões este ano.

Em 2018, segundo números do mi-

nistério cerca de um milhão de tu-

conquistadas, uma vez que foi este 

que organizou e conduziu a partici-

pação de Moçambique nos  jogos da 

CPLP e SCASA . 

Também organizou, pela primei-

ra vez, o festival nacional dos jogos 

tradicionais num distrito, concreta-

mente, na Ilha de Moçambique e a 

semana  nacional de desporto, a qual 

teve um envolvimento de 200 mil 

pessoas. 

Em termos de medalhas, Moçam-

bique amealhou no ano passado, na 

modalidade de atletismo adaptado, 

seis de ouro, seis de prata e duas 

de bronze; no atletismo convencio-

nal duas de bronze e uma de prata. 

Também ganhou uma medalha de 

ouro em voleibol feminino, uma de 

prata em ténis, e três de bronze na 

modalidade de judo.  

Na área da juventude, tal como o 

antigo presidente Armando Guebu-

za tinha criticado, aquando da visita 

às instalações do complexo olímpico 

do Zimpeto, os mesmos problemas 

ainda persistem, pois, na prática, se 

negligencia a juventude, que é a base 

da Nação. 

Com efeito, enquanto há projectos 

nas áreas sociais, ainda não houve 

um programa de impacto na juven-

tude, apesar de alguns números en-

corajadores.

O ministério destaca a formação 

de 2.290 activistas adolescentes e 

jovens, especialmente raparigas, em 

zonas rurais, peri-urbanas e urbanas, 

que desempenham o papel de men-

toras e que sensibilizaram, em con-

tacto directo, um total de 446.321 

adolescentes e jovens, permitindo 

a elevação dos seus conhecimentos 

sobre saúde sexual e reprodutiva, 

prevenção do HIV e SIDA, gravidez 

precoce, casamentos prematuros e 

violência baseada no género. 

Destacam igualmente a realização 

de forúns multi-geracionais de diá-

logo envolvendo 161,224 jovens 

como forma de estimular a partici-

pação e integração dos Jovens.

Para responder às limitações que 

os jovens enfrentam em termos de 

acesso ao crédito, insumos, com-

petências, redes de mercado, e co-

nhecimento para criação e gestão 

de negócios, dados do ministério 

indicam que o Governo financiou 

projectos no valor de 10 milhões 

de meticais, destinados a iniciativas 

empreendedoras de jovens de todas 

as províncias do País, actividades 

que contribuíram para a promoção 

do emprego e auto-emprego no seio 

dos jovens. Um novo programa es-

truturante, de carácter multidisci-

plinar, orçado em 3.3 mil milhões 

de meticais, que contém acções de 

impacto na solução dos desafios 

fulcrais da juventude moçambicana, 

que conta 52 instituições do ensino 

superior.

Na inspecção realizada em meados 

de 2018, Jorge Nhambiu garantiu 

que cerca de 28 instituições estavam 

na iminência de ser encerradas por 

falta de condições, porém, no final, 

só conseguiu fechar 12. 

Há quem diga que Nhambiu não 

tem poder suficiente para se impor 

sobre a máfia que reina no ensino 

superior, pelo facto de a esmagadora 

maioria das entidades que controlam 

as instituições do ensino superior es-

tar ligada ao partido Frelimo.  

Enquanto Nhambiu não ganha 

coragem para disciplinar o ensino 

superior, ano após ano, milhares de 

graduados engrossam as fileiras de 

desempregados, muitas vezes, por 

falta de qualidades técnicas para de-

safiar o mercado de trabalho.

A impotência de Nhambiu não se 

limita à área de formação superior. 

No ensino técnico-profissional, as 

coisas também não são favoráveis. 

Muitos institutos técnicos públicos 

foram reabilitados e apetrechados, 

mas os graduados saem de lá sem 

habilidades suficientes para respon-

der às necessidades do mercado, o 

que demostra falhas no desenho de 

políticas. Há quem aponta que os 

fracassos derivam da desmotivação 

do corpo docente.  

Também há necessidade de se au-

mentar o nível de controlo e fisca-

lização no ensino técnico médio pri-

vado, visto que, nos últimos tempos, 

tem-se notado a proliferação de ins-

titutos sem condições básicas, quer 

em termos de docentes e infraestru-

turas, assim como em equipamento 

para formação.

A investigação científica também 

deixa muito a desejar. Nos últimos 

anos foram construídos muitos cen-
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Há sete meses no cargo, não se co-

nhecem grandes acções do ministro, 

a não ser aquecer os bancos da As-

sembleia da República como repre-

sentante do governo na produção 

legislativa. 

Veríssimo tem sido o rosto das inau-

gurações de palácios de justiça, que 

totalizam nove, acomodando a pro-

curadoria, o Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC), 

tribunal judicial, Instituto de Patro-

cínio e Assistência Jurídica (IPAJ), e 

a Administração do próprio Palácio. 

Esta acção é vista como sinal inequí-

voco do alargamento do acesso à jus-

tiça por parte dos cidadãos, mas as 

custas judiciais têm sido vistas como 

o principal entrave. 

A gestão das prisões continua uma 

dor de cabeça para o ministério, de-

vido ao número elevado da popula-

ção reclusória.

Como corolário, são relatados com 

frequência casos de  fuga de reclu-

sos, espancamentos e assassinatos na 

cadeias nacionais. 

Para minimizar a situação, o minis-

tério, em parceria com o Presidente 

da República, concedeu pela segun-

da vez, indultos a 1.498 reclusos, 

tendo também levado a cabo jul-

gamentos em campanha, tudo na 

perspectiva de aliviar a cadeias, mas 

também acelerar o acesso à justiça, 

porque, vezes sem conta, cidadãos 

ficam vários meses nas cadeias sem 

nunca terem sido julgados. 

Espera-se que o Parlamento aprove 

a legislação sobre as medidas alter-

nativas a penas de prisão e do Códi-

go do Processo Penal, que vegetam 

na Comissão dos Assuntos Cons-

titucionais, Direitos Humanos e de 

Legalidade da Assembleia da Repú-

blica desde 2017. 

O ministro autorizou, em finais do 

ano passado, o alargamento do pro-

cesso de reserva de nome e do re-

gisto na constituição de sociedades 

da Conservatória dos Registos das 

Entidades Legais para o Balcão de 

Atendimento Único, uma medida 

criticada por alguns sectores, mas 

vista como crucial na redução de bu-

rocracia e poupança de tempo, para 

o sector empresarial, que assim en-

contra todos os serviços num único 

ponto. O doing business agradece.

O 
Fórum de Monitoria 
do Orçamento (FMO), 
uma organização da 
sociedade civil, subme-

teu esta terça-feira ao Conselho 

Constitucional (CC) uma peti-

ção com cerca de 2.400 assinatu-

ras, exigindo a anulação das dívi-

das da MAM e da Proíndicus. 

Esta é a segunda petição que o 

FMO submete ao CC, depois da 

primeira em Julho do ano passa-

do, exigindo a inconstitucionali-

dade da dívida da EMATUM e 

que ainda não teve resposta. 

Estas petições, segundo Paula 

Monjane, membro do Fórum, 

contém os factos das avaliações 

feitas pelo governo sobre as dí-

vidas, entre 2013 e 2014, como 

também arrolam os fundamentos 

dos pedidos de inconstitucionali-

dade.

Monjane acrescentou que as dívi-

das são ilegais por terem violado 

a lei orçamental e não terem sido 

inscritas no Orçamento do Esta-

do (OE).

Por outro lado, ultrapassaram 

os limites de avales e garantias 

definidos pela Lei Orçamental 

de 2013 para os casos da EMA-

TUM e Proíndicus  e a Lei 

do Orçamento de 2014 para a 

MAM.

O FMO fez recordar ainda que 

as dívidas da Proíndicus no va-

lor de 622 milhões de dólares, da 

MAM, em 535 milhões de dó-

lares, e EMATUM, no valor de 

850 milhões de dólares, avaliza-

das pelo governo moçambicano 

violam gravemente a Constitui-

ção ao não terem sido submetidas 

à Assembleia da República (AR) 

para avaliação, aprovação e moni-

tória.

Disse esperar que o CC use todas 

as provas existentes para realizar 

uma fiscalização mais séria e res-

ponder às petições entregues. 

Entretanto, Edson Cortez, direc-

tor do Centro de Integridade Pu-

blica (CIP) e membro do Fórum, 

disse aos jornalistas que o objec-

tivo principal é que as dívidas se-

jam revogadas, pois há elementos 

mais do que reais na acusação da 

justiça americana que compro-

vam que a dívida foi contraída de 

forma ilegal.

Cortez frisa ainda que os mo-

çambicanos não devem pagar a 

dívida, apelando até aos membros 

da Frelimo para que se juntem à 

causa e “não paguem a dívida 

contraída por um certo grupo de 

pessoas do partido associado com 

estrangeiros”.

“Dizer mesmo aos membros do 

partido Frelimo, que são cerca 

de quatro milhões, que nem to-

dos comeram esse dinheiro, então 

aproveitem e juntem-se a nós e 

digam ´eu não pago a dívida pú-

blica”, apelou.

Por seu turno, Zélia Menete afir-

mou que esta segunda petição foi 

entregue ao CC por terem surgi-

do dados novos acerca do caso, 

acrescentando que moralmente 

não faz sentido que o país pague 

os encargos.

Menete assinalou que a inclusão 

das dívidas na lei orçamental sig-

nifica que existem recursos que 

podiam ser investidos na educa-

ção, saúde e agricultura, de modo 

a diminuir o sofrimento da maior 

parte da população que vive em 

péssimas condições. 

Para Menete, este é um problema 

complexo, que tem ramificações 

na vida, no dia-a-dia dos mo-

çambicanos.

Na mesma senda, Adriano Nu-

vunga iniciou a sua intervenção 

fazendo recordar a ilegalidade da 

dívida que, pelo seu ponto de vis-

ta, foi feita num sentido de lesa-

-pátria.

Nuvunga considera a operação 

das dívidas ocultas a maior fraude 

cometida por um governo eleito 

em África, cujas responsabilida-

des devem ser atribuídas única 

e exclusivamente àqueles que a 

contraíram.

“Esta é uma matéria que nos 

coloca diante da maior luta dos 

nossos tempos, os que liberta-

ram a pátria tiveram a luta do seu 

tempo. Juntamos essas assinatu-

ras para mostrar o quão mobili-

zada está a população lá fora, para 

lutarmos”, finalizou.

Sobre a primeira petição, os 

membros do FMO lembraram 

que passam precisamente 581 

dias após a sua submissão ao CC 

e que nos próximos dias irão re-

clamar junto do órgão em relação 

à falta de resposta às 2.000 assi-

naturas. 

(Cleúsia Chirindza)

FMO exige anulação 
das “dívidas ocultas”
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Após semanas de incer-
teza em relação ao seu 
futuro político, Manuel 
de Araújo tomou pos-

se na quinta-feira para mais um 

mandato como presidente do 

município de Quelimane.

Araújo conseguiu “luz verde” para 

continuar a dirigir a quarta maior 

cidade do país, na sequência do 

chumbo do Conselho Constitu-

cional (CC) ao recurso extraor-

dinário interposto pelo Conselho 

de Ministros e pelo Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM) pedindo a invalidação 

da sua eleição ao cargo. O acór-

dão do CC foi libertado nesta 

terça-feira, horas depois da polí-

cia de reprimido uma marcha nas 

ruas de Quelimane, organizada 

pela Sociedade Civil, em apoio 

a Manuel de Araújo. Os mani-

festantes foram à rua defender a 

tomada de posse de Manuel de 

Araújo, como cabeça de lista da 

Renamo, eleito nas eleições autárqui-

cas de Outubro passado.

Ministério Público 
A decisão do CC já tinha sido pro-

posta e defendida naquele órgão pelo 

Ministério Público moçambicano, 

que “considerou que as decisões do 

Conselho Constitucional são sempre 

tomadas em sessão plenária, pelo que 

julga sempre em última instância”.

Nesse sentido, argumentou o Mi-

nistério Público, não havia, portanto, 

lugar às fases distintas de juízo resci-

dente e de juízo rescisório.

O Governo moçambicano e o MDM 

haviam pedido ao CC que invalidasse 

a eleição de Manuel de Araújo como 

cabeça-de-lista da Renamo nas elei-

ções autárquicas de 10 de Outubro 

do ano passado por Quelimane, na 

sequência da decisão do Tribunal 

Administrativo de negar provimento 

ao recurso interposto pelo autarca da 

decisão do Conselho de Ministros de 

lhe retirar o mandato.

O executivo moçambicano decidiu, 

em decreto de 29 de Agosto do ano 

passado, retirar o anterior mandato 

de Manuel de Araújo com funda-

mento no facto de o político ter de-

cidido concorrer pela Renamo para as 

eleições de 10 de Outubro ainda no 

decurso do mandato para o qual foi 

eleito pela lista do MDM.

Acontece que a decisão do TA surgiu 

no dia 21 de Dezembro, depois de o 

CC ter proclamado e validado, no dia 

13 de Novembro, a vitória da Renamo 

em Quelimane, nas eleições autárqui-

cas de 10 de Outubro.

Em acórdão datado de 01 de Feverei-

ro, o CC assinala que as suas decisões 

são de cumprimento obrigatório e 

que são irrecorríveis.

“No domínio desta jurisdição consti-

tucional, a superveniência do Acórdão 

nº 86/2018, de 21 de Dezembro, do 

Tribunal Administrativo, não tem a 

virtualidade de desencadear o meca-

nismo de revisão do Acórdão nº 27/

CC/2018, de 13 de Novembro, deste 

Conselho Constitucional”, lê-se no 

documento, assinado por cinco dos 

juízes conselheiros daquele órgão.

O CC assinala que os seus acórdãos 

são tomados em instância única (ple-

nário), sendo, por isso, insusceptíveis 

de recurso.

“À luz do direito positivo moçam-

bicano, mormente na Constituição 

da República, Lei Fundamental, Lei 

das Leis, está expressamente vedado 

o recurso dos acórdãos do Conselho 

Constitucional”, salienta-se no texto.

Araújo era elegível
Os conselheiros entendem que o 

Conselho de Ministros e o MDM 

invocaram causas fora das eleições 

autárquicas que lhes deram ori-

gem, tendo em consideração que o 

ciclo eleitoral autárquico esgotou-
-se com a validação e proclamação 
das eleições autárquicas, cuja deci-
são transitou em julgado.
No momento da proferição do 
acórdão do CC, prossegue o do-
cumento, o cidadão Manuel de 
Araújo era cidadão não abrangido 
por nenhuma inelegibilidade ou 
capacidade passiva para ser eleito.
Essa circunstância implicou que 
o autarca não fosse fora afastado 
do pleito eleitoral pelos órgãos 
de administração eleitoral e mui-
to menos pelo CC, acrescenta o 
acórdão.    
Com a confirmação da validade 
da sua eleição, Manuel de Araújo 
entra para um terceiro mandato, 

pois cumpriu o primeiro na se-

quência da vitória da eleição in-

tercalar de Quelimane, a que se 

seguiu mais um triunfo nas autár-

quicas de 2013.

CC decidiu:

Se em 2015, com o escândalo 
da dívida da EMATUM, a 
antiga primeira-ministra e 
ex-ministra do Plano e Fi-

nanças, Luísa Diogo, já dizia ter pe-

sadelos, quatro anos depois, afirma 

estar chocada com o conhecimento 

dos contornos do escândalo e com a 

detenção de Manuel Chang.  

Num dia consagrado aos heróis mo-

çambicanos, com a agenda centrada 

nas celebrações dos 50 anos da morte 

de Eduardo Mondlane, a detenção de 

Manuel Chang na vizinha África do 

Sul acabou dominando as entrevistas 

com as diferentes individualidades 

presentes no local na Praça dos He-

róis. 

A antiga primeira-ministra foi a mais 

cáustica na abordagem do assunto, ao 

ponto de afirmar que estava profun-

damente chocada com a forma como 

Manuel Chang se aproveitou do polé-

mico processo de endividamento.

Chang  foi “vice” de Diogo na direc-

ção do Ministério do Plano e Finan-

ças no ultimo mandato do Presidente 

Joaquim Chissano. Durante os dez 

anos da Presidência de Armando 

Guebuza, Manuel Chang ocupou a 

pasta das Finanças, tendo sido uma 

das peças-chave na contratação das 

chamadas dívidas ocultas, superiores a 

dois biliões de dólares. 

Interpelada pelos jornalistas para se 

pronunciar acerca do assunto, Luísa 

Diogo manifestou “grande choque” 

com toda a situação. 

Porém, é preciso notar que Manuel 

Chang ainda não teve a oportunidade 

de defender em relação a acusação da 

justiça norte-americana. O tribunal de 

Kempton Park, em Joannesburgo, ain-

da discute sobre a liberdade provisória 

e possibilidade de extradição para os 

Estados Unidos ou Moçambique.  

“Pensei que conhecia bem 
Chang”
“É um quadro que eu conheço e pensei 

que o conhecia bem. Com o trabalho 

que nós fizemos em conjunto, pensei 

que fosse comungando dos mesmos 

princípios de como servir o Estado e 

como servir o povo”, declarou.

“Fiquei chocada. É que desde 2015 

que me apercebi das dívidas eu nunca 

imaginei que ele pudesse se aproveitar 

disso. Simplesmente é uma questão de 

choque”, prosseguiu.

De seguida, analisou o peso da dívida 

das três empresas avalizadas com ga-

rantias do Estado sobre a economia 

nacional e concluiu que é um fardo 

muito grande para os moçambicanos 

e não restam dúvidas de que “não es-

tamos em condições de paga-las e 

em caso de tentativa vamos sucumbir 

como nação”. 

“Havendo indiciação de envolvimento 

de indivíduos não moçambicanos no 

caso, as responsabilidades devem ser 

partilhadas, uma vez que a dívida não 

é somente de Moçambique”, conti-

nuou.

No seu entender, partilha não é dividir 

o valor das dívidas, mas revisão de al-

guns aspectos para o pagamento como 

é o caso de perdão, reduções, extensão 

dos prazos, reescalonamento, alívio do 

pagamento anual entre outros. 

Apelou às instituições para que se or-

ganizem da melhor maneira no seu 

funcionamento, porque um ministro 

das Finanças não pode extravasar as 

suas competências, sem que nenhuma 

instituição se tenha manifestado. 

Segundo a ex-governante, é preciso 

blindar as instituições para que os ser-

vidores públicos se sintam controlados 

e desenvolvam as suas actividades com 

brio e respeito pelos recursos públicos.

Em entrevista ao SAVANA em Ju-

nho 2015, numa altura em que havia 

sido apenas despoletada a dívida da 

EMATUM, Luísa Diogo havia cri-

ticado a modalidade da dívida (co-

mercial), por ter surgido poucos anos 

depois de ter sido negociado o perdão 

da dívida com o clube de paris. 

Na altura, disse que já estava a ter in-

sónias, devido ao pesadelo que a quali-

dade da dívida moçambicana agravada 

pela EMATUM.

Auto- estima para vencer 

O antigo Presidente da República 

Armando Guebuza, cujo governo foi 

responsável pela contratação das dívi-

das ocultas, disse que o assunto está na 

alçada da justiça e não podia avançar 

mais também pelo facto de o dia ser 

dedicado a Eduardo Mondlane. 

Guebuza defendeu a exaltação da pá-

tria em detrimento do debate do as-

sunto da detenção do seu ministro das 

Finanças durante 10 anos. 

“Eu exalto a minha pátria, eu luto pela 

minha pátria, que também é vossa”, 

disse, visto por muitos como o “pai das 

dividas ocultas”.

Questionado se este é o país arquitec-

tado por Eduardo Mondlane, fez no-

tar que a construção de um país é um 

processo, uma dinâmica e que não há 

sociedades perfeitas. 

No seu entender, o trilho de Mon-

dlane está sendo seguido, defendeu 

vigilância, para que não seja perdida a 

grandeza de Mondlane e de Moçam-

bique. 

Advogou a auto-estima na vida dos 

moçambicanos, como terapia para su-

perar todas as dificuldades que o povo 

enfrenta no seu dia-a-dia.

Dada a posição que ocupa, o presi-

dente do Conselho Constitucional, 

Hermenegildo Gamito, declinou pro-

nunciar-se sobre o assunto, frisando 

que está a acompanhá-lo de perto e ao 

pormenor.  

O mesmo argumento foi usado pela 

Procuradora- Geral da República, 

Beatriz Buchile, que disse que não se 

pode pronunciar sobre processos em 

tramitação.  

Condecorar todos vetera-
nos de luta
Tal como é tradição no presente man-

dato, o Presidente da República, Filipe 

Nyusi, voltou a dirigir-se à nação atra-

vés de um discurso sem interação com 

a imprensa.  

As cerimónias centrais do dia dos he-

róis de Moçambique, que tiveram o 

seu ponto mais alto nas celebrações 

dos 50 anos da morte de Eduardo 

Mondlane, foram marcadas pelo lan-

çamento de uma campanha que visa 

homenagear os combatentes de luta 

de libertação nacional. 

Segundo explicou Filipe Nyusi, trata-

-se de uma actividade que vai decor-

rer de forma criteriosa e faseada, no 

quadro do sistema nacional de títulos 

honoríficos e condecorações. 

Explicou que a medalha foi conquis-

tada por cada veterano, por isso se 

chama “Medalha Veterano da Luta de 

Libertação Nacional”. 

Manifestou a sua convicção de que 

com esta homenagem, o Estado não 

esgotará e nem responderá integral-

mente ao apreço que tem pelos liber-

tadores da pátria. 

“Sabemos que mesmo assim não con-

seguiremos ressarcir os seus esforços 

mas podemos ser bons continuadores 

e seguidores dos seus ideias”, frisou.  

O dia serviu igualmente para conde-

corar centenas de personalidades na-

cionais que se distinguiram com o seu 

trabalho em diversas frentes para um 

Moçambique melhor.

Os homenageados foram reconheci-

dos com a “Medalha Eduardo Mon-

dlane” nos seus diferentes graus.

Filipe Nyusi manifestou a sua deter-

minação de apostar no diálogo para a 

busca da paz efectiva dos moçambi-

canos. 

Recordou que Mondlane foi um ho-

mem que sempre primou pelo diálogo 

como principal arma para a conquista 

da independência, pois a guerra iria 

sacrificar o povo e aumentar a miséria.  

Com mestria, prosseguiu, Mondlane 

soube distinguir o branco do colonia-

lismo português e promover a unida-

de nacional como principal arma para 

o sucesso da luta.

Detenção do “quadro” Chang

Por Argunaldo Nhampossa

Luísa Diogo
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INTRODUÇÃO

Uma análise ao fornecimento de serviços sociais às populações em Moçam-
-

to, o acesso à saúde, à educação, à rede de transporte e telecomunicações, à 

claramente, as populações mais próximas dos centros urbanos ou dos mais 
importantes corredores de transporte (particularmente em volta da N1 ou 

-

cidadanias, caracterizadas por diferentes oportunidades de acesso a serviços 

OBJECTIVOS E METODOLOGIA

Com vista a diagnosticar as necessidades das populações no acesso a estes 
serviços, o Observatório do Meio Rural aplicou um pequeno inquérito por 
questionário, a 327 indivíduos, residentes em 6 bairros ou povoados em 

Nacarôa, Nampula), de Itoculo (distrito de Monapo, Nampula), do bairro 
-

(no distrito de Quissico, Inhambane), e do povoado de Mangunze (distrito 

-
nas, os dois bairros analisados neste texto (Namalinde e Ngomene) apresen-
tam características rurais: ausência de infra-estruturas urbanas, como rede 
de transporte, energia, água canalizada ou saneamento; predominância de 

-
ços (educação, saúde, transporte, telecomunicações, água, energia, extensão 
agrária, comércio e segurança), sendo convidado a seleccionar apenas 3 que 

que o acesso a posto médico e a furo de água constituíram as principais ne-

posto médico foi referida por quase três quartos (73%) dos inquiridos, com 
destaque para os dois povoados no Norte do país e para as populações com 

71% dos inquiridos, particularmente no Sul do país (mais marcado pelas es-
tiagens) e entre as populações com menores níveis de rendimento (1º quartil 

-
víncia

DESTAQUE RURAL Nº 49

05 de Fevereiro de 2019

PRIVATIZAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

NO MEIO RURAL

João Feijó 

Quadro 1: Principais necessidades apresentadas pelos inquiridos, por província 
Serviços: Província 

Nacional Nampula Tete Gaza/Inhambane 

Posto médico 73% 93% 79% 50% 
Furo de água 71% 68% 47% 91% 
Escola 40% 70% 40% 12% 
Transporte 31% 17% 27% 47% 
Extensão agrária 17% 11% 31% 12% 
Energia 16% 6% 13% 29% 
Loja comercial 16% 3% 11% 32% 
Segurança 12% 9% 18% 11% 
Telecomunicações 10% 5% 30% 0% 

 
-
-

inquiridos, particularmente nos povoados analisados no Norte do país, mas 

foi apresentada como prioritária por 31% dos indivíduos, particularmente no 

Os serviços cujas necessidades não foram tão manifestas relacionaram-se 
com a assistência agrária (17%), com a energia (16%), lojas rurais, segurança 

-

-
te uma baixa correlação entre o nível de rendimentos das populações e a 

a debilidade desses serviços (acesso à saúde, água, educação, transporte) 

Quadro 2: Correlação de Pearson entre necessidade de serviços e nível de rendimento 
Correlação de Pearson 

Posto médico 0,182 
Furo de água -0,173 

Escola -0,069 
Transporte -0,174 

Extensão agrária 0,139 
Energia 0,063 

Loja comercial -0,021 
Segurança -0,006 

Telecomunicações 0,139 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

país, os resultados permitem tecer as seguintes considerações:

meio rural, sendo a construção de posto médico uma das necessidades 
-

das prendem-se, não só, com as elevadas distâncias a percorrer, com a 
morosidade no atendimento, com a ausência de médico e de valências 
(obrigando à deslocação para hospitais provinciais), ou com a indispo-

zonas mais afectadas pela estiagem, constituindo a procura de água uma 
actividade que consome grande parte do tempo dos membros femininos 

das salas de aula foi construída com paredes de caniço ou matope (por 
vezes com cobertura de zinco), quase sempre com recurso ao trabalho 

visitadas não existia nenhuma carteira escolar, sendo que nas restantes 

debilidade é evidente não só ao nível do mau estado das vias de acesso – 

do ano, mas também devido à irregularidade e características dos meios 
de transporte (carrinhas de caixa aberta para transporte de pessoas e 

-
trou-se que, não obstante o drama do transporte urbano, as condições 
nas zonas rurais (em termos de frequência e custos de transporte) são, 

da população excluída do acesso a direitos fundamentais como a saúde 

Não obstante a presença de outras variáveis num complexo jogo político, 
assume-se que os governos locais que demonstrarem maior capacidade 
de melhoria destes serviços públicos tenderão a adquirir maior legitimi-

 1 -
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Baptista Bonzo, um antigo 

aspirante à presidência 

da Federação Moçambi-

cana de Futebol (FMF), 

está a ser acusado de burla pela 

TPM Tour, uma subsidiária da 

Empresa Municipal de Trans-

portes de Maputo e Matola. 

As duas empresas municipais de 

Maputo e Matola detém 75% da 

TPM Tours, contra 25% da Mo-

zaFleet, empresa privada respon-

sável pela gestão da frota.

Ao que apurámos, o cerne da 

questão prende-se com uma ale-

gada venda fraudulenta, por Bap-

tista Bonzo, de uma viatura Ma-

zda BT50, da TPM Tour, a qual 

havia alugado, em nome da VIP 

Habitat, empresa que representa. 

Foram infrutíferos todos os es-

forços empreendidos pelo jornal 

para ouvir a versão de Bonzo. 

Samuel Eugénio Manhique, di-

rector executivo da TPM Tour, 

explicou que Bonzo, um antigo 

vice-presidente para marketing 

na FMF, no mandato de Feizal 

Sidat, terá recorrido a “truques” 

para mudar o título de proprieda-

de da viatura, com conivência de 

alguns funcionários da Conserva-

tória de registo automóvel, para 

posterior venda. 

“A empresa VIP Habitat apro-

ximou-se à TPM Tour, com o 

intuito de alugar uma viatura, e 

nós fizemo-lo e, felizmente, esta 

pagou sem qualquer tipo de pro-

blemas os dois primeiros meses, 

mas no terceiro mês emitiu um 

cheque sem cobertura, o qual foi 

prontamente devolvido pelo ban-

co, por insuficiência de fundos”, 

afirmou.

Conta que de seguida a TPM 

Tour procurou a pessoa que tinha 

assinado o cheque, no caso ver-

tente o senhor Baptista Bonzo, e 

este “garantiu-nos que no dia se-

guinte iriamos receber os fundos, 

o que nunca mais acontecia”.

Vendo o tempo a passar e as pro-

messas de Baptista Bonzo não se 

materializarem, uma vez que não 

honrava com os seus compromis-

sos, a TPM Tour decidiu iniciar 

as demarches para a recolha da via-

tura, mas constatou que a mesma 

já não estava em sua posse, mas 

sim, nas mãos de um senhor co-

nhecido por Momed, proprietário 

das oficinas Alrawasy, localizadas 

na Avenida Acordos de Lusaka, 

perto dos antigos escritórios da 

empresa GWM, que é gerida 

igualmente por Baptista Bonzo.

O modus operandi 
“O senhor Bonzo arranjou uns 

papéis em nome de TRM Tour, 

uma empresa que, ao que viemos 
a saber,  não tem existência legal, 
pois na Conservatória não há 
registo de alguma  empresa com 
este nome. Ou seja, com base 
numa fraude e com conivência de 
uns jovens funcionários desones-
tos da Conservatória conseguiu 
alterar a transferência de proprie-
dade de TPM Tour para TRM 
Tour e de TRM Tour para o se-
nhor Momed”, frisou  Samuel 
Manhique.

Contudo, explica Manhique, o 

senhor Momed foi induzido em 

erro pela Conservatória, pois esta 

instituição confirmou que, de fac-

to, a viatura estava em nome de 

TRM Tour, pelo que não havia 

nenhum problema em adquiri-

-la. Quando este soube, através 

da direcção da TPM Tour que 

tinha sido burlado, requereu uma 

providência cautelar. O Tribunal 

decidiu constituir Momed como 

fiel depositário.

“Temos o nosso advogado atrás 

deste assunto, mas infelizmente 

o tribunal está a demorar. Esta-

mos a fazer pressão ao juiz para 

ver se toma alguma decisão, por-

que depois de ter constatado que 

houve falsificação,  foi sentar com 

a conservadora para saber como 

é que procedeu daquela forma e 

ela apercebeu-se de que houve 

uma mão interna que a induziu a 

cometer aquela falha. Assim, exa-

rou um outro despacho a declarar 

que houve fraude na transferência 

daquela propriedade, e este do-

cumento foi enviado ao tribunal 

para, com base nele, o juiz tomar 

a decisão”. 

E acrescenta: “A conservadora fez 

o seu trabalho, escreveu um do-

cumento devidamente assinado 

a declarar nulidade daquele acto 

TPM Tour e Baptista Bonzo em rota de colisão

Antigo aspirante à presidência da FMF 
acusado de burla
Por Paulo Mubalo

anterior, uma vez que foi basea-

do em factos não reais. Ou seja, 

nunca houve transferência dessa 

propriedade,  muito menos uma 

empresa chamada TRM Tour”, 

ajuntou. 

No entanto, a TPM Tour julga 

haver uma mão estranha a im-

pedir que o caso seja esclarecido, 

uma vez que sempre que a polícia 

procurou agir, esta acabou rece-

bendo instruções para retardar o 

processo.

Entretanto, o SAVANA deslo-

cou-se à Alrawasy, a oficina do 

senhor Momed e este confirmou 

os dados retromencionados, mas 

remeteu-nos à consideração do 

seu advogado.  

Foram nulas várias tentativas de 

ouvir a versão de Baptista Bonzo. 

Inicialmente, Bonzo disse que se 

encontrava em tratamento no es-

trangeiro e solicitou tempo para 

se inteirar do assunto. Porém, 

desde que se encontra no país 

( faz já duas semanas) nunca se 

dignou a prestar os devidos es-

clarecimentos ainda que tivesse 

manifestado tal interesse.
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Decorreu na semana finda, 
em Maputo, a entrega dos 
prémios do 2º sorteio da 
Campanha de Dinamiza-

ção dos Cartões de Débito, de Cré-

dito VISA e POS´s BCI – 2018-

2019, em que foram apurados mais 

três vencedores: Arnane Esteche 

Bizeque, da cidade da Beira (1º 

lugar), Ntchiquisse Ecson Langa 

e Rafael Ângelo Guambe (2º e 3º 

lugares, respectivamente).

Após receberem os seus prémios, 

Ntchiquisse Ecson Langa e Rafael 

Ângelo Guambe expressaram a sua 

satisfação nos seguintes termos: 

“Para mim foi bom ter ganho este 

prémio. Vai ajudar-me a resolver 

algumas coisas”, disse Ntchiquisse 

Langa, residente do bairro da Li-

berdade, reconhecendo que quando 

recebeu a notícia “primeiro fiquei 

desconfiado. Pensei que fosse burla. 

Mas depois vi que o nº era do BCI 

e quando vi o anúncio no jornal, no 

dia seguinte, confirmei”. A termi-

nar confessou que o uso do cartão 

Premiados clientes do BCI
“é muito melhor em relação ao nu-

merário. A pessoa não corre tanto 

o risco de ser assaltada na rua, nem 

de perder o dinheiro. Com o cartão 

é muito mais prático”.

Rafael Ângelo Guambe, residente 

na Machava-Sede, Posto Admi-

nistrativo do bairro Tsalala, afir-

mou que “o prémio vai ajudar-me 

a cumprir com as promessas que 

sempre fiz às minhas crianças” , 

disse, salientando que o melhor que 

as pessoas podem fazer é “aderir. O 

BCI para mim é um amigo.”

Saliente-se que estão actualmente 

duas campanhas em curso: a Cam-

panha dos Cartões e a Campanha 

POS. Em relação à Campanha 

Cartões, estão previstos sete sor-

teios quinzenais de Dezembro a 

Março, contemplando 3 premiados 

por sorteio (75 mil, 50 mil e 25 mil 

Meticais), o que representa um va-

lor total de MZN 1.050.000 em 

prémios. A Campanha dos Cartões 

compreende ainda um grande sor-

teio final, ao qual são elegíveis todas 

as transacções realizadas durante o 

período da campanha. 

A 
cidade de Maputo foi palco, re-
centemente, da sexta edição do 
Angel Fair Africa, um evento que 
reúne anualmente empreendedo-

res do continente africano e investidores 

provenientes dos quatro cantos do mundo, 

com vista à promoção de novos negócios, 

investimentos e partilha de experiência.

O evento contou com a participação de 

30 startups, sendo 10 de Moçambique e 

as restantes da Tanzânia, Quénia, Angola, 

Zimbábwè e África do Sul, que tiveram a 

oportunidade apresentar as suas ideias (pi-

tch) a potenciais investidores e parceiros 

interessados em contribuir para o desen-

volvimento e crescimento dos seus negó-

cios. 

Para além da apresentação das ideias de ne-

gócio, o Angel Fair Africa incluiu painéis 

de debate com oradores de renome, dos 

quais se destacam o investidor e empreen-

dedor norte-americano Kamran Elahian e 

o empresário moçambicano Daniel David.

Esta iniciativa é promovida pela Chanzo 

Capital, uma empresa de investimento afri-

cana, em parceria com a Associação Mo-

çambicana de Business Angels (AMBA) e 

ideaLab, tendo contado com o patrocínio 

da Gapi e do Standard Bank, através da sua 

Incubadora de Negócios.

Entretanto, o evento foi antecedido por 

uma formação de dois dias, que decorreu 

na Incubadora de Negócios do Standard 

Bank, durante a qual as startups selecciona-

das adquiriram conhecimentos e ferramen-

tas importantes para melhorar os produtos 

e serviços que se propõem criar, bem como 

para dar seguimento aos seus projectos.

Standard Bank acolhe 
edição do Angel Fair Africa

A 
petrolífera americana Anadarko, 
que lidera o consorcio da área 1 da 
bacia de Rovuma, anunciou esta 
semana a assinatura de dois estra-

tégicos contratos de compra e venda de gás 

com Shell internacional e com a  Tokyo gas 

juntamente com a Centrica. Os contratos 

são vistos como decisivos para tomada da 

decisão final de investimento ainda no pre-

sente semestre do ano em curso.  Recorde-

-se que na passada sexta-feira, a Anadarko 

também anunciou que irá vender 1,5 mi-

lhões de toneladas anuais, por um período 

de 13 anos, a um dos maiores importadores 

chineses. Trata-se da CNOOC Gas and 

Power Singapore Trading & Marketing, 

“um importante actor global na área de 

energia num dos maiores mercados de gás 

natural liquefeito (GNL) do mundo, em 

franco crescimento”, disse Mitch Ingram, 

vice-presidente executivo da Anadarko 

para o pelouro Internacional, Águas Pro-

fundas e Pesquisa.

Em dois comunicados separados divulga-

dos esta semana, a Anardarko anunciou que 

assinou um contrato de compra e venda de 

gás com a Shell, que prevê a aquisição de 

dois milhões de toneladas por ano, durante 

um período de 13 anos. A Anadarko está a 

desenvolver a primeira fábrica de GNL on 

shore em Moçambique, composta por dois 

módulos de GNL iniciais com capacidade 

total de 12,88 MTPA para apoiar o desen-

volvimento dos campos golfinhos/atum, na 

península de Afungi, em Cabo Delgado. 

Mitch Ingram manifestou a sua satisfação 

com o alcance do contrato que se baseia em 

acordos previamente anunciados e que eleva 

as vendas totais de longo prazo da multina-

cional para 7,5 (MTPA). 

Anadarko fecha contratos 
de venda de gás



Savana 08-02-2019EVENTOS
14

PUBLICIDADE

1. Introdução

A Coligação Cívica sobre a Industria Extractiva (CCIE) re-
cebeu com natural interesse a noticia anunciando a deci-

compensar as várias centenas de pessoas e comunidades de 

-

-

-

-

-

independente que poderá decidir sobre quaisquer reclama-
-

-

2018 por uma sociedade britânica de advogados de direi-

abusos de direitos humanos na ou em redor da empresa 
-

-

- muitas delas provocando ferimentos tão graves que cau-
saram diminuição da capacidade de trabalho das vítimas  

aldeia de Namucho-Ntoro 

Todos os incidentes objecto da queixa terão ocorrido entre 

-

-

-
-

-
-
-

-

 o acordo ora anunciado resulta de uma acção judicial 

-

-
-

 

 Apesar destes actos bárbaros e degradantes terem sido 
-
-
-

-
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-

-

-

-
-

-

-

-

-
sas e agredindo violentamente um grupo de homens trajando 

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

a implementação do projecto resulta de atribuição de duas 

-

-
-

por potenciais violadores da lei e por aqueles investidos de 

-

-
-

-
-

-
-

de comunidades afectadas por projectos extractivos e contra 
-
-

-
-

afectadas pela indústria extractiva não for travada imediata-

Organizações membros da Coligação Cívica sobre a Industria 
Extractiva
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GESTÃO DE SISTEMAS 
INTEGRADOS EM QUALIDADE, 
AMBIENTE E SEGURANÇA

Início das aulas: Fevereiro de 2019 
Inscrições abertas 

Locais de Inscrição:
Secretaria do ISCTEM ou 
Secretaria da Escola de Pós-Graduação
Edifício JAT IV - 1° andar, Porta 4

E-mail: imonjane@isctem.ac.mz
Rua 1394 - Zona da Facim, N° 332, Maputo

84 29 59 213
82 31 32 200 

Telf:
Parceiro

MESTRADO/MBA

A 
-

gressos da   por apenas 

847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355

A 
Vodacom, através da sua 
iniciativa de responsabi-
lidade social na área de 
educação, denominada 

“Vodacom Faz Crescer”, disponi-
bilizou semana passada, na cidade 
de Maputo, uma biblioteca à Es-
cola Primária Completa de Ma-
goanine “B”, visando a melhoria 
do processo de ensino e aprendi-
zagem. 

 A Biblioteca está apetrechada em 

meios didácticos, com destaque 

para 20 computadores com acesso à 

internet gratuita e 300 livros de di-

ferentes temáticas, para além de um 

acervo de livros digitais disponíveis 

a consultas dos estudantes. 

A entrega da biblioteca coincidiu 

com a cerimónia oficial da abertura 

do ano lectivo 2019 e contou com 

a presença do Primeiro-ministro, 

Carlos Agostinho do Rosário, da 

Ministra da Educação e Desen-

volvimento Humano (MINEDH), 

Conceita Sortane, da governado-

ra da Cidade de Maputo, Iolonda 

Cintura e do Presidente do Conse-

lho Municipal de Maputo, David 

Simango. 

Na cerimónia estiveram ainda pre-

sentes, representantes de corpos 

diplomáticos, professores, pais, en-

carregados de educação e comuni-

dade no geral.

Durante o ano passado, 2018, o 

“Faz Crescer” apetrechou biblio-

tecas escolares nas províncias de 

Manica, Sofala, Tete, Zambézia, 

Nampula, Cabo Delgado e Gaza 

tornando assim Maputo a 8ª pro-

víncia contemplada pelo projecto.

“Com esta acção a Vodacom busca 

medidas assertivas para o desenvol-

vimento intelectual dos estudantes 

olhando sempre para o desenvol-

vimento tecnológico no sistema de 

ensino e aprendizagem”,  destacou 

Paula Zandamela, das Relações 

Públicas da Vodacom.

Um novo elemento adicionado ao 

projecto neste evento foi a com-

ponente ecológica. Uma acção que 

aconteceu por conta da nova parce-

ria entre a Fundação Sérgio Gago e 

a Vodacom, que irá levar à todas as 

escolas beneficiadas pelo projecto, 

ecopontos e uma formação com o 

ABC da reciclagem.

O projecto “Vodacom Faz Crescer” 

é uma iniciativa de responsabilida-

de social da Vodacom, em parceria 

com o Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano visan-

do apoiar o sector da Educação 

ao nível de todo o país. O projecto 

consiste na reabilitação e apetre-

chamento de bibliotecas escolares 

em Moçambique.  

Vodacom 
oferece 
biblioteca 
escolar em 
Maputo
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A 
troca de acusações sobre o 
descrédito do sistema judi-
ciário dominou as atenções 
e os discursos da abertura 

do ano judicial, cujas cerimónias 
centrais tiveram lugar na passada 
sexta-feira, na cidade de Maputo.

Ao contrário da rotina tradicional e, 

por força da alteração da lei da orga-

nização judiciária em Moçambique, 

em 2019, o ano judicial abriu um 

mês antes, isto é, a 01 de Fevereiro.

A solenidade ocorre numa altura em 

que o sistema judiciário passa por 

uma situação de desprestígio, em vir-

tude da sua prestação no caso das dí-

vidas ocultas, para além das alianças 

feitas com o poder político, violando 

a Constituição, para salvar Manuel 

Chang da justiça americana.   

Nos seus discursos, quer a Procu-

radora-Geral da República (PGR), 

Beatriz Buchile, quer o presidente 

do Tribunal Supremo (TS), Adelino 

Muchanga, ignoraram a polémica 

que envolveu o judiciário em torno 

do caso Chang. 

O evento, que durou cerca de duas 

horas e meia, foi marcado por atritos 

e atirar de culpas entre os fazedores 

da justiça, com maior enfoque para 

o discurso incendiário de Flávio Me-

nete, bastonário da Ordem dos Ad-

vogados de Moçambique (OAM).

A cerimónia, que teve como lema: 

“40 Anos da Organização Judiciária 

de Moçambique: Passado, Presente e 

Futuro”, e que, contou com a presen-

ça do primeiro-ministro, Agostinho 

de Rosário, arrancou com homena-

gens aos antigos ministros da Justi-

ça e aos primeiros magistrados que 

lideraram as brigadas que abriram a 

nova era do sistema judiciário mo-

çambicano depois da independência, 

em 1978. 

Neste grupo, destacam-se figu-

ras como Joaquim Madeira, Mário 

Mangaze, Abdul Carimo, Alber-

to Santos Nkutumula, João Carlos 

Trindade, Sinai Nhatitima, entre 

outros.

A homenagem aos antigos ministros 

da Justiça foi marcada pela ausência 

de todos homenageados: Teodato 

Hunguana, Rui Baltazar e Ossuma-

ne Aly Dauto. 

Depois dos tributos, seguiu a mara-

tona de discursos dos principais ac-

tores dos órgãos de administração da 

justiça.   

Flávio Menete resumiu o seu discur-

so referindo que a justiça moçambi-

cana está completamente desacredi-

tada.      

Lamentou o facto de a história ter, 

um dia, proibido o exercício da pro-

fissão de advogado, facto que perdu-

rou de 1975 até 1994, o que faz com 

que Moçambique célebre 40 anos da 

organização judiciária, sem advoga-

dos incluídos. 

Referiu que a justiça moçambicana 

está rodeada de um mar de proble-

mas.

Escolheu alguns exemplos para es-

pelhar a podridão do sistema e a sua 

Atritos e troca de acusações abrem ano judicial

PGR e TS ignoram manobras processuais 
em torno do “caso Chang”
Por Raul Senda

submissão ao poder político, o que 

culmina com a sua apatia perante 

as constantes violações dos direitos 

fundamentais dos cidadãos.

Falou do clima de medo e terror em 

Cabo Delgado e referiu que a pro-

víncia vive tempos de extrema in-

segurança, em virtude de bárbaros 

ataques às populações, com muitos 

mortos, feridos, desaparecidos e des-

locados, para além de destruição e 

paralisação das mais diversas activi-

dades.

 “Não nos parece de concordar com 

os pronunciamentos oficiais no sen-

tido de que a situação está controla-

da, quando na verdade vidas huma-

nas continuam a ser dizimadas todos 

os dias”, lamentou.

Flávio Menete condenou o compor-

tamento das autoridades policiais 

durante as eleições autárquicas.   

Para o bastonário, cujo discurso 

era muitas vezes interrompido por 

aplausos, as eleições autárquicas fo-

ram caracterizadas por falta de trans-

parência na actuação dos órgãos elei-

torais e judiciais.

Sobre as dívidas ilegais, Menete 

referiu que na abertura do ano ju-

dicial 2018, a Ordem manifestou a 

sua estranheza pelo facto de, com 

relação ao Processo de Instrução 

Preparatória n.º 1/PGR/2015, não 

terem, na altura, sido constituídos 

arguidos volvidos três anos, mesmo 

depois do relatório da Kroll revelar 

que USD500 milhões tiveram uma 

aplicação desconhecida. 

 “Estávamos certos: o descrédito 

constitui hoje uma triste realidade, 

com sinais evidentes de que perde-

mos o controlo da situação e ten-

tamos socorrer-nos de expedientes 

indefensáveis. O tribunal de Kemp-

ton Park, na África do Sul, por sinal 

equiparado a de tribunal de distrito 

municipal no nosso país, tem estado 

a colocar na mesa cartas que emba-

raçam o nosso sistema de adminis-

tração da justiça, cada dia que passa. 

Aqui e acolá pergunta-se se estamos 

diante de incapacidade ou se, ao in-

vés, foram arquivados os critérios de 

legalidade e isenção”, atacou. 

Sublinhou que não pretendendo 

entrar em qualquer tipo de aprecia-

ção do mérito da prisão de Manuel 

Chang, antigo Ministro das Finan-

ças, toda a sociedade teve acesso à 

informação relevante, com especial 

destaque para aquela que reforça as 

suspeitas do cometimento de crimes 

de peculato, corrupção e simulação. 

Também ficou reforçada a suspeita 

de sobrefacturação e abuso de cargo 

ou funções.

Perante os factos acima arrolados, a 

OAM espera que esta “novela” possa 

ter sido uma escola prática para as 

diversas sensibilidades, da importân-

cia, nobreza e indispensabilidade dos 

profissionais da advocacia, muitas 

vezes encarados como sendo os de-

fensores de criminosos. 

Referiu que OAM fará tudo o que 

estiver ao seu alcance, para que a As-

sembleia da República reconsidere a 

sua posição com relação à legalização 

de inconstitucionalidades e encetará 

diligências no exterior, com o objec-

tivo de explorar a possibilidade de 

moçambicanos não serem obrigados 

a pagar dívidas de origem criminosa.

Também espera que o Conselho 

Constitucional se pronuncie com re-

lação às petições que lhe foram sub-

metidas por um grupo de cidadãos, 

requerendo a declaração de incons-

titucionalidade da resolução da As-

sembleia da República, que inscreveu 

no orçamento do Estado as dívidas 

odiosas.

Apelou a Procuradoria-geral da Re-

pública (PGR) a divulgar os nomes 

dos demais arguidos no processo ati-

nente as dividas ocultas. 

“O nosso sistema de administração 

da justiça está à prova. O seu futu-

ro depende do que fizermos hoje. E 

hoje, concordarão comigo, tudo está 

nas nossas mãos. Emprestemos ao 

sistema a seriedade que ele precisa e 

o povo merece”, apelou.

Para Menete, a legalização de prisões 

ilegais constitui uma das mais graves 

situações que vivemos, num Estado 

que se pretende Direito Democráti-

co.

“Se a prisão ilegal é tipificada como 

crime, não se percebe e é inaceitável 

que o magistrado do Ministério Pú-

blico, garante da legalidade da prisão, 

não ordene a soltura imediata da ví-

tima do crime, mas antes promova a 

legalização do ilegal. Mais grave ain-

da é o juiz, no seu despacho, reconhe-

ce que a prisão é ilegal e, entretanto, 

valida e mantém essa mesma prisão. 

O exemplo mais recente é o do jor-

nalista Amade Abubacar, detido a 5 

de Janeiro por membros das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambi-

que, mantido 13 dias em cativeiro, 

em instalações militares, torturado e 

o juiz valida e mantém a prisão. Isto 

é uma aberração jurídica. E podere-

mos chegar ao fim e dar conta que 

o jornalista não cometeu qualquer 

infracção, mas foi ele que foi priva-

do de exercer o direito de informar a 

sociedade do que se passa em Cabo 

Delgado, palco de ataques bárbaros”.

Segundo o bastonário da OAM, o 

Ministério Público não conseguiu 

providenciar a soltura do jornalista 

Amade Abubacar, ilegalmente preso 

e isolado num estabelecimento mi-

litar, mas tem estado a desdobrar-se 

em esforços titânicos para evitar a 

extradição de Manuel Chang o que 

nos leva a deduzir que não rege a sua 

actividade de forma isenta.

Ninguém virá fazer justiça 
por nós
Com um discurso totalmente à mar-

gem dos assuntos mais candentes do 

momento, sobretudo, o caso Manuel 

Chang, Beatriz Buchile referiu que 

este é o momento de as partes re-

flectirem sobre o que pretendem do 

sistema judiciário moçambicano.

“Trata-se de um momento de parti-

cular importância, em que despidos 

de tabus ou concepções corporativis-

tas, devemos avaliar os grandes desa-

fios da nossa justiça, na sua perspec-

tiva de valor incomensurável para a 

evolução de uma sociedade”, apelou.

Para Buchile, a abertura do ano ju-

dicial realiza-se num momento em 

que o sistema de administração da 

justiça moçambicano enfrenta de-

safios sem precedentes, desde a sua 

implantação. 

“Referimo-nos ao crime organizado 

e transnacional, como a corrupção, 

o branqueamento de capitais, ter-

rorismo, tráfico de estupefacientes 

e substâncias psicotrópicas, tráfico 

de pessoas, crimes ambientais, entre 

outros, onde a cooperação jurídica e 

judiciária alcança particular relevo, e 

exige a todos os órgãos e instituições 

do Estado, atenção especial”.

Salientou que há que introduzir mu-

danças, adoptando atitudes que per-

mitem ao judiciário enfrentar estas 

novas realidades criminais.

Falou da necessidade de se pros-

seguir com a reforma legislativa, 

adequando, permanentemente, a 

legislação existente à realidade dos 

acontecimentos sociais e da evolução 

tecnológica para além de prosseguir 

com a formação e a capacitação per-

manente dos magistrados e outros 

técnicos, com intervenção processual 

nas diversas jurisdições. 

Buchile enfatizou a necessidade da 

introdução de técnicas especiais de 

investigação que respondam à evo-

lução e sofisticação da criminalidade, 

com destaque para a criminalidade 

organizada e transnacional.

A PGR aproveitou a oportunidade 

para contra-atacar as críticas de Flá-

vio Menete e referiu que nada valem 

ataques àquela ou outra instituição 

ou entidade porque ninguém virá fa-

zer justiça por nós.

“É tempo de nos questionarmos so-

bre o que é que cada um de nós no 

judiciário, entre magistrados judi-

ciais e do Ministério Público, advo-

gados, oficiais de justiça, membros 

do SERNIC e do SERNAP, tem 

estado a fazer para o fortalecimento 

deste sector na prevenção e combate 

ao crime organizado. Nós, moçam-

bicanos, é que devemos fortalecer as 

nossas próprias instituições, dotá-las 

de recursos humanos, materiais e fi-

nanceiros para prosseguirem eficaz-

mente a sua missão”, retorquiu.

A magistrada alertou para as dis-

torções que possam estar a ocorrer 

em cada um dos sectores do sistema 

judicial, defendendo soluções e coor-

denação de esforços para a satisfação 

dos desígnios do nosso povo, finali-

zou.

Por seu turno, Adelino Muchan-

ga, Presidente do TS, fez menção 

às realizações do sector no ano que 

findou, tendo destacado a aprovação 

de diferentes dispositivos legais que 

reformaram o judiciário. 

Apontou como principal desafio a 

celeridade processual e sublinhou 

que o bom funcionamento do siste-

ma de justiça estimula o desenvolvi-

mento económico, incentiva inves-

timentos e a correcta utilização do 

capital disponível.

Sobre números, Muchanga disse que 

o sector abre o ano 2019 com pouco 

mais de 159 mil processos pendentes. 

Apesar destes números, o presidente 

do TS fez um balanço positivo.

Agostinho de Rosário, PM, defen-

deu serenidade e celeridade no es-

clarecimento de todos os processos 

remetidos aos órgãos da justiça, assi-

nalando o imperativo do respeito do 

quadro jurídico-legal vigente.

Reiterou o compromisso do governo 

em colaborar e apoiar os órgãos de 

justiça.

A abertura do Ano judicial foi marcada por várias críticas dentro da magistratura
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Cartoon
EDITORIAL

Apesar do desgaste sofrido pelo MDM (Movimento De-

mocrático de Moçambique) nas eleições de Outubro, o 

seu papel vai continuar relevante em várias autarquias do 

país, em função do seu posicionamento como compo-

nente estratégico da oposição moçambicana.

Em vários municípios do país, o MDM, se aliado à Renamo, pode 

fazer a vida cara ao partido dominante, a Frelimo, apesar das dú-

vidas de comportamento criadas exactamente nas últimas eleições 

municipais.

Por clivagens internas, o MDM viu partir membros importantes 

para a Renamo,  um partido de onde vieram também muitos mi-

litantes, quando Daviz Simango entrou em rota de colisão com 

Afonso Dhlakama, em 2008. Nessa altura, o MDM rapidamente 

ganhou espaço como a terceira força política de Moçambique, 

granjeando simpatias nos meios urbanos, sobretudo entre os jo-

vens com mais educação. Também soube capitalizar o descon-

tentamento de muitos militantes da Frelimo, que dificilmente 

votariam Renamo, mas que se sentiram confortáveis no voto em 

Daviz Simango. Os bairros de cimento votaram MDM, depois 

de uma vergonhosa decisão da CNE(Comissão Nacional de Elei-

ções) ter impedido o partido de se apresentar em nove círculos 

eleitorais.  

Nas autárquicas de 2013, boicotadas pela Renamo, o MDM con-

seguiu quatro municípios. Em Maputo, Venâncio Mondlane che-

gou aos 40%. Porém, a morte do edil de Nampula, Mahamudo 

Amurane,  em Outubro de 2017, assinalou o movimento descen-

dente do MDM, que nem sequer conseguiram manter “a capital” 

do norte nas eleições intercalares que se seguiram. Mas, para a 

história do multipartidarismo, é importante anotar que a Rena-

mo ganhou as intercalares de Nampula com o apoio explícito do 

MDM na segunda volta.

As deserções de pedras notáveis ao longo de 2018 determina-

ram uma atitude ressabiada na CNE, onde em votações chave, 

para impedir a candidatura de Venâncio Mondlane em Maputo, 

o MDM votou com a Frelimo. De forma patética, na mesma se-

mana da tomada de posse nas 53 cidades e vilas autárquicas, é 

tornada pública uma derradeira tentativa do MDM em impedir 

que Manuel de Aráujo, a autarca trânsfuga de Quelimane, reassu-

misse o município, que ganhou de forma contundente nas urnas, 

defendendo as cores da Renamo.

Apesar da escandalosa fraude eleitoral em Marromeu, o voto ali-

nhado do MDM com a Renamo dará a presidência da assem-

bleia municipal à oposição. O mesmo cenário pode acontecer na 

Matola. António Muchanga, com o apoio do MDM, pode ser o 

presidente da assembleia municipal da mais populosa autarquia 

de Moçambique. Na Beira, a autarquia do MDM que salvou o 

partido do seu hara-kiri político, mesmo assim, Daviz terá que 

contar com o eventual apoio da Renamo, se quiser ter apoio para 

governar. Embora possa igualmente cortejar a Frelimo.

À hora que é redigido este editorial, dizem-nos que há um acordo 

de bastidores entre a oposição e que o acordo se pode estender 

até Outubro, quando o país for a votos para um novo parlamento. 

Antes da sua morte em Maio de 2018, Dhlakama negociou com 

Daviz um acordo eleitoral. A última proposta não chegou às mãos 

de Dhlakama, mas o documento existe.

Mais que a Renamo, o espectro do voto útil, da bipolarização, que 

se verificou em 2014 e em Outubro de 2018, pode determinar um 

maior enfraquecimento do MDM, o que é mau para a oposição. 

E é mau para a democracia em Moçambique. O MDM precisa 

de se reinventar, perceber os erros cometidos e recuperar da sua 

própria auto-flagelação.

A democracia moçambicana, como todas as democracias, precisa 

de uma oposição forte.

A democracia moçambicana precisa de um MDM sério, respon-

sável. Forte!   

O papel do MDM

George Steiner, no discurso de 

agradecimento a um honoris 
causa, teve este desabafo: «É 
possível que as humanidades 

nos tornem menos empáticos, que elas nos 

proporcionem uma enorme riqueza inte-

rior que nos torna menos capazes de reagir 

imediata e vigorosamente à necessidade 

humana. A necessidade humana é fre-

quentemente estúpida, desordenada des-

provida de beleza». 

Steiner proferiu este juízo contra si 

mesmo; toda a vida defendeu que as 

humanidades humanizavam e ei-lo aos 

oitentas a pôr a hipótese contrária, em-

bora com a ressalva de que tal «é possí-

vel, pois espero estar enganado».

A hipótese que Steiner levanta é ter-

rível. Talvez a frequência excessiva da 

arte nos amortize a sensibilidade e tor-

ne estetas. Quanto mais consumidores 

da cultura e da arte mais alheios à sorte 

do que está “lá fora”? Ver a beleza de 

uma fotografia de Sebastião Salgado 

pode imunizar-nos de questionar a po-

breza?

Talvez o mal emerja do cruzamento 

destas quatro coisas: uma mutação da 

cultura de massas, o “apagamento” da 

mathesis e da memória e a bomba de-

mográfica.

Quando havia um vislumbre de mathe-

sis (a hipótese de uma ciência geral que 

articule os diversos horizontes do saber) 

confiava-se numa maior correspondên-

cia entre a sensibilidade, o conhecimen-

to (científico ou artístico) e a moral.

Hoje, alia-se à suposta falência da ma-

thesis uma depauperação da memória e 

a pulverização da cultura humanística, 

degradada pela asfixiante auto-refe-

rencialidade das indústrias culturais 

– a minha filha de 15 convidou-me a 

ver “um filme espectacular com a Lady 

Gaga” e afinal era a quinta versão de A 

Star is Born (fraquita). Mas como ela 

não tem memória das outras… E re-

pare-se como as televisões viram sobre 

sobre si mesmas “as janelas para o mun-

do”: rapidamente, num canal, os entre-

vistados dos programas são os pivots de 

Indústrias culturais?
outros programas, ou os actores das suas 

novelas, ou os jornalistas passam a ser 

os notáveis convidados, etc (- Eco cha-

mava a este fenómeno a neo-televisão).

As indústrias culturais oferecem catálo-

gos de “novidades”: as emboscadas em 

que intrincamos gratuitamente o nosso 
tempo. Entretanto, o conhecimento foi 
preterido pelo entretenimento, o qual 
coloca o seu foco na sociabilidade: se 
não vemos a última série de televisão, a 
peça de teatro mais badalada ou lemos 
os livros mais vendidos, quem somos? 
E o gosto médio vai baixando de ní-
vel porque, de sempre, a qualidade que 
emerge de uma sensibilidade prospec-
tora não pode ser a de todos, nem mui-
to menos de massas. E aquela implica 
trabalho, erudição, distância e risco. 
Se hoje se confunde na democracia 
(do gosto) a hierarquia da populari-
dade com a do prestígio, foi a forma 
do sistema desviar para os resultados 
económicos os critérios que deveriam 
assentar na qualidade formal e orgâ-
nica das obras. Porém, apesar de José 
Rodrigues dos Santos vender como 
pãezinhos, é um lixo, não é Lobo An-
tunes.
Usemos uma maravilhosa formulação 
do maliano Tierno Bokar, segundo o 
seu discípulo Hampaté Bâ: 
“A escrita é uma coisa e o saber outra. A 
escrita é a fotografia do saber mas não o 
saber em si. O saber é uma luz que existe 
no homem.” 
Bokar prevenia, como Platão, contra o 
fetichismo da letra impressa, mas o seu 
aviso ajusta-se hoje igualmente aos es-
tereótipos das indústrias culturais e até 
ao nó cego cognitivo que impera nas 
redes sociais. 
Ao mesmo tempo, o mercado oferece 
um índice de satisfação imediata que 
se entrosa num tipo de cultura remix, 
de horizontalidades, onde tudo se equi-
vale e rapidamente fica obsoleto. Hoje, 
quando a opinião de um especialista se 
equivale à de um ignaro nas redes so-
ciais estamos diante de letras mortas, 
das fotografias do saber. Contudo, o gos-
to da maioria, ilusoriamente reforça-se 

com a explosão demográfica; à maioria, 

que tem sempre um anseio pela metade, 

um querer pela metade, é indiferente 

que seja absolutamente distinto saber 

como funciona a máquina de lavar rou-

pa ou como apertar o botão. 

Quando estabelecemos com a estética 

uma mera relação petisqueira, heteró-

noma, i.é, de divertimento e descarte, 

não se produz aí, em termos humanos, 

nenhum campo novo de valores e de 

relação. Pelo contrário, a experiência 

estética profunda, implica uma vulne-

ração – nela, a nossa percepção sobre 

as coisas, o mundo, as relações, mudam; 

despertamos para um novo sentido, tal-

vez o transe dessa luz de que fala Bokar 

e que pode estar obstruída ou ser des-

velada.

Do lado do entretenimento temos 

o Gosto (convertido em tique face-

bookiano), do lado da reminiscência 

(diria o Platão) há uma flutuação das 

“placas continentais” que muda a nossa 

topografia interior.

Como escreve o filósofo Byung- Chul 

Han: «Não podemos ver de forma diferen-

te sem nos expormos a uma vulneração. Ver 

pressupõe a vulnerabilidade». Eis porque 

de comum vemos melhor as nossas tra-

dições de fora delas do que no seu seio, 

ou percebemos finalmente certas com-

plicações da nossa vida, mercê de um 

distanciamento.

E afinal, é mesmo impossível uma ma-

thesis? Não. É propaganda da cultura 

de massas.

Para dar só um exemplo, se abraçarmos 

o pensamento da complexidade, de 

que Edgar Morin nos abriu as portas, 

notamos cadeias de transmissão entre 

diversos saberes que se observam si-

multaneamente nas ciências, nas artes 

e na vida. 

Embora tudo isto dê trabalho, e aqui 

actua a educação: para nos fazer com-

preender que o trabalho que o conheci-

mento dá pode não só dar prazer como 

(um efeito lateral) até recompensar-nos. 

A sabedoria, meus caros, pode ser uma 

felicidade, já as indústrias culturais…
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Pedra angular do culto da personalidade é a busca do sagrado, do 

sagrado terreno, do sagrado profano, do sagrado pronto-a-usar. 

Seres humanos como nós são idolatrados como se deuses 

fossem, são ritualmente colocados em pedestais sacraliza-

dos. Cumprimos cegamente - e, quantas vezes, alegremente - as 

suas ordens, reproduzimos mimeticamente os seus dizeres. Seus 

escritórios, seus carros, seus adereços: tudo isso é matéria de culto 

ferveroso e permanente. Um mercedes último modelo, por exemplo, 

torna-se um altar em nossas almas sequiosas; o seu utente, um pe-

queno deus adorado. Em múltiplas oportunidades da vida, seja no 

contacto físico, seja através dos órgãos de informação, seja por via 

das redes sociais, estamos confrontados com esse culto. 

Por hipótese, quanto mais fraco é o coeficiente de crítica social, 

mais forte e indiscutível é esse culto, mais reverencial, mais idola-

trante é a sociedade.

Sagrado pronto-a-usar

Considero este texto como 

continuidade do que o 

prof. A. Nuvunga tem 

vindo a dizer e a fazer nos 

últimos meses enquanto académi-

co e Director do ADS!

Eu estou de acordo que hoje deve-

ríamos proceder à uma séria críti-

ca do teor dos discursos políticos, 

religiosos e académicos que estru-

turam a nossa sociedade. 

Devo igualmente dizer que estou 

de acordo que possamos dizer o 

que pensamos no sentido de Kant, 

Heidegger ou Husserl. Todavia, 

aceitando essa condição, penso 

que é momento, no caso de Mo-

çambique, de aprofundarmos o 

trabalho que vem sendo feito por 

aqueles académicos e intelectuais 

que pensam que devemos de-
-pensar (desconstruir os espaços 

comuns, os espaços habituados, o 

pensamento mineralizado ou pe-
drificado, muito em voga em Mo-

çambique) ou re-produzir o teor 

do próprio acto do pensamento 

enquanto abertura do e ao insólito. 

O que vai me interessar, hoje, neste 

texto, é um fenómeno que tem es-

tado em discussão, ou pelo menos, 

há uma tendência nesse sentido 

nos diversos círculos. A discussão 

tem como objecto um fenómeno 

já passado e novo, a aquisição de 

viaturas num valor de 120 mi-

lhões de meticais e as dívidas ile-

gais. À estes objectos particulares, 

podemos acrescer outros dois, da 

mesma estrutura, como o caso da 

aquisição de viaturas de luxo para 

a comissão permanente da AR. 

Esses quatro problemas não são os 

únicos. No Moçambique da época 

neoliberal, ou ainda do burocra-

tismo neoliberal (B. Hibou. Estes 

problemas são pertinentes e, por 

consequência, a sua discussão útil, 

é, pois que a discussão que tem 

vindo a ser feita tem se mostrado 

limitada e que não tem colocado 

o problema de fundo da nossa so-

ciedade, numa fase em que a libido 
das elites, todas elas confundidas, é 
não só excessiva, mas agressiva na 

sua exposição. Todavia, o que aca-

bo de dizer não me permite com-

preender onde é que esta o pro-

blema da nossa sociedade e é por 

isso que acho que as discussões 

normativas, acusadoras, militantes, 

fervorosas, longe de serem desin-

teressantes, elas não o esclarecem 

nem o compreendem (sentido 

weberiano desse termo). Muito 

do que se disse até agora, salvos 

raras excepções, foram discursos 

que circulam (Dewey, Whitehead) 

de um problema para o outro, ou 

seja, são discursos que não sen-

do desnecessários, eles fazem dos 

problemas oportunidade para acu-

sar, o que é certamente fácil, e não 

para reflectir ou criar condições, 

salvo algumas exceções contáveis, 

para um disputatio, no sentido me-

dieval do termo. É assim que pen-

so que estes fenómenos, mesmo 

que tenham mobilizado a quase 

todos preocupados com o desti-

A cultura do excesso em Moçambique
Por Régio Conrado

no de Moçambique, obrigam-nos 

a colocar algumas questões sobre 

esses «escândalos» e ver que teor 

que eles nos permitem desven-

dar. E aqui que penso que Marx, 

abandonado muito rápida e co-

modamente em Moçambique nos 

círculos intelectuais e académi-

cos, mostra-se útil para começar 

a nossa colocação. Sendo assim, 

o que significam estes escândalos 

numa sociedade que é constituída 

por uma vasta estrutura de indiví-

duos inseridos e encerrados numa 

miséria cíclica económica, indi-

víduos desapossados e um outro 

grupo de pessoas, que pelas suas 

ligações com o Estado, empresas 

privadas, ONG e organizações 

da Sociedade Civil, Igrejas, etc, 

são possidentes? Como puderam 

ver o parágrafo acima, coloquei 

ao mesmo nível as elites políticas, 

económicas, académicas, sociais, 

religiosas e culturais. Ao colocar 

todas essas elites no mesmo nível 

é porque essas elites, que se pre-

tendem diferentes, vivem numa 

estrutura social e de imaginário 

do que é ser elite quase comum. 

Ou seja, muitos dos que criticam 

estas aquisições ou dívidas, não 

porque não tem razão de o fazer, 

a têm, porém não raras vezes vi-

vem no mesmo mundo social. 

Não é menos comum ver um alto 

responsável de uma empresa reli-

giosa (igreja) a pregar contra o en-

riquecimento, contra a ostentação, 

contra o excesso de bens materiais, 

mas ele mesmo vivendo no fausto, 

andando de carros que atormen-

tam o cidadão amordaçado pela 

miséria, estrangulado pelo medo 

do futuro. Para além desses, temos 

igualmente muitos «chefes» de 

fila nas manifestações contra essas 

práticas a ter os mesmos carros, 

ou as mesmas práticas. Estes dois 

exemplos colocam um problema, 

que vou ilustrá-lo com um terceiro 

exemplo. Um jovem recém-saído 

da universidade entra para uma 

empresa e recebe, suponhamos 30 

mil meticais. Umas das primeiras 

coisas que este jovem faz, muitas 

vezes desnecessariamente, é em-

préstimo bancário para comprar 

um carro que pode ir até dois mi-

lhões de meticais. O que ele quer é 

um grande carro e um carro gran-

de. Como o prof. Serra em muitas 

obras e no seu fungulamaso tinha já 

dito que esses bens não são adqui-

ridos pela sua utilidade mas pelo 

poderio que transmitem. Isto pode 

denotar  «mediocridade » e « deso-

rientação » ( que cada um dê a in-

terpretação que lhe convier à esta 

palavra) reina e estrutura as diver-

sas personalidades que detêm tais 

bens. Um outro exemplo trivial, 

mas pertinente, não é menos raro 

ver pessoas com quatro telemó-

veis enormes, carteiras enormes, 

muitas chaves nas mãos, relógios 

enormes entre outros bens que 

denotam uma certa, na visão deles, 

grandeza, alto nível de vida. Vejam 

que estas práticas estão impregna-

das até nas classes populares (ve-

jam a organização dos casamentos, 

das cerimónias fúnebres, dos xi-

guianas, xitiques, aniversários, etc). 

Visto estes exemplos, como é que 

nos podemos limitar a condenar, 

manifestar contra, acusar, etc, sem 

tentar compreender e, se possível, 

explicar (sentido de Edgar Morin 

ou Michel Lowi, ou de G. Luckas) 

o que é que está  na base dessa libi-
nidade, falocraticidade da nossa so-

ciedade. Ou seja, os exemplos que 

apresentei eram para tentar ilus-

trar a complexidade dessa situação 

e levantar a questão não apenas 

enquanto problema das elites po-

líticas, mas como um problema de 

toda a nossa sociedade. O proble-

ma sociológico e filosófico que se 

pode colocar é a questão do siste-
ma de valores na nossa sociedade 

ou melhor o humus axiologico que 

orienta as nossas acções. Se for as-

sim, então, entendo que é preciso 

afirmar que somos uma sociedade 

com uma cultura do excesso, onde 

a sobriedade, depois das reformas 

políticas de 1990 ficaram anuladas 

e o culto pelo excesso, pelos bens 

materiais de forma excessiva fica-

ram os modelos de base para que 

uma pessoa tenha ou não dignida-

de na nossa sociedade. Não é por 

acaso que vemos discursos como 

«não tenham medo de ser ricos» 

«temos de ser ricos». Essas duas 

frases que parecem banais, usando 

Nietzsche, sobretudo, o seu méto-

do genealógico, mostram o tipo de 

valores que as elites, as políticas 

e económicas, estruturam e espa-

lham no contexto do Moçambi-

que neoliberalizado. Tal como as 

Burguesias da Europa do século 

XVII/ XVIII espalharam os seus 

valores nas classes populares (Ti-

lly/ N.Elias), que no século XX o 

operário sabia que devia estar lim-

po ( a higiene em certa época da 

história foi um privilégio da bur-

guesia, nobres. 

Basta ver a França de Luis XIV), 

por exemplo. Esse momento mo-
çambicano,  no sentido de Ngoe-

nha, neoliberal instituiu um sis-

tema de valores, aceites por uns 

e denegados por outros, que hoje 

são os que estão a formatar a nossa 

sociedade. Não é menos comum 

ouvir nos aniversários aquele bla-
-bla todo e no fim «que haja mais 

dinheiro», o que traduz a mer-

cantilização das relações sociais. 

Por essa razão que penso que se 

se quer dar uma verdadeira con-

tribuição à nossa sociedade, que 

se pense de forma mais complexa 

essa situação integrando-a numa 

vasta reflexão sobre que valores 

estão sendo difundidos e apregoa-

dos na nossa sociedade. É preciso, 

outrossim, ver as implicações da 

neoliberalização, da nossa situação 

de periferia no sistema-mundo, 

no capitalismo actual e a forma 

como as elites, na sua diversidade, 

foram integrando e espalhando 

esses valores. Para vermos que o 

problema não é apenas das elites 

políticas como algumas pretensas 
análises dão a entender. Vou colo-

car mais um exemplo que ilustra 

que estamos numa sociedade do 

excesso. Quando vamos às igrejas 

(sobretudo para as analisar e não 

para rezar) não é menos comum 

ver aos domingos uma verdadeira 

competição no traje, no carro, nos 

brincos, sapatos e outros artefactos 

materiais. O prof. Carlos Serra dá 

o exemplo das pessoas que prati-

cam os diferentes exercícios físicos 

pela cidade, que mais do que exer-

cícios, sãos as sapatilhas e outros 

artefactos que estão em exibição. 

Estas situações todas denotam 

que o nosso problema está na for-

ma e no conteúdo dos valores que 

estamos a construir desde 1990. 

Se Nietzsche fez da sua filosofia 

uma crítica dos valores, penso que 

deveríamos igualmente pensar 

estas dívidas como um momento 

para pensarmos seriamente sobre 

o tipo de sociedade que queremos 

e sabermos que valores queremos 

construir. Limitarmo-nos a con-

denar as elites políticas como se 

elas fossem as únicas problemáti-

cas neste país, julgo que é insen-

sato intelectualmente, porque se 

esse modelo funciona é porque as 

outras elites de forma directa ou 

indirecta contribuem para a sua 

manutenção. Por exemplo, uma 

verdadeira pesquisa da economia 

política da sociedade civil, dos seus 

lideres, das suas trajectórias, do seu 

modelo de vida, poderia, por hipó-

tese, mostrar que as suas práticas 

são estruturalmente semelhantes às 

das elites político-económicas e 

que o modelo existente é a base da 

sua própria reprodução. Ou seja, 

longe dos discursos, as suas práti-

cas podem revelar que a estrutura 

de valores é a mesma mesmo que 

vivida de forma relativamente di-

ferente. Por essa razão que defen-

do que não paremos a nossa crítica 

nas elites políticas, entremos para 

aquilo que poderíamos chamar de 

« ultra-sexualidade » ( no sentido 

que é dado na medicina ao sín-

drome de excitação permanente) 

de todas as  nossas elites. O que 

estamos a dizer, não é outra coisa 

que a nossa sociedade vive numa 

crise estrutural do ponto de vista 
ético, porque não havendo clareza 
do tipo de sociedade que se pre-
tende, entrou-se para uma corrida 
desenfreada pelos bens materiais, 
mesmo que isso signifique roubo, 
saque, corrupção como mostra a 
prisão de Chang. Este culto da 
Cultura do Excesso faz com que 
as mais novas gerações vivam sob 
o terror de procurarem a todo 
custo mostrar que são igualmente 
endinheirados. E uma das conse-
quências dessa visão é que as acti-
vidades espirituais, como a leitura 
séria, ficam acantonadas porque 
vistas como improdutivas. Isso fa-
cilita todo o processo de domina-
ção, alienação.
Não tenho dúvidas que a nossa 
sociedade é uma sociedade do ex-
cesso, onde devido a característica 
falocrática dos imaginários, vive-
-se numa procura incessante de 
tais riquezas ou bens de exibição. 
Todos hoje e até dentro das famí-
lias incita-se tal valor como para-
digma. O que muda entre a elite 
política e social, é que uma con-
trola a máquina estatal, a outra as 
suas maquinas da OSC/ONG’s, 
mas todos vivem no mesmo siste-

ma de valores. No fundo o culto 

do cidadão rico é uma estrutura 

discursiva e ideológica que des-

constrói toda a possibilidade de 

Moçambique enquanto contrato 

social, fazendo dele um Estado 

de guerra permanente, no sentido 

hobbesiano. Não vejo outra forma 

de definir Moçambique, hoje, se-

não como Estado de pura guerra 

sanguinária.

*Doutorando em Ciência Política.
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

“Ninguém pode mudar o passado, uma 
virgula sequer. Mas todos podem e 
deveriam; começar a escrever um 
novo Futuro… com mudanças na ati-

tude, carácter e acções”.

Dizem que a história é contada pelo 

grupo vencedor (vitorioso). Assim, estou 

curioso em saber, que história vai ser con-

tada daqui a alguns anos sobre o momen-

to em que vivemos. O que será dito nos 

estudos e livros de política, economia en-

tre outros sobre as razões e os actores da 

presente crise. Quem serão os verdadeiros 

protagonistas: se antigos heróis como no-

vos vilões, e como não se sabe, se outros 

actores ou agentes secretos. O que será 

dito da justiça pretendida por muitos cá, 

mas prosseguida em outros continentes e, 

como no tempo dos nossos antepassados, 

provavelmente com uma agenda colonial 

que será visível ou não no futuro. Como é 

que os nossos filhos irão reagir, à informa-

ção confidencial, que nessa altura poderá 

já ser desclassificada, sobre os meandros 

desta operação possivelmente com envol-

vimento ao mais alto nível. Será que vai 

fazer alguma diferença tendo em conta o 

que já sabemos? 

Por isso, acredito que mais do que o deba-

te sobre o motivo das dívidas e o destino 

de quem neste momento aparece como 

protagonista, é necessário aprofundar o 

debate sobre que futuro vamos ter. Que 

mecanismos devemos desenvolver para 

que não sejamos surpreendidos com de-

cisões estratégicas ou interesses privados 

obscuros que colocam o país em risco. 

Se por um lado, existe um claro desgas-

Combater a corrupção do amanhã 
te da imagem do partido no poder, por 

outro, a alternativa não está organizada 

ou preparada para liderar de forma di-

ferente. A comunidade internacional e a 

sociedade civil sabem disso. A experiên-

cia recente com novos partidos a exemplo 

do MDM, que de promissora alternativa 

caiu em conflitos internos de poder, re-

gionalização, disputas sobre o controle e 

utilização de recursos. Por isso prevalece 

a esperança numa Frelimo (fragilizada) e 

renovada contra uma oposição incipiente.

Se é verdade que muitos podem dizer que 

estão de mãos limpas em relação às dívi-

das ilícitas, quantos podem demonstrar 

que os activos, propriedades, conceções 

e concursos ganhos, são resultado de um 

processo público transparente e não de 

uma audiência ou um acordo directo num 

gabinete. Quantos são os camaradas que 

se aproveitaram da posição que desempe-

nham (ou que desempenharam), do sta-
tus, apelido, autoridade para obter ganhos 

pessoais e para terceiros? Por isso, corre-

-se o perigo de se iniciar um processo de 

caça às bruxas, de acusações mútuas, um 

novo ciclo de divisão para reinar, de tenta-

tiva de conquistas ou de criar espaço para 

tal. Mais do que combater a corrupção insta-
lada no passado é mais importante para uma 
sociedade combater a “corrupção do amanhã”( 
H. J.) porque compromete a esperança do 

amanhã, e sem esperança todos vivemos 

para o presente.  

Onde começa e termina a responsabili-

dade da direcção, dos membros dos di-

ferentes orgãos e mesmo dos 4 milhões 

de  militantes? O silêncio ou a não acção 

contra a corrupção  e muitas outras ques-

tões  que nada dignificam , não é cumpli-

cidade? Acredito que o desafio do partido 

pode ser uma oportunidade de renovação 

pois as ferramentas para lavar a roupa in-

ternamente estão disponíveis. Esta crise, 

para além dos valores em causa, não está 

apenas a expor as fragilidades, os com-

promissos mas também os membros que 

em aposição a essas práticas de forma leal 

alertaram sobre os comportamentos ne-

gativos (os apóstolos). Vai também expor 

aqueles que, por conveniência se mantive-

ram em silêncio gozando de todas as be-

nesses, e agora se põem em fuga, que nem 

ratos que abandonam o barco a afundar. 

Claro que o Partido tem o perfil de to-

dos, incluindo dos que têm sido afastados 

devido á sua honestidade e desempenho. 

Dos que têm sido injustiçados por serem 

do agrado do povo.   

Na China - e muitos se referem nos mes-

mos termos para o corrente processo em 

Angola- a corrupção, é identificada como 

uma ameaça para a primazia e legitimi-

dade do partido comunista na sociedade 

chinesa e para o sucesso das prioridades 

políticas e económicas definidas para o 

país. O seu combate, tem assim uma di-

mensão de confronto político associado 

ao controle, consolidação do poder e rede 

de influências da actual liderança. No 

nosso país, pode ser mais uma forma de 

conseguir o controle dos recursos naturais 

pelas elites partidárias camuflada de dis-

putas regionais e um medo pelas possíveis 

consequências das eleições em Outubro, 

porque o futuro não é garantido e o esta-

do de direito para proteger a propriedade 

ainda não é visível. 

Por isso, esta pode ser a oportunidade 

para discutir o significado de “socialismo 

vencerá” no hino do partido. Se a presente 

forma de estar e práticas são as mais ade-

quadas tendo em conta as novas realida-

des. Principalmente, analisar o cálculo da 

não impunidade tendo em conta  o voto e 

o desejo popular. Se não for redefinido, o 

eleitor pode ver a continuidade como um 

cenário do que está a acontecer no Zim-

babwe:  o mesmo corpo com uma face 

diferente. Um cenário onde o poder das 

armas passa a ser o principal aliado. 

A oportunidade de rever a relação com 

a sociedade civil que ao longo dos anos 

tem vindo a alertar e exercendo a sua ci-

dadania. Muitos dos seus membros foram 

educados pela Frelimo e seus valores, as-

sim em vez de os confrontar, sairíamos 

todos a ganhar se fossem integrados neste 

processo, criando uma nova aliança para o 

futuro. A minha ingenuidade acredita que 

muitos ainda têm uma carência pela gene-

sis da Frelimo e precisam de ser conven-

cidos de que há mudanças ou o interesse 

genuíno para mudar. A nova batalha do 

partido deve ser para reencontrar a alma. 

 As reações têm de ser de humildade, res-

peito, cooperação e encorajadoras, porque 

afinal de contas o que o povo quer está 

nos estatutos do partido, leis e na consti-

tuição do país.  Contra os factos presentes 

há muito se esgotaram os argumentos so-

bre soberania e segredo de Estado. A his-

tória que será contada ainda está na mão 

do vitorioso, mas o caminho já foi apon-

tando pelo povo agora é esperar para ver 

para onde a máquina vai se dirigir.

Quando as notícias sobre as dí-

vidas ocultas começaram a ser 

despoletadas a partir de ca-

nais externos, lá nos “states”, 

iniciou-se, internamente, como país, 

um processo de exaltação colectiva 

desta Pátria de todos nós. Mas, quais 

alguns dos sentido de exaltação? Exal-

tação tanto pode ser elevação de âni-

mos, como pode significar a elevação 

da grandeza de algo. No dia 03 de Fe-

vereiro do corrente ano exaltou-se uma 

vez mais a figura de Mondlane. Diga-

mos que sempre assim foi consideran-

do os aspectos históricos que levaram 

à configuração deste feriado nacional 

como dia dos Heróis Moçambicanos. 

Nesse dia, pelas bandas do Alto-Maé, 

em Maputo, lá onde está implantada a 

visível estátua de Mondlane, uns tu-

ristas aproveitavam para tirar algumas 

fotos. Quem de direito não se preocu-

pou, ou não tem tomado em conta, que 

há um conjunto de letras em falta que 

Exaltar a democracia
não ajudam a perceber os “dizeres” que ali 

deviam estar. Fica difícil perceber se a in-

tenção dos turistas era a de captar aquelas 

letras em falta e que há muito têm des-

qualificado aquele símbolo da unidade na-

cional, ou se, por outro lado, estavam ma-

ravilhados com as gargalhadas decorrentes 

dessa mesma falta. Aquele ponto turístico, 

consideremo-lo assim, revela irrespon-

sabilidade ou desqualificação dolosa do 

símbolo que é ou, simplesmente, pode ser 

resultado da crise económica (???) que o 

País atravessa. Falta mesmo um programa 

televisivo a sensibilizar ao cidadão comum 

para contribuir com valores monetários no 

sentido de se comprarem as letras em falta 

para se devolver alguma dignidade ao lo-

cal. Já tivemos uma experiência semelhan-

te com carteiras versus alunos sentados no 

chão. Como exaltar Mondlane se quem de 

direito não consegue garantir um mínimo 

de limpeza, respeito e importância ao local 

onde se encontra a estátua de Mondlane, 

uma das mais imponentes da capital do 

País, na avenida com o seu nome? 

Na Praça dos Heróis, em Maputo, os jor-

nalistas até não estavam interessados em 

saber sobre o abandono a que estava vota-

da a estátua de Mondlane, na capital; es-

tavam preocupados em colher alguma sen-

sibilidade do ex-Presidente Guebuza com 

relação ao caso Chang, para seu desagrado 

só ouviram “é o tribunal que trata disso. 

Estamos a tratar de Mondlane, exaltemos 

a Pátria”. No fundo, houve uma pergunta 

e, também, uma resposta. Pouco se sabe 

sobre a existência ou não de alguma in-

sistência, à moda americana, por parte dos 

nossos jornalistas. Mas, percebe-se que o 

tom do segundo “exaltemos a Pátria” deve 

ter sido suficientemente mobilizador para 

que os jornalistas se conformassem com o 

nível de resposta. Um convite à exaltação 

da democracia. Um tom vigoroso e deste-

mido. Um tom desmobilizador pela carga 

hierarquizante que encerrava. Os dias que 

se seguiram foram de uma exaltação de 

ânimos. No “WhatsApp”, mesmo os mais 

distraídos conseguiram acompanhar a 

peça que termina(va) com a repetição 

“exaltemos a Pátria”. Interessante, na 

peça, é o modo como encara os jor-

nalistas e lhes responde. É de alguém 

experiente, com muitos anos na estra-

da da liderança, habituado a antecipar 

o que está por detrás da intenção dos 

jornalistas. Mas, uns e outros avaliaram 

a atitude dos jornalistas como imatura; 

portadora de um medo injustificável 

no que respeita ao nível de insistência, 

técnica vazia de “sucção da verdade” 

ou de um simples de comentário não 

desviado do assunto pretendido. Mui-

to mais interessante nisto tudo é que 

quase todos (senão todos mesmo) que 

acompanham a peça nas redes sociais, 

no fim, desatam às gargalhadas, com 

o dedo indicador apontado no ecrã do 

telemóvel. Será tudo isto a reinvenção 

da democracia?

Por Mantchiyani Machel  
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DESPORTODESPORTO

Naquele que é considerado 

como o caso mais badalado 

dos últimos anos, a Federa-

ção Moçambicana de Fute-

bol  não recuou na posição tomada 

anteriormente pela Comissão de 

Disciplina e desta fez , através do 

Conselho Jurisdicional ,  chumbou 

o recurso interposto pela Associação 

Desportiva de Macuacua, relativo à 

inscrição do jogador Samuel Sião 

Mendes .

 Inicialmente, o Desportivo de Ma-

puto havia remetido à  FMF uma 

denúncia com sete páginas e, entre 

outras coisas,  fundamentava a sua 

posição com a justificação de que o 

documento que serviu de base  à ins-

crição do atleta, na ADM, mostrava 

sinais claros e evidentes de ter sido 

falsificado.

 Em resposta, o CDFMF através da 

deliberação nr. 8/CDFM72018, de 

14 de Dezembro de 2018, confir-

mou junto da Direcção Nacional de 

Identificação Civil, que o bilhete de 

identidade usado pelo cidadão Sa-

Conselho Jurisdicional desfaz as dúvidas e Desportivo de volta ao moçambola

Contra factos não há argumentos
é nenhum vidente que possa aferir só 
com a presença do BI, de que aquele 
não correspondia aquela pessoa.
 Entende ainda o Macuacua que o 
Desportivo de Maputo está a agir de 
má fé e contra todos os princípios do 
direito, pois o mesmo usou aquele 
jogador nas mesmas condições que 
o fez a equipa de Gaza.
 Por sua vez a FMF, através do seu 
CJ entende que o jogador preenche 
todos os vícios tipificados no corpo 
do Art.62 do regulamento discipli-
nar, sendo que o Macuacua obteve 
vantagem no uso irregular do atleta, 
pois o bilhete de identidade que atri-
bui a nacionalidade moçambicana 
foi obtido de forma ilícita.
Termina o CJ a exortar a direcção 
executiva da FMF a instaurar, o 
respectivo processo crime, pela fal-
sificação da nacionalidade do atleta 
Samuel Siaw, devendo requer a sua 
constituição como assistente, de 
modo a poder acompanhar todas as 
fases processuais do mesmo.  Pro-
vando-se o envolvimento de agentes 

desportivos nacionais ,  adicional-

tendo em conta os argumentos que 

apresentou, pelo que a a decisão do 

Conselho Jurisdicional não lhe sur-

preendeu.

 “ O Macuacua tem todo o direito 

de fazer o recurso que achar, mas nós 

estamos simplesmente dispostos a 

esclarecer qualquer coisa que as ins-

tâncias nos exigirem”, 

 Apontou que no início havia, sim, 

uma certa tensão mas que  a direcção 

sabia o que estava a fazer e tratou 

de tranquilizar a massa associativa. 

Explicou, em seguida,  que agora, 

mais do que nunca, de forma mais 

tranquila vão continuar a trabalhar, 

até porque a decisão foi tomada pelo 

última instância da FMF.

muel Siaw, de nacionalidade gane-

sa, era falso. Assim, decidiu punir o 

Macuacua com 9 derrotas, o corres-

pondente a 27 pontos e uma multa 

de 150 mil meticais.

 Inconformada, a ADM interpôs um 

recurso  com 30 pontos, rebatendo a 

posição da ADM e, entre outras coi-

sas, chegou ao entendimento de que 

as infracções disciplinares de que é 

acusada prescreveram pelo decurso 

do prazo de 30 dias, após a realiza-

ção do jogo.

 Argumenta, ainda a ADM, que não 

mente, segundo a federação, deverão 

ser aplicadas sanções de  natureza 

desportiva.

Lufada de ar fresco
Adelino Xerinda, um dos dirigentes 

do Grupo Desportivo de Maputo 

que esteve presente na cerimónia do 

anúncio da deliberação,  era um ho-

mem visivelmente feliz. 

À comunicação social começou por 

dizer que que o Conselho  de Disci-

plina da FMF  já tinha dado razão  à 

denúncia feita pela sua colectividade 

A 
Província de Inhambane concretamente, a cidade com o 
mesmo nome, será epicentro da disputa dos nacionais de 
xadrez da Liga “A”, em ambos os sexos. 

O certame, a decorrer de 9 a 14 deste mês vai apurar os melhores 

atletas que no presente ano farão parte das respectivas delegações. 

O maior destaque vai para os masculinos, onde a elite do xadrez 

nacional vai disputar os lugares cimeiros, com destaque para o xa-

drezista Donaldo Paiva, o detentor do titulo de campeão nacional, 

que certamente terá como fortes adversários, Wilton Calicoca, 

Person Abrantes e Izdine Gafar.

 De salientar que o jovem prodígio da modalidade Vasco Viageiro, 

ainda em idade de juniores será a grande novidade na Liga “A” e 

em femininos, acredita-se  na entrega de Vânia Vilhete, que pode-

rá passear a sua classe.         

Inhambane capital 
do xadrez

O Desportivo está de volta ao futebol de adultos
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EXXONMOBIL MOZAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION LIMITADA
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST ENVIRONMENTAL BASELINE 

AND GEOTECHNICAL SAMPLING AND TESTING SERVICES ANGOCHE 5B AND ZAMBEZI 5C
& 5D BLOCKS OFFSHORE THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

ExxonMobil Mozambique Exploration and Production Limitada, 
(EMMEPL) invites interested internationally recognized environmental 
and geotechnical data acquisition contractors that are duly qualified to 
submit their expression of interest (“Expression of Interest”) to perform 
Environmental Baseline and Geotechnical Sampling and Testing 
Services. Services will be performed in the Angoche   A5-B and Zambezi  
Z5-C and Z5-D exploration blocks offshore Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
The scope of work will include acquisition of deep water box 
cores, piston cores, water column testing and sampling, onboard 
sample logging and preparation and post survey laboratory 
testing and reporting to international analytical standards. 
Water depths in the study area range from approximately 
1,000 to 2,500 meters. The following activities will be included:

    cluding physical/chemical and benthic infauna analysis

    physical / chemical analysis

    6-9m long piston cores

REQUIRED DOCUMENTS

All interested contractors are required to pre-qualify by submitting 
the following documentation to EMMEPL on or before March 1, 
2019 by 5PM (Maputo Time).

1. Cover letter including statement of interest in performing the work, 
 contractor details and contact information

2. Details of relevant experience providing similar environmental and   
 geotechnical services performed by contractor in the last five years  
 in and outside Mozambique

3. Details of Mozambican company registration, Mozambican 
  partnerships, suppliers and/ or subcontractors that contractor  
  plans to engage in support of the project

4  Names and details of environmental and geotechnical testing 
     laboratories to be employed for sample analysis
5. CVs of key management and technical personnel and company   
     organization chart
6. Details of contractor’s Safety, Security, Health and Environmental  
     (SSH&E) Policy and SSH&E Management System
7. Safety statistics for the past three years including details of  
     incidents, 
     injuries, high potential near-misses, and environmental incidents
8. Statement on local content and use of local suppliers
9.  Any additional information on related capabilities to support 
     supplier’s submittal

DOCUMENT SUBMISSION:
Interested contractors must send the documents listed in the Required 
Documents section electronically via the following email address 
– Mozambique2019@exxonmobil.com. The documents must be 
delivered in English on or before March 1, 2019 by 5PM (Maputo 
Time). Submissions delivered after the due date/time will not be 
evaluated or further considered.

The purpose of the information and documents is to identify qualified 
contractors that have the proven capability and recent relevant experience 
acquiring and testing environmental baseline and geotechnical samples 
to be considered for the potential invitation to tender.
EMMEPL will evaluate the requested documentation and, if  satisfied, 
will include the interested contractor in the list for invitation to tender   
for the services.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and does not 
represent or constitute any promise, offer, obligation or commitment 
of any kind on the part of EMMEPL to enter into any agreement or 
arrangement with interested contractors participating in this enquiry.
All data and information provided within the application shall not be 
considered as a commitment on the part of EMMEPL to enter into any 
agreement or arrangement with interested contractor, nor shall it entitle 
the interested contractor’s firm to claim any indemnity from EMMEPL.

The interested contractor should NOT submit or otherwise disclose 
to EMMEPL any confidential or proprietary information or material. 
EMMEPL will not be responsible for the confidentiality of any such 
information or material submitted with this Expression of Interest.

The interested contractor understands that EMMEPL does not accept 
any obligation of confidence with respect to items acquired or any 
information disclosed by the interested contractor in response to this
Expression of Interest. The interested contractor agrees that it will not 
place any restrictive notices on any document. However, if interested 
contractor places a notice, EMMEPL is herebyauthorized to nullify, 
obliterate, remove or disregard any such restrictive clauses and 
EMMEPL shall be free to use or disclose any or all of the information 
contained thereon to affiliates and third parties without consulting with 
the interested contractor.

Any costs incurred by the interested contractor or any of its 
subcontractors replying to this Expression of Interest shall be solely 
the interested contractor’s responsibility and shall be fully born by 
the interested contractor and shall have no recourse to EMMEPL. 
Note that only contractors which meet EMMEPL’s minimum 
requirements will be prequalified and invited to tender for the services.

The deadline for submission of Expression of Interest via the email 
address is set for on or before March 1, 2019 by 5PM (Maputo Time).
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Argunaldo Nhampossa (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

É 
tradição na zona sul do país, com forte incidência para província de Ma-

puto, que  por estas alturas do ano, amigos e familiares se juntam aos 

finais de semana para um convívio atraídos pelo canhú.

É uma bebida secular, com vários mitos a mistura, cuja história tran-

scende fronteiras, barreiras étnicas, culturais e religiosas. 

Em tempos, a abertura da época do canhú coincidia com a festa do Gwaza 

Mutine (2 de Fevereiro), a mítica batalha de luta de resistência contra o coloni-

alismo português em 1895. Uns ainda preservam este legado e acorreram a terra 

do régulo Mabdjaia para cumprirem com o lema,  outros nem tanto, pois de ano 

para ano cada grupo procura estar em ambientes mais restritos. 

É caso deste grupo que sem perder o contexto, encontrou um local aconche-

gante no distrito de Magude, província de Maputo, para recordar as façan-

has dos combates de Maguiguana Kossa, o temível comandante das tropas de 

Ngungunhane, enquanto sorvem um copo de canhú e colocam a conversa em 

dia. 

Reza a história que Maguiguana repousava no canhueiro que está logo na en-

trada da vila para buscar energias rumo a outras batalhas. Pena mesmo é que 

os interesses económicos se sobrepõem a história do país, o que fez com as 

autoridades locais concedessem o referido local para a construção de um hotel. 

Como é do canhú que estamos a falar, a tradição recomenda a evocação dos 

antepassados para dar inicio a qualquer evento, neste caso o convívio de de-

gustação da bebida afrodisíaca.  Justamente por isso que temos nesta primeira 

imagem Leão Zamba, na qualidade de anfitrião a dirigir a cerimónia de pedido 

de “autorização”  aos antepassados para o arranque do evento, coadjuvado por 

José Rodolfo, Delfina Madeira e Julita Leão. De seguida foi um vamos “matar a 

sede” e nisto, Fernando Gonçalves (editor do SAVANA), Carlos Jaque (político 

e jurista) e Rogério Sitoe (jornalista, agora emprestado ao CA da Sociedade 

de Notícias) não mais quiseram saber das geladinhas da capital dai centrarem 

os respectivos olhares para quem dá instruções sobre o consumo da bebida. A 

azáfama era tão grande e como recomendam as regras, enquanto se consome 

o canhú há que ficar em grupos separados mediante o sexo. Belmiro Simango, 

antigo basquetebolista do Maxaquene, testa se ainda é capaz de ficar em pé, 

Abdul Naguibo (PCA da Rádio Moçambique) centra o olhar no copo. A mod-

ernidade tomou conta do grupo ao ponto de não dar conta da aquisição das 

cabaças (Tseko) próprias para o consumo da bebida.  A alegria é contagiante. 

As mulheres não se fazem de rogadas e mostram os seus dotes de dança à moda 

moçambicana. 

A música prosseguia ao estilo da terra. Gil Laurenciano, jornalista e um dos 

13 rebeldes fundadores da mediacoop,  entra na onda pouco habitual, onde as 

melodias são naturais e longe da poluição sonora habitual de batidas desafina-

das que pululam nas rádios. Mais eventos como estes estão programados até 

o enceramento da época da canhú em finais do presente mês. No entanto, a 

maior preocupação é a quebra de certos princípios como a proibição da venda 

da bebida em nome da modernidade e procura de lucro.  

A festa do canhú
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Foto Naita Ussene

Em voz baixa

Uma possível extradição de 
Manuel Chang para os 
EUA poderá implicar o ex-
-Presidente da República 

Armando Guebuza em alegados 
recebimentos de subornos da ope-
ração das chamadas dívidas ocultas, 
considera o Africa Monitor (AM), 
uma publicação especializada em as-
suntos africanos.

Guebuza pode estar nas 
mãos de Chang

Aliados macondes


