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Governo e sindicatos insurgem-se contra empregadores
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Governo e trabalhadores atacam patrões
Por Argunaldo Nhampossa

C

ontinua o braço de
ferro entre a Confederação das Associações
Económicas (CTA) e
o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MITESS) em torno da proposta
de revisão da Lei do Trabalho
recentemente submetida à Assembleia da República, com o
governo a contar com um improvável aliado, neste caso a
Organização dos Trabalhadores
de Moçambique (OTM- Central Sindical), que também remeteu críticas sobre como os
representantes do sector empresarial têm-se posicionado
sobre o assunto.

Quer a OTM como o MITESS
dizem não perceber as reivindicações da CTA sobre a matéria,
uma vez os representantes do
sector empresarial terem participado em todo o processo,
incluindo a assinatura das actas
que levaram à produção da referida proposta de revisão.
A Revisão da Proposta de Lei
de Trabalho, 10 anos depois de
ter entrado em vigor, constitui
uma das principais cartadas de
Vitória Diogo, no consulado do
MITESS, com vista a responder
a novas dinâmicas do desenvolvimento do trabalho no país.
De acordo com fontes do MITESS e da OTM, em contacto
com o SAVANA, o processo,
que está em curso desde 2017,
arrancou com a preparação da
matriz e depois seguiu a realização de 11 seminários provinciais de auscultação envolvendo
o governo, os empregadores e os
sindicatos. O processo envolveu
também outros sectores convidados, incluindo instituições do
ensino superior e membros das
várias magistraturas. Os debates
culminaram com uma conferência de validação dos resultados.
Reunido na VII sessão, o Conselho de Ministros apresentou
o resultado do aturado trabalho
de busca de uma nova lei que
deveria seguir ao parlamento.
Durante a apresentação, a mi-

Vitória Diogo, MITESS

Trabalhadores marcham em reivindicação de melhores salários

nistra de Trabalho, Emprego e
Segurança Social, Vitória Diogo, disse que o documento traz
novidades no que diz respeito
à possibilidade do trabalhador
celebrar contratos de empregos
com duas entidades diferentes.
Apesar de considerar 18 anos
como a idade oﬁcial de entrada para o mercado de trabalho,
abre espaço para que excepcionalmente se possa admitir menores a partir dos 15 anos, desde que haja consentimento dos
seus representantes legais. Mas
o período normal de trabalho
deste não deve exceder a trinta e
oito horas semanais e sete horas
diárias.
Contribuições colocadas de
lado
Perante este quadro, tudo indicava que havia consensos. Contudo não parece que esse tenha
sido o entendimento da CTA.
Falando instantes após a sua
auscultação pela Comissão dos
Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade
(CACDHL) da Assembleia da
República, na passada quinta-feira, Agostinho Vuma, presidente da CTA, criticou a forma
como foi conduzido o processo
da proposta de revisão.
“O Conselho de Ministros não
considerou as nossas contribuições, o Ministério concluiu o
processo no quadro da sua visão,
o que resultou no desfasamento
do objectivo e do desenvolvimento do próprio texto em análise”, assinalou Vuma.
Segundo o representante dos

empregadores, todas as contribuições do sector privado foram
colocadas de lado, pelo que vaticina “caso seja aprovada como
está, a nova proposta de Lei representará um retrocesso na paz
laboral”.
Estes pronunciamentos não foram bem acolhidos pela Ministra de Trabalho, Emprego e Segurança Social, que disse encarar
com preocupação e estranheza o
distanciamento da CTA. Sublinhou que, ao longo do processo,
foram construídos consensos
entre o governo, empregadores e
sindicatos, na comissão consultiva de trabalho que culminaram
com a subscrição das respectivas
actas e sínteses. Vitória Diogo
avançou que o Presidente da
CTA faltou à verdade sobre os
consensos alcançados em sede
de revisão da Lei do Trabalho.
Através das redes sociais, Vuma
considerou inverídicas as declarações de Vitória Diogo.
Explicou que, de forma unilateral, o Ministério elaborou um
texto que foi enviado ao Conselho de Ministros sem o devido conhecimento da CTA. A
partilha do documento para o
reexame, segundo Vuma, só foi
possível depois de manifestado
o desconforto junto do governo,
e que a Ministra tudo fez para
que o reexame se cingisse apenas
a três aspectos e não na globalidade da lei tal como defendia a
CTA.
Os empregadores apontam que
só entraram em contacto com o
documento enviado à Assem-

bleia da República aquando da
sua notiﬁcação para audição pela
CACDHL, também conhecida
como primeira comissão.

Acolhemos as propostas
da CTA
Manifestando desconforto com
o novo posicionamento do dirigente da CTA, o inspector
Nacional de Trabalho, Joaquim
Siuta, que também esteve envolvido no processo de revisão
da Lei, insistiu na tese de desconhecer as motivações dos
empregadores. Com um discurso muito reservado notou,
em declarações ao SAVANA,
que a redacção ﬁnal do texto foi
encabeçada por uma comissão
tripartida integrando o governo, empregadores representados
pela CTA e pelos Trabalhadores representados pela OTM e
Consilmo.
Exempliﬁcou como propostas
da CTA acolhidas, a regulamentação do trabalho intermitente, horário de trabalho por
alternância, contratação de reformados, bem como o regime
de contratação de trabalhadores
a prazo certo pelas pequenas e
médias empresas.
Não satisfeita, a CTA pediu um
reexame do documento quando
este já estava nas mãos do governo e, numa reunião que contou
com a participação do Primeiro-ministro, pediu a clariﬁcação
do cálculo de indemnização na
base do salário do sector de actividade da empresa, aspectos que
foram tomados em consideração.

Siúta disse não perceber quais
as contribuições que a CTA diz
terem sido colocadas de fora e
estranha que CTA assuma esta
posição, mesmo depois de ter
assinado as actas e sínteses dos
encontros de harmonização das
propostas.

Posicionamento polémico
A Organização dos Trabalhadores de Moçambique (OTM)
considerou polémicos os pronunciamentos da CTA, alegando que todos os consensos
alcançados em sede da revisão
estão sumarizados em actas assinadas pelas partes e vertidos
no texto ﬁnal que foi enviado ao
Conselho de Ministros.
Na voz do seu secretário-geral,
Alexandre Munguambe, vincou
que depois da devida apreciação
pelo CM, o documento foi devolvido às partes, tendo dias depois o Primeiro-ministro, Carlos
Agostinho do Rosário, reunido
com os mesmos intervenientes
no seu gabinete, onde não terão

Agostinho Vuma, presidente CTA
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sido apresentadas quaisquer objecções.
“Não sei se, quando discutíamos
a proposta de Lei, a CTA não
levou o assunto a sério para hoje
mudar de opinião ”, disse Munguambe.
Relativamente à OTM, disse
que está tranquilo com as reformas feitas na Lei porque se
estava perante um processo negocial no qual era preciso fazer
algumas cedências. Apontou o
regime indemnizatório ao qual
não conseguiram vincar a sua
proposta inicial.

CTA não confortável
Segundo um parecer da CTA
a que o SAVANA teve acesso,
que conta com devidos comentários, a agremiação exigia que
as PME´s tivessem a pre rogativa de celebrar contratos a prazo
certo nos seus primeiros 10 anos
de actividade, facto rebatido pelo
martelo do executivo que determinou os primeiros oito anos.
Esta proposta foi uma das que
gerou acesos debates, dado que
o governo e a OTM defendiam
a sua remoção, aludindo que
o dispositivo cessou em 2017,
dez anos após a implementação
da Lei. Quem continua inconformado com a medida são os
Trabalhadores que em sede de
audição parlamentar propuseram seis anos. Há um unânime
entendimento entre o executivo
e a OTM de que esta medida
visa precarizar o emprego e em
nada contribui para o desenvolvimento.
A contratação da mão de obra
estrangeira foi outro ponto que
levou à rota de colisão entre as
partes. A proposta aponta que a
contratação de cidadãos estrangeiros para prestarem serviço,
em Moçambique, deve ser de-

cidida por despacho do ministro que superintende a área do
trabalho, depois de ouvida a entidade patronal. A controvérsia
está no facto dessa contratação
estar sujeita a duas renovações e
a consequente formação de moçambicanos para ocuparem as
referidas posições para efeitos
da devida substituição dos estrangeiros.
Os empregadores entendem que
esta limitação pode afugentar o
investimento estrangeiro, porque não permitirá que o investidor ou seu representante trabalhe na sua própria empresa por
mais de seis anos.
Os empregadores voltaram a
considerar-se injustiçados nas
negociações quanto ao cálculo
das indeminizações em casos de
suspensão. Consideram o critério gravoso, como também tem
colocado em causa a possibilidade da manutenção de postos de
trabalho.
É que em caso de rescisão do
contrato, por iniciativa do empregador com aviso prévio, a
indemnização deve ser estabelecida nos seguintes moldes de
acordo com executivo: trinta
dias de salário por cada ano de
serviço, se o salário base do trabalhador, incluindo o bónus de
antiguidade, corresponder ao
valor compreendido entre um a
oito salários mínimos nacionais.
Para CTA o valor devia corresponder a menos de oito salários
mínimos.
O executivo coloca quinze dias
de salário por cada ano de serviço, se o salário base do trabalhador, incluindo o bónus de antiguidade, corresponder ao valor
compreendido entre mais de
oito a dezoito salários mínimos
nacionais, enquanto que o sector
privado exigia que o valor fosse

Alexandre Munguambe, SG OTM

entre oito e menos que onze ordenados mínimos.
A CTA solicitava o pagamento de cinco dias de salário por
cada ano de serviço, se o salário
base do trabalhador, incluindo o bónus de antiguidade,
corresponder ao valor de onze
meses e menos dezassete salários mínimos, enquanto que o
governo estabeleceu que o valor
deve equivaler a mais de dezoito salários mínimos nacionais.
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destas fases do processo, o mesmo é considerado inválido e de
nenhum efeito legal. Dizem não
compreender os empregadores
as causas que levam a consideração de questões processuais em
detrimento das matérias.
Sem sucesso o SAVANA contactou a CTA através de Pedro
Baltazar, Presidente do Pelouro
de Política Laboral, que foi indicado para tomar parte no processo de revisão da lei. Baltazar
disse-nos que não podia falar
sem consentimento da instituição, tendo nos remetido à directora executiva adjunta da CTA,
Teresa Muenda. De forma
cordial esta nos indicou a Teóﬁlo Chau, que se comprometeu
a responder as nossas questões
até ao ﬁnal desta quarta-feira.
Mas até ao fecho do jornal não
mais se dignou a dar nenhuma
resposta. Mesma situação se veriﬁcou com a Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique
(Consilmo).

Sob punho do sector privado,
foi incluída uma cláusula para a
prestação de serviços mínimos,
em caso de greve, nos sectores
como os da hotelaria, restauração, transportes, comércio a retalho de géneros alimentícios. A
nova proposta de lei de trabalho
alarga o período de licença de
parto dos actuais 60 para 90 dias
em conformidade com o Estatuto Geral dos Funcionários e
Agentes de Estado. Ressalva o
dispositivo que a mulher não
pode ser despedida sem justa
causa durante a gravidez até um
ano após o termo da licença por
maternidade.
A instauração do processo disciplinar aos trabalhadores também não foi consensual, uma
vez que a lei estabelece o cumprimento escrupuloso de todas
as fases da instrução do processo
desde a acusação, notiﬁcação do
trabalhador e do comité sindical
para a posterior defesa e por ﬁm
a decisão. Sucede que em caso
de não cumprimento de uma
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Antigo governador do Banco de Moçambique entra na lista dos arguidos em conexão com as dívidas ocultas

A vez de Gove
...Manuel Chang diz que assinou garantias em obediência ao Decreto Presidencial
Por Raul Senda

Q

uatro anos depois da
abertura do inquérito
criminal sobre as dívidas ocultas, que impeliram Moçambique para uma
situação de penúria e desgraça,
endividando o país na ordem de
dois mil milhões de dólares americanos, o número de arguidos
em conexão com o calote atinge
mais de duas dezenas.

O SAVANA soube esta semana
que, como parte de todo o processo das dívidas ocultas, foi também
constituído arguido o antigo governador do Banco de Moçambique (BM), Ernesto Gouveia Gove.
Embora conste no Processo número 18/2019-C como uma das
ﬁguras chave na materialização
do crime, visto que foi o Banco de
Moçambique, liderado por Gove,
na qualidade de conselheiro económico do governo, que homologou os acordos de empréstimos
que culminaram com o endividamento do país o então governador
do banco central responderá pelos
crimes de que é indiciado em sede
de processo autónomo, que também inclui Manuel Chang, antigo
ministro das Finanças e mais dois
arguidos cujas identidades não foram divulgadas.
Apesar de, por várias vezes, ter
dito à imprensa que desconhecia
os contornos do calote, no processo número 18/2019-C, ora em
sede de instrução contraditória na
Sexta Secção do Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo (TJCM),
consta que Ernesto Gove foi a
pessoa que autorizou a contratação
das dívidas para as três empresas,
nomeadamente ProIndicus, Ematum e MAM.
Segundo a acusação do Ministério
Público (MP), no dia 14 de Março
de 2013, o Banco de Moçambique
deferiu um ofício enviado, no dia
8 de Março de 2013, por Eugénio Henrique Zitha Matlaba, na
qualidade de Presidente de Conselho de Administração (PCA)
da ProÍndicus, solicitando ao BM
a homologação do acordo de empréstimo, assinalando que o valor
de 372 milhões de dólares deveria
ser transferido para o grupo Privinvest. A carta de aval do BM foi
assinada por Silvina de Abreu, actual directora de comunicação do
BM, antecedido do competente
despacho de Ernesto Gove.
O mesmo BM, sob liderança
de Gove, homologou mais duas
garantias emitidas pelo então
ministro das Finanças, Manuel
Chang, a pedido do então director geral do Serviço de Informação e Segurança de Estado (SISE),
Gregório Leão, no valor de 250 e
270 milhões de dólares america-

Ernesto Gove entra na lista dos arguidos em conexão com as dívidas ocultas

nos respectivamente, permitindo,
assim, o aumento de ﬁnanciamento da ProÍndicus de 622 para 900
milhões de dólares americanos.
Consta na mesma acusação que, no
dia 16 de Agosto de 2013, Manuel
Chang solicitou ao BM a homologação da emissão de garantias a
favor de EMATUM no valor de
USD 850 milhões, dos quais USD
785,4 milhões seriam transferidos
directamente para a conta da Privinvest.
A par do que sucedeu com a
ProÍndicus e a EMATUM, Ernesto Gove também deu pareceres
positivos à solicitação de Manuel
Chang, no sentido de viabilizar
a contracção do empréstimo de
540 milhões de dólares a favor da
Mozambique Asset Management
(MAM).

Decisões colegiais
Nesta quarta-feira, 10, o SAVANA tentou sem sucesso ouvir a
versão de Ernesto Gove, mas este
não respondeu positivamente às
nossas solicitações telefónicas.
Contudo, lembremos que, no dia
17 de Outubro de 2016, quando ouvido em sede da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI),
uma entidade constituída pela Assembleia da República (AR) para
averiguar a situação das dívidas
ocultas, Ernesto Gove negou assumir todas as responsabilidades,
alegando que as decisões do banco
central são colegiais e, em caso de
irregularidades, a culpa deve ser
repartida pelos restantes membros
da direcção do banco na altura.
“Na tramitação deste processo
também estiveram envolvidos outros quadros. O vice-governador,
Pinto de Abreu (falecido); o administrador Valdemar de Sousa e
o director do gabinete do Banco
directa ou indirectamente estiveram em contacto com os dossiers”,

disse.
Segundo Gove, em geral, os procedimentos que o BM segue vão
desde o tratamento da informação
pela unidade de estrutura competente até ao despacho do Governador, cabendo ao Director da área
de licenciamento remeter a carta
que anuncia o despacho.
Gove explicou que, em casos de
dívidas privadas, o BM faz a certiﬁcação dos intervenientes do processo de ﬁnanciamento, veriﬁcação
dos montantes e condições dos
empréstimos, veriﬁcação das projecções feitas para a determinação
da viabilidade económica e ﬁnanceira. Também é responsável pela
veriﬁcação das potencialidades de
geração de divisas e de emprego.
No caso das dívidas públicas, o
BM faz a certiﬁcação da competência do procurador do Estado
que assina a garantia, neste caso o
Ministro das Finanças. Também
faz a certiﬁcação da conformidade
dos intervenientes no processo de
ﬁnanciamentos assim como da veriﬁcação da ﬁnalidade do projecto,
bens públicos, defesa e segurança.
Ernesto Gove entende a dívida
da EMATUM, da Proíndicus e
da MAM como pública, na medida em que as escrituras públicas de constituição tiveram lugar
no Cartório Notarial Privativo do
Ministério das Finanças, para além
de serem entidades consideradas
participadas na totalidade pelo
Estado.
“Ademais, a título de exemplo,
no caso da MAM, o Banco de
Moçambique recebeu ainda do
Ministro das Finanças um ofício,
informando tratar-se de ﬁnanciamentos para despesas públicas
correlacionadas com ﬁnalidade de
defesa, segurança e protecção da
soberania nacional. Estes dados
conduzem a que se considere a dívida em causa como pública. Aqui,

o BM interveio essencialmente
para efeitos de registo cambial”,
justiﬁcou-se.
Sobre a ProÍndicus, o então governador do banco central diz
que tratou-se dum caso sui generis, porque se fosse uma empresa
totalmente privada seria difícil de
entender como é que o Estado
emite uma garantia para uma empresa, que não segue nenhum ﬁm
público.
Sublinhou que a natureza da
Proíndicus também é sui generis,
porque não é possível que uma
empresa privada que se constitui
vá ao Ministério das Finanças para
registar-se.
Contudo, o SAVANA apurou
que, a homologação das garantias
dos empréstimos junto do Credit
Suisse e do banco russo, VTB, não
foi pacíﬁca no seio do BM, visto
que o então vice-governador se
opôs à solicitação bem como aos
propósitos dos empréstimos.
Na sua passagem pela CPI, Pinto
de Abreu não escondeu o seu desconforto com a situação em alusão
referindo que o Banco de Moçambique, no exercício das suas funções, toma iniciativa de se pronunciar sobre certos aspectos e este
papel também foi exercido no caso
das dívidas ocultas. Isto é, “chamar
atenção a dizer que olha, isso aqui
não é rentável, chamar atenção de
que olha, isto é muito volumoso,
o número de anos que nós vamos
ter até começar a gerar as receitas de exportação é muito longo
para a pressão que estaremos a ter
desta dívida. Mas, normalmente,
como conselheiro do Estado, o
papel é responder a um pedido, a
uma remessa que o Estado passa,
que o governo passa ao Banco de
Moçambique para dar um parecer
sobre a matéria”, explicou.

Desmentidos
À CPI, Ernesto Gove reconheceu
que, quando abordado pela imprensa, sobre a sua participação
no endividamento do país sempre
recusou na medida em que tinha
concebido que se tratava de um
dossier completamente sigiloso.
“Sempre fui abordado pela imprensa para falar destas matérias,
mas preferi não me pronunciar,
porque, nos termos do disposto no
artigo 73 da Lei número 1/92, de
3 de Janeiro, se considera de natureza conﬁdencial e a coberto do
sigilo bancário tudo quanto respeita depósitos, operações de crédito,
garantias, relações com o exterior,
ou quaisquer outras operações
efectuadas no Banco, só podendo
extrair-se certidões ou prestar-se
informações nos casos em que há
um pedido do titular das operações, mediante despacho do juiz
de direito, depois de previamente

ouvido por ofício o Governador do
Banco. Esta é a razão pela qual o
Banco de Moçambique nunca se
pronunciou, apesar de insistentes
pedidos da Imprensa sobre a matéria”, explicou.

Chang diz que assinou
garantias em obediência
ao decreto presidencial
Manuel Chang, preso na África
do Sul desde 29 de Dezembro de
2018, poderá regressar ao país nas
próximas semanas.
O regresso deriva do facto da justiça sul-africana ter entendido que
Chang é extraditável quer para
Moçambique quer para os Estados
Unidos da América. A decisão ﬁnal deverá ser tomada pelo governo sul-africano, através do ministro da Justiça e Serviços Prisionais,
Michael Masutha.
Esta posição judicial, interpretada
à luz das relações de proximidade
que existem entre Moçambique e a
África do Sul, sugere a possibilidade de Chang ser devolvido a Moçambique, onde deverá ser sujeito
a julgamento.
Em Moçambique, Manuel Chang
é acusado de crimes de corrupção
passiva para acto ilícito, branqueamento de capitais, burla por
defraudação, abuso de cargo ou
funções, peculato e violação da legalidade orçamental.
À CPI, Chang disse que assinou
garantias em obediência ao Decreto Presidencial que atribui competências para o Ministério das
Finanças decidir sobre a matéria.
Chang sublinhou que tomou a
decisão de avalisar as dívidas em
resposta à solicitação que foi feita
pelo sector de Defesa e Segurança
através do SISE, o promotor dos
projectos.
“Portanto, o pedido das garantias
foi feito depois das empresas terem tentado encontrar este ﬁnanciamento individualmente. E não
tendo conseguido, o sector solicitou ao Ministério das Finanças a
emissão destas garantias“.
Ao contrário de Ernesto Gove,
que considerou a ProÍndicus,
EMATUM e MAM empresas de
carácter público, Manuel Chang
entende que as três empresas são
de direito privado, embora tenham
a participação maioritária do Estado.
Sobre a contracção dos empréstimos, o ministro das Finanças do
governo de Guebuza disse que seguiram o mesmo raciocínio. Isto é,
as empresas é que decidiram procurar ﬁnanciamento e ﬁzeram-no
antes de pedir garantias do Estado.
Contudo, não tendo conseguido o
ﬁnanciamento, apareceu o SISE a
solicitar as garantias e, tendo em
conta o Decreto presidencial, o
Ministério das Fianças as emitiu.
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Mudanças climáticas e os seus efeitos em Moçambique

USD 50 milhões para minimizar impactos
'HDFRUGRFRPR0,7$'(5RYDORUGHYHVHUXVDGRSDUDRUHÁRUHVWDPHQWRGHYiULDV]RQDVGHVPDWDGDVLQFOXLQGRDFo}HVHVSHFtÀFDVGHSODQWLRGH
árvores na cidade da Beira

O

Ministério da Terra,
Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) está a busca de
50 milhões de dólares americanos
para viabilizar a implementação
de programas de reflorestamento
e maneio de florestas no território nacional, como medida que
vai e deve ajudar a minimizar os
nefastos impactos das mudanças
climáticas.
De acordo com o MITADER, a
procura pelo valor está já em curso
junto de parceiros de cooperação,
mas, apesar de algumas promessas,
ainda não há nada de concreto,
pelo que muito esforço ainda deve
ser feito para se conseguir o valor
que se pretende para o replantio
de árvores.
O projecto, de acordo com a instituição, vai também abranger as
zonas urbanas, a exemplo da cidade da Beira. Acredita-se que com
mais árvores na cidade, os estragos
provocados pela recente passagem
do ciclone Idai teriam sido minimizados.
Estas indicações foram dadas a
conhecer na manhã desta terça-feira, pelo director nacional adjunto de Florestas no Ministério
da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Imede Falume,
durante a conferência internacional sobre desmatamento e gestão
ﬂorestal no país.
“Os grandes desaﬁos desta reunião têm a ver com a necessidade
de Moçambique colher experiência para conseguir ﬁnanciamento para esta área. Olhando para
aquilo que aconteceu na Beira, estamos a dizer que é consequência
das mudanças climáticas” – disse
o dirigente, completando “nós estamos, neste momento, com um
programa especíﬁco, onde esta
questão das mudanças climáticas
está prevista como um dos pilares”.
O plano traçado, anotou Imede
Falume, contempla linhas mestras
de planos de acções futuras que
devem ser realizados no sentido
de conter ou minimizar futuros
desastres.
Falando na mesma ocasião, o líder
da equipa de avaliação de recursos
ﬂorestais globais da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Ance
Pecarine, disse que há necessidade
de países como Moçambique repensarem muito rapidamente na
abordagem que fazem da exploração dos recursos ﬂorestais.
Uma das questões-chave, apontou,
é a necessidade de garantir a disponibilidade de uma informação
ﬁável e real em relação à situação
no terreno para, num segundo
momento, assegurar-se uma planiﬁcação que corresponda ao tipo

de esforços que serão necessários.
Um estudo sobre o desmatamento
no triénio 2014-2016, da iniciativa
do Ministério da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural, aponta
para a perda de 86.422 hectares/

ano de ﬂorestas, contra 267.029
no período de 2003 a 2013, o que
representa uma redução signiﬁcativa. Estes dados constam do Relatório do IV Inventário Florestal
Nacional, divulgado em Dezem-

bro de 2018, em Maputo.
Entretanto, apesar desta indicação,
organizações que trabalham na
área da conservação da biodiversidade e governação ﬂorestal, continuam a avaliar o desmatamento

como um problema de proporções
alarmantes em Moçambique, pelo
que acções enérgicas, contundentes e pontuais são consideradas
necessárias.
(Redacção)
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Segundo o relatório de monitoria à cobertura das eleições autárquicas

Órgãos públicos continuam concentrados na Frelimo

A

s empresas públicas de
comunicação social, mormente, a Televisão de
Moçambique (TVM) e a
Rádio Moçambique (RM), bem
como as de capitais privados, mas
suportadas por fundos de Estado
( Jornais notícias e domingo) continuam a destacar o partido Frelimo nas suas coberturas jornalísticas.
Esta constatação é do Sindicato
Nacional de Jornalistas (SNJ), do
Misa Moçambique e do Centro
de Estudos Interdisciplinares de
Comunicação (CEC) e consta no
relatório de monitoria – cobertura dos Média nas eleições para os
conselhos autárquicos de 2018,
em Moçambique – publicado esta
quinta-feira, 11, na cidade de Maputo.
A análise da cobertura foi realizada
em doze órgãos, sendo três jornais
diários (Notícias, O país e Diário
de Moçambique), seis semanários
(Savana, Zambeze, domingo, Magazine Independente, Canal de
Moçambique e Dossier & Factos),
mas também a Rádio Moçambique, a Televisão de Moçambique e
a Soico Televisão.
Associando diversos indicadores de
análise de conteúdo, a monitoria
procurou, de forma sistematizada,
mostrar até que ponto os jornalistas reportaram as actividades de
campanha dos principais partidos
concorrentes (Frelimo, Renamo e
MDM) numa base proﬁssional e
equilibrada.
No total foram recolhidas e analisadas 1631 peças, das quais 428 nos
jornais diários (188 no Notícias,

Jornalistas dos órgãos públicos continuam a destacar actividades da Frelimo nas suas coberturas

136 no Diário de Moçambique e
104 no O país); 75 peças para semanários (três no jornal Savana,
doze no Zambeze, 43 no domingo,
nove no Magazine Independente,
oito no Dossier & Factos), 423 na
RM, 398 na TVM e 309 na STV.
A partir destas pesquisas constatou-se que, sob ponto de vista de
cobertura dos partidos políticos, a
Frelimo foi o que recebeu a maior
cobertura (567 artigos equivalentes
a 34.7 %), a RENAMO em segundo lugar (480 artigos equivalentes a
29.3%), o MDM em terceiro lugar
(473 artigos equivalentes a 28.9 %).
As cidades de Maputo, Matola,
Beira e Nampula foram os que tiveram maior enfoque da cobertura
dos média.

Acidentes de viação
matam 28 pessoas
em uma semana

A

sinistralidade rodoviária no país causou, ao longo da semana passada, a morte de 28 pessoas em várias rodovias
do território nacional.

De acordo com o Comando Geral da Polícia, além dos 28 óbitos,
houve ainda o registo de 15 feridos graves e 52 ligeiros, tudo em
resultado da ocorrência de 26 acidentes de viação de diversos tipos,
com incidência para atropelamentos e choques entre carros.
Do ponto de vista comparativo, os números indicam que igual período do ano passado registara 24 acidentes, dos quais teriam resultado 17 óbitos, 15 feridos graves e 35 ligeiros. Signiﬁca isto que
houve relativa subida de casos, entre a primeira semana de Abril
corrente e a primeira semana do ano transato.
No âmbito de acções preventivas em relação à sinistralidade rodoviária, a Polícia diz ter ﬁscalizado 45.274 viaturas, das quais 612
foram apreendidas por diversas irregularidades. Há ainda o registo
de 144 cartas e 55 livres, igualmente, apreendidos por algumas irregularidades e infracções detectadas.
Por outro lado, houve aplicação de 7.388 multas e a detenção de
111 automobilistas por condução ilegal.
Do ponto de vista de criminalidade, as autoridades policiais dizem
ter registado 114 delitos, contra 117 de igual período do ano passado.

Considerando as questões de género, notou-se que 67,9% das peças
analisadas foram assinadas por jornalistas homens; 10,8% por jornalistas mulheres e 21.1 % das peças

não foram assinadas.
A RM foi o meio com a maior cobertura feita, com 37,4% (423) dos
artigos transmitidos. Da cobertura
total feita pela RM, 32.6% foi para

a Frelimo, 29.1% para a RENAMO, 31.7% para o MDM e 6.6%
para outros partidos/movimentos
cívicos.
A distribuição da cobertura feita
pela TVM por partidos políticos
indica que 34.4% foi para a FRELIMO, 30.9% para RENAMO,
28.6% para o MDM.
O Jornal Notícias detido, maioritariamente, pelo Estado, através
do Instituto de Gestão de Participações do Estado, dedicou 41.5%
de artigos ao partido FRELIMO,
20.7% para RENAMO e 21.3%
para o MDM.
Sob ponto de vista de orientação
da cobertura, a positiva foi de 50%
para a FRELIMO; 37.5% para
RENAMO e 12.5% para o MDM.
O partido FRELIMO não teve
nenhum caso registado de cobertura negativa no jornal Notícias, ao
passo que a RENAMO e o MDM
partilham 50% dos artigos classiﬁcados como negativos.
Jornal domingo, outra publicação
da Sociedade Notícias, também
destacou as actividades da Frelimo
nas suas publicações.
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Coligação Cívica sobre a Indústria Extractiva
Posicionamento sobre o estabelecimento de um Fundo Soberano
Introdução
No dia 21 do passado mês de Março teve lugar, em Maputo, uma reunião de alto nível, sobre o processo que
deverá culminar com a criação de um Fundo Soberano,
como mecanismo de gestão sustentável e transparente
das receitas a resultarem da exploração do gás e de outros recursos energéticos. A reunião decorreu sob o lema:
“Preparando Moçambique para a Era do Gás Natural”, e
foi organizada pelo Banco de Moçambique em parceria
com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A sessão de
abertura foi encabeçada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que apresentou ao público a visão do
governo sobre o fundo soberano.

Com efeito, o Fundo Soberano é uma reserva de investimento do Estado ou uma entidade comummente estabelecida a partir de saldos de pagamentos excedentes, operao}HVRÀFLDLVGHPRHGDHVWUDQJHLUDUHFHLWDVGHSRXSDQoDV
H[FHGHQWHVÀVFDLVHRXUHFHELPHQWRVUHFHLWDVUHVXOWDQWHV
GDH[SRUWDomRGHUHFXUVRV$GHÀQLomRH[FOXLDTXLUHVHUvas internacionais, fundo de pensões (do tipo INSS) ou activos geridos para benefícios individuais.
De acordo com vasta literatura especializada, os fundos
soberanos são uma forma extraorçamental de gestão de reFHLWDVHSRGHPVHULQVWLWXtGRVSDUDYiULDVÀQDOLGDGHVHQtre as quais se podem destacar as seguintes: (a) evitar ciclos
de expansão e recessão; (b) facilitar a poupança e transferência de receitas provenientes de superavits (excedentes)
ÀVFDLVUHODFLRQDGRVFRPH[SRUWDo}HVGH´FRPPRGLWLHVµH
(c) poupança para gerações futuras.
Os fundos soberanos também permitem uma maior diverVLÀFDomR GD HFRQRPLD HRX GD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV
do país e se concentram mais nos retornos dos activos de
reserva geridos pelos Bancos Centrais, reduzindo, assim,
os custos de oportunidade das reservas1.

A Coligação Cívica sobre a Industria Extractiva (CCIE)
recebeu a notícia relativa a este evento com particular
interesse, pois a gestão transparente, judiciosa e sustentável dos recursos naturais e das receitas resultantes da
sua exploração constitui um dos focos fundamentais da
sua missão e objectivos. A CCIE é uma plataforma de
troca de informação e de coordenação de estratégias no
domínio da governação da indústria extractiva, criada
em 2017 por cinco organizações da sociedade civil, nomeadamente: o Centro de Integridade Pública (CIP),o
Conselho Cristão de Moçambique (CCM), o Centro Terra Viva (CTV), a KUWUKA e o SEKELEKANI.
Por motivos desconhecidos, não houve, nesta reunião,
a participação de qualquer organização da sociedade ciYLOIDFWRTXHODPHQWDPRVHHVWDPRVFRQÀDQWHVTXHVHUi
corrigido, doravante!
1. Perspectiva da CCIE sobre o processo de criação do
Fundo Soberano
A CCIE considera o estabelecimento de um Fundo Soberano uma decisão nacional da maior relevância e actualidade, enquanto mecanismo de gestão das receitas
resultantes da exploração de recursos minerais, particularmente do gás natural, conforme mencionado no artigo 37 da Lei de Petróleos.
1HVVDPHGLGDLPSRUWDDQWHVGHWXGRXPDUHÁH[mRQDcional, profunda e o mais participativa e inclusiva possível, tendente à construção de amplo consenso, sobre o
modelo do fundo soberano que Moçambique vai adoptar.

O Fundo Soberano deve garantir benefícios pelas receitas às gerações
presentes e às futuras

Entre diferentes opções neste domínio, pode-se considerar
um Fundo de Estabilização, que seja depositário de poupança de excedentes de receita, para almofadar a econoPLDQDFLRQDOHPSHUtRGRVÀVFDORXHFRQRPLFDPHQWHGLItceis, em que falte ao país liquidez para sustentar, de forma
confortável, o Orçamento do Estado; um Fundo de Investimento, para catapultar o desenvolvimento sócio-económico nacional , através de investimentos estruturantes em
sectores com potencial de gerar retornos a longo prazo - o
que, por sua vez, pressupõe a existência de um plano de
desenvolvimento detalhado, com prioridades de investimento delineadas e prazos determinadas. Este plano deverá, igualmente, resultar de um processo amplo de consulta
aos moçambicanos, para que eles se revejam nas prioridades nele inscritas e sufragadas, eventualmente, pelo Parlamento.
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deve ser cautelosa, devendo gozar da mais larga e segura independência perante o executivo, de modo a reduzir a sua
vulnerabilidade em relação a pressões políticas.
1HVVDSHUVSHFWLYDRSDSHOGR*RYHUQRHVXDVDJrQFLDVLQVtituições na gestão do fundo deverá ser devidamente clariÀFDGR  EHP FRPR DV UHJUDV SDUD R ÁX[R GRV IXQGRV H GH
investimentos.

Este mecanismo deve, por conseguinte, estar fora do
Tesouro Nacional, por forma a evitar a canalização de
todas as receitas para o Orçamento do Estado, o que
traria consequências nefastas para a economia e criaULDGLVUXSo}HVQDJHVWmRGHÀQDQoDVS~EOLFDVFRPR
LQFUHPHQWRLQGX]LGRGHGHVSHVDVDWpVXSpUÁXDV
Em suma: o Fundo Soberano, independentemente do
modelo que Moçambique adoptar, deve ser instituído por lei, aprovada pela Assembleia da República - e
não por decreto do Conselho de Ministros - no culminar de amplo debate público.
2. Previsão de receitas do gás
Estima-se que os projectos de gás natural em fase de
desenvolvimento no território nacional (Pande-TemaQH *ROÀQKR$WXP &RUDO QD EDFLD GR 5RYXPD  H D
avançar para a fase de desenvolvimento (Mamba),
nos próximos 30 anos, venham a gerar cerca de 235
mil milhões de dólares norte-americanos. Estes valores poderão nos primeiros anos gerar até cerca de mil
milhões de dólares norte-americanos. Olhando para o
RUoDPHQWRGR(VWDGRHQWUHHFRPXPGpÀce medio de cerca de 1.5 mil milhões de dólares americanos, as receitas previstas indicam situar-se muito
acima desta diferença. A cobertura e superação do
GpÀFH SRGHUmR VXELU DLQGD PDLV VLJQLÀFDWLYDPHQWH
DVVLPTXHIRUFXPSULGRRVHUYLoRGDGtYLGDGRÀQDQciamento dos mesmos projectos.
Neste contexto, é agora, o momento para idealizar,
discutir e conceber um fundo soberano, pois constituiria grave risco, esperar que as receitas comecem a
ser geradas para, só nessa altura, criar-se um mecaQLVPRGHSRXSDQoDÀHOHVHJXUR
Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, formulou, durante a supracitada reunião
de alto nível, a seguinte pergunta: “ Onde queremos
investir com o fundo soberano”?
Ora, qualquer resposta a esta pergunta apenas será
valida e legitima se for produzida em sede de um proFHVVRGHUHÁH[mRQDFLRQDOQDPDLVODUJDSODWHLDRQGH
deverão ser colocadas ao crivo da sociedade diferentes opções possíveis. Desde logo, a determinação do
modelo e mecanismo de gestão do Fundo Soberano

A natureza pública de tal entidade impõe, naturalmente, a
SXEOLFLGDGHGHWRGDVDVVXDVRSHUDo}HVHFRQyPLFRÀQDQFHLras, nomeadamente das auditorias (internas e externas), relatórios e demais documentos relevantes de gestão.
&DEHÀQDOPHQWHIULVDUTXHSHORVHXLPSDFWRLQFOXLQGRDR
QtYHOGRVÁX[RVÀQDQFHLURVLQWHUQDFLRQDLVDJHVWmRGHIXQdos soberanos têm sido alvo de regulação global. Assim, em
2008 foram criados os Princípios de Santiago, que oferecem
24 padrões de conduta a guiarem a gestão deste género de
instituições, desde diretrizes operacionais até à divulgação e
transparência de contas.
3. Conclusão
A Coligação Cívica sobre a Industria Extractiva saúda vivamente o lançamento da iniciativa para a constituição de um
Fundo Soberano, enquanto mecanismo de gestão transparente e sustentável das receitas provenientes da exploracão
dos recursos minerais do país, reiterando o apelo para que as
GHFLV}HVÀQDLVVREUHRVPRGHORVDDGRSWDUUHVXOWHPGRPDLV
amplo debate nacional, participativo e inclusivo.
A esse respeito, a CCIE reitera que a construção do modelo moçambicano de Fundo Soberano deverá ter em linha de
conta padrões internacionais já estabelecidos e consolidados,
tendentes a assegurar mecanismos de gestão judiciosa, transparente e monitorável da entidade. Considerando que o primeiro largo de gás natural será, indicativamente, em 2023, o
país tem, apenas, quatro anos para se organizar, nesta perspectiva

1

https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund/

Maputo, aos 05 de Abril de 2019
Organizações membros da Coligação Cívica sobre a Industria Extractiva

11

SOCIEDADE

12

Savana 12-04-2019

Ricardo Tomás, durante a audição na CACDHL sobre a perda de mandato de deputado

“Estou a ser vítima de perseguições”

“

Tranquilo”. Esta foi a expressão escolhida por Ricardo Tomás para descrever
o seu estado de espírito um
dia antes da audição na Comissão
dos Assuntos Constitucionais,
Direitos Humanos e Legalidade
(CACDHL) da Assembleia da
República.

Não só disse que estava “tranquilo”, como também assegurou que
tinha a consciência “limpa”, precisamente porque estava convicto de que não cometera qualquer
acto criminal. Nisto, assegurou
que, logo após a sessão plenária de
quarta-feira, deslocar-se-á à CACDHL para responder às questões
que lhe foram endereçadas.
Ao todo, a Comissão dos Assuntos
Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade enviou sete questões ao actual deputado da bancada do Movimento Democrático de
Moçambique.
“Tranquilo. Tranquilo. Não cometi
nenhum crime. Está tudo previsto
na Constituição da República. Então, estou tranquilo como vê. Estou
saudável e pronto para mais um dia
de trabalho”, disse Ricardo Tomás,
falando a jornalistas, na manhã
desta quarta-feira.
Ricardo Tomás foi ouvido por
aquela comissão de especialidade
da AR, no âmbito do processo de
perda de mandato requerida pela
bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).
A audição aconteceu uma semana
depois da Comissão Permanente,
órgão deliberativo da AR, ter decidido a favor da perda de mandato de Ricardo Tomás, isto por ter
encontrado elementos que fazem
prova da sua ligação ao maior partido da oposição no xadrez político
nacional, no caso a Renamo.
À data, a Comissão Permanente, na pessoa do seu porta-voz,
Mateus Katupha, avançou que
Ricardo Tomás assumiu funções
em partido diferente daquele pelo
qual ascendeu ao cargo deputado
da Assembleia da República, acto
que, à luz do Regimento da AR, dá
direito à perda de assento.
Recordar que, sorte diferente teve
Geraldo Carvalho, que também
corria contra ele um processo de
perda de mandato igualmente promovido pelo MDM, contra quem,
segundo a CPAR, não foram encontrados elementos para dar provimento à pretensão da direcção
do “galo” na AR.
Ricardo Tomás, tido hoje pela
direcção máxima da bancada do
“galo” na AR como sendo um exímio “perturbador do curso normal
dos trabalhos”, encabeçou, nas
eleições autárquicas de 2018, a lista da Renamo na corrida à Presidência do Conselho Autárquico da
cidade de Tete.
Num outro desenvolvimento, reagindo à pergunta sobre se se sentia injustiçado, Tomás disse que,
tal como os que solicitaram a sua
perda de qualidade de deputado,

Ricardo Tomás perde mandato de deputado da AR por ter concorrido pela Renamo
nas autárquicas de 2018

também sentia estar a ser vítima de
uma verdadeira injustiça.
E por estar a ser vítima de uma
injustiça, anotou Tomás, resolveu
protestar. E a audição é o melhor
palco para as partes esgrimirem os
seus argumentos.
“A democracia é isso. Alguns se
acham injustiçados assim como
eu também me acho injustiçado. É
por isso que eu reclamei e deram-me esta oportunidade de justiﬁcar”, anotou.
Adiante, o deputado do MDM,
que continua exercer as funções à
revelia da direcção máxima, disse
que já havia formulado as respostas às perguntas que lhe foram enviadas e que seriam submetidas à
CACDHL.
Concretamente, a CACDHL quis
saber: Ricardo Tomás renunciou
expressamente à qualidade de
membro do partido MDM? Assumiu ou não as funções no partido Renamo? Inscreveu-se como
membro do partido Renamo?
Actualmente é membro de que
partido político? Actualmente desempenha funções em que partido
político? Que mais informações
Ricardo Tomás gostaria de dar à
Comissão para o esclarecimento
desta questão da assunção ou não
de funções no partido Renamo?
A comissão quer ainda saber se
Ricardo Tomás tem algum documento que gostaria de entregar a
Comissão para ajudar no esclarecimento desta questão da assunção
ou não de funções no partido Renamo?
Na breve interacção com jornalistas, ainda na manhã desta quarta-feira, Ricardo Tomás avançou que
já havia elaborado uma carta, renunciado à qualidade de membro
do Movimento Democrático de
Moçambique.
Neste momento, disse Tomás, não
estava ﬁliado a qualquer organização político partidária, ou seja, que
era um cidadão livre e que aguardava por melhores oportunidades.
Sobre o seu futuro político, Ricardo Tomás disse que iria revelar
oportunamente.

“Estou sendo perseguido
por ser um craque. Sou o
CR7 Tete”
Sem qualquer reserva, o ainda
deputado do MDM, que exerce
as funções a contra gosto da lide-

rança do partido do “galo” na AR,
disse que o seu capital político não
fugia da dimensão do jogador de
futebol Cristiano Ronaldo, um dos
maiores jogadores do mundo.
Nisto, sobre as acusações que pesam sobre ele, desaﬁou aos que o
querem ver fora do parlamento
para apresentarem evidências de
que ele terá efectivamente violado
a lei mãe.
“Foi um convite formulado como
vocês sabem. Assim como nos clubes de futebol. Quando aparece
um craque e, neste caso, sou o CR7
de Tete e fui contratado para poder
concorrer, para fazer parte de uma
lista”, sentenciou.
Apesar de a audição ter decorrido
à porta fechada, o SAVANA teve
acesso às respostas apresentadas
por Ricardo Tomás durante a audição na CACDHL, que abaixo se
seguem:
Renunciou expressamente a qualidade de membro do partido
MDM?
No dia 20 de Julho do ano 2018,
conforme o documento que ora se
junta, submeti ao partido político
MDM uma carta de renúncia à
qualidade de membro do mesmo.
Nos termos da Constituição da
República em vigor, tanto a adesão
como a renúncia à qualidade de
membro de um partido político é
um acto voluntário e livre, cabendo apenas a cada um dos cidadãos
decidir a respeito dos mesmos. O
facto de ter renunciado à qualidade de membro do partido MDM
não signiﬁcou, de maneira alguma, uma renúncia à qualidade de
deputado da Assembleia da República e muito menos constitui
uma justiﬁcação para a perda de
um mandato conferido pelo povo
moçambicano.
Assumiu ou não as funções no
partido Renamo?
A minha participação na campanha eleitoral do partido RENAMO decorreu do facto de ser o
cabeça de lista daquele partido na
Autarquia acima referida e, como
tal, para me fazer eleger, tinha de
participar activamente na referida
campanha eleitoral. No entanto,
tal participação não pode, de maneira alguma, ser qualiﬁcada como
uma ﬁliação ou inscrição ao referi-

do partido visto o acto de ﬁliação
ser revestido de formalismos que,
em momento algum, foram observados. Portanto, ao participar
na campanha eleitoral ﬁ-lo não só
como candidato (cabeça de lista)
bem como cidadão interessado na
eleição da lista de um partido político que entende ser o que melhor
programa de governação autárquica apresenta.
Inscreveu-se como membro do
partido Renamo?
Desde a minha eleição como deputado até ao presente momento
não assumi qualquer função no
partido Renamo. Se há qualquer
acusação neste sentido, tal facto
deve ser provado por quem proferiu a acusação. Tal como acima
referi, não me inscrevi como membro do partido Renamo. Como se
trata de um não acontecimento,
não tenho como fazer qualquer
prova de não inscrição pelo que,
solicito que se inste a quem tenha,
por ventura, aﬁrmado que me inscrevi no partido Renamo que faça
prova de tal inscrição.
Actualmente é membro de que
partido político?
Actualmente só cidadão moçambicano, não ﬁliado em qualquer
partido político.

Actualmente desempenha funções em que partido político?
Actualmente não desempenho
qualquer função em qualquer partido político.
Que mais informações gostaria
de dar à Comissão para o esclarecimento desta questão da assunção ou não de funções por parte
de Vossa Excia no partido Renamo?
Não obstante estar a inteira disposição da Assembleia da República
para o esclarecimento deste assunto, por hora, não tenho qualquer
informação a prestar.
Tem algum documento que gostaria de entregar à Comissão para
ajudar no esclarecimento desta
questão da assunção ou não de
funções por parte vossa Excia no
partido Renamo?
Com a excepção do documento
em anexo, não tenho qualquer outra documentação com interesse
para este assunto para entregar a
vossa Comissão. Excelências, esta
ausência de documentação prende-se ao facto de a maior parte das
questões que são colocadas e que
se levantam à volta deste assunto
referir-se a factos negativos ou não
acontecimentos, o que torna impossível fazer a prova dos mesmos.

Dia Nacional do Jornalista

Comemorar promovendo
solidariedade

A

classe jornalística moçambicana comemorou, nesta quinta-feira, 11, o seu dia que que coincide com as comemorações
da data em que foi criado o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ). A data foi reservada a reﬂexões sobre várias
matérias directa ou indirectamente relacionadas ao trabalho dos proﬁssionais da comunicação social. Este ano, o Sindicato comemora 41
anos da sua criação.
A propósito, o secretário executivo da organização, Eduardo Constantino, emitiu uma mensagem enaltecendo o papel do jornalista na
construção de um ambiente de paz e harmonia social. A mensagem
reserva largo espaço à apreciação do esforço e dedicação que têm estado a ser demonstrados pelos proﬁssionais da media para levar para
o mundo as necessidades actuais das populações atingidas pela passagem do ciclone IDAI.
É por isso mesmo que a organização sugere uma comemoração com
um timbre virado para a demonstração da mão solidária de jornalistas para com as populações que foram severamente castigadas pela
depressão tropical. Neste âmbito, a Mediacoop ofereceu donativos a
Cruz Vermelha de Moçambique nesta terça-feira, 9 de Março.
A nota do SNJ avança que a data também deve ser momento de reﬂexão sobre questões relacionadas com a liberdade de expressão e de
imprensa, ao mesmo tempo que se reconhece as difíceis condições
de trabalho que caracterizam o dia-a-dia do jornalista moçambicano.
O Sindicato Nacional de Jornalistas tem estado a receber inúmeras
críticas pelo alegado estado de letargia em relação ao seu real papel,
que passa por defender um ambiente de efectiva liberdade para o trabalho jornalístico, incluindo a protecção efectiva de direitos dos proﬁssionais desta classe. Há ainda o sentimento de que o actual secretariado esteja completamente “capturado” pelo poder político, pelo que
passa a vida a fazer-lhe as vontades.
A isto liga-se o facto de o actual secretariado, por exemplo, estar com
o mandato completamente expirado, sem, entretanto, haver indicações
de regularização da situação.
(Redacção)
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Moçambique regista crescimento
no transporte de carga

M

oçambique registou
um crescimento de
77% da carga transportada desde 2015.
De acordo com o ministro dos
Transportes e Comunicações,
Carlos Mesquita, em 2018, o sistema ferroviário nacional transportou 23.7 milhões de toneladas,
contra 13.4 milhões de toneladas
transportadas em 2015.
Falando, na última sexta-feira,
em Maputo, no encerramento do
Conselho de Directores da empresa Portos e Caminhos de Ferro
de Moçambique (CFM), Carlos
Mesquita, Ministro dos Transportes e Comunicações (MTC) referiu que estes resultados foram conseguidos, pelo facto da empresa e
as concessionárias dos sistemas
ferro-portuários terem assumido
com determinação e responsabilidade as acções inscritas no Plano
Quinquenal do Governo (PQG).
Como perspectivas, o ministro desafiou os gestores das infra-estruturas ferro-portuárias para consolidarem os resultados alcançados,
bem como melhorar a eficiência
e competitividade do transporte
ferroviário no país.
“Queremos que o nosso sistema
ferro-portuário e os respectivos
corredores de transporte acres-

centem mais valor à nossa economia, contribuindo cada vez mais
na melhoria do Produto Interno
Bruto e da Balança Comercial.

Por isso, temos que ser mais criativos para atingirmos melhores
índices de competitividade”, disse
Carlos Mesquita.

Em 2018, os CFM obtiveram um
resultado operacional de 2.5 mil
milhões de meticais, mantendo-se na lista das empresas do sector

empresarial do estado que, de forma consistente, vêm apresentando
resultados líquidos positivos aos
longo dos anos.
O ministro dos Transportes e
Comunicações disse ainda que a
eficiência e a competitividade das
infra-estruturas nacionais passam
por uma abordagem integrada e
harmoniosa entre os investimentos realizados nas ferrovias e nos
portos.
Nessa perspectiva, Mesquita afirmou com satisfação que a implementação do plano de investimentos integrado contempla o
aumento da capacidade de manuseamento portuário e a melhoria
do transporte ferroviário no Corredor de Maputo, estando a lograr
resultados satisfatórios.
Por seu turno, o presidente do
Conselho de Administração dos
CFM, Miguel Matabele, revelou
que, embora a empresa esteja a
registar resultados positivos, ainda
persistem alguns desafios que devem ser ultrapassados.
“Parte dos desafios estão relacionados, por exemplo, com os
descarrilamentos que prejudicam
sobremaneira a nossa balança de
facturação e, sobretudo, interferem na confiança que tanto almejamos dos clientes”, finalizou
Miguel Matabele.

Novo álbum do Ras Tony
UP Group expande seus
negócios na área de saúde já na forja

A

UP Group, uma holding de capitais
moçambicanos, inaugurou ontem, a
sua primeira farmácia denominada
“Farmácia Palma”. Trata-se de um
estabelecimento localizado na zona nobre da
Cidade de Maputo, concretamente no prédio
JAT VI.
Para a materialização deste projecto, o Grupo investiu, só nesta primeira fase, mais de 20
milhões de Meticais. De acordo com Bárbara
Gouveia, Directora Técnica das Farmácias Palma, o grupo pretende lançar para o mercado
moçambicano, conceitos de farmácias que apenas estão disponíveis na Europa ou na África
do Sul.
A título de exemplo, a nossa fonte falou da introdução da plataforma digital onde os utentes,
podem, através de um celular ou computador,
consultar a disponibilidade de medicamentos e

interacção com o farmacêutico.
As Farmácias Palma vão dispor de um serviço
personalizado e específico, virado para pacientes
crónicos, garantindo a privacidade dos mesmos.
Por outro lado, as farmácias vão contar com
uma secção de venda de produtos sensuais.
Todos produtos farmacêuticos são fornecidos
por credenciados laboratórios e distribuidores
de medicamentos a nível nacional e internacional.
Para além da marca Farmácias Palma, a UP
Group conta com outras unidades empresariais,
sendo de destacar a UP VIDA que disponibiliza serviços de gestão de planos de saúde que
garantem o acesso a uma rede de hospitais e clinicas de referência em Moçambique, África do
Sul, Portugal e India. Conta ainda com a Optitália, dedicada exclusivamente para a consultas,
diagnóstico e fornecimento de soluções para a
saúde visual. (Redacção)

O

músico, compositor e cantor Ras
Tony pretende relançar a sua carreira. “Ras Tony”, nome artístico
do António Lisboa, está a preparar o seu mais recente álbum de originais.
Trata-se do quarto álbum, composto por
14 temas que procuram relatar estórias
bem-sucedidas do amor.
Ras Tony pretende relançar a sua carreira,
assim como conquistar mercados além-fronteiras, e neste sentido decidiu iniciar,
em Fevereiro último, uma tour pela província de Maputo e Matola, antes de rumar
para a América latina, onde vai participar
de vários festivais culturais no Brasil (Minas Gerais, Baia), Paraguai e Colômbia.
O músico pensa num produto que não só
vende na perspectiva comercial, mas que
também transmita valores sociais, emanando pilares cívicos, contribuindo assim para
um Moçambique melhor.

O Ras Tony assumiu um papel central na
difusão e crescimento da música Afro Moz
Reggae. Ao cantar contra a desigualdade,
fome, racismo e outros problemas sociais,
inspira o desenvolvimento de cabeças pensantes.
António Lisboa, nasceu a 19 de Abril de
1962, na província de Gaza, distrito de
Guijá. A paixão pela música despertou nele
a expressão do seu sentimento patriótico,
cantando para incutir na mente da sociedade a necessidade da boa convivência
humana dentro do espírito da moral. Passou por vários países da África e Europa,
onde criou Bandas musicais como Way
Out (Inglaterra), The Master( Espanha),
O.C.B.(Swazilândia), African Composicion (Swazilândia), Maputo Land ( com
Jimmy Guaza, Iva Magaia, Bob Lee, Pilecas, Rhodalia, etc) e trabalhou com diversos
artistas Moçambicanos na diáspora assim
como Europeus e da África Ocidental.
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Metrobus busca financiamento para construção
de linha férrea

O

Metrobus, sistema integrado de transporte para
a região metropolitana
de Maputo, constitui
uma solução alternativa, inovadora, viável, confortável e com
um padrão de uso sustentável,
segundo concluiu uma equipa
de investigadores do projecto T-SUM (Transitions to Sustainable Urban Mobility).
Financiado pelo Fundo Global de
Pesquisa em Desafios (GCRF), o
projecto T-SUM decorre nas cidades de Maputo e Freetown, capital da Serra Leoa, e tem como
objectivo principal identificar as
condições que podem contribuir
para acelerar o desenvolvimento
sustentável e inclusivo do transporte e uso do solo, nas cidades
em crescimento na África Sub-

saariana.
Para aferir as condições de funcionamento do Metrobus, foi
realizada uma viagem exploratória, durante a qual a equipa interagiu com vários passageiros. A

BHGE doa USD 50 Mil
para vítimas do Idai

B

aker Hughes, a General
Eletric company (NYSE:
BHGE) doou, semana finda, USD 50.000 (cinquenta
mil dólares americanos) para ajudar
às vítimas do ciclone Idai, que devastou a região centro do país, configurando a cidade da Beira o rosto
mais visível da catástrofe.
O donativo foi canalizado à Cruz
Vermelha de Moçambique para a
compra de produtos de primeira
necessidade, medicamentos e outros bens essenciais que possam
aliviar o sofrimento das famílias
afectadas pela intempérie.
Os colaboradores da empresa,
igualmente, juntaram-se à causa,
contribuindo com valores monetários e bens essenciais para os neces-

sitados.
Expressando condolências às famílias enlutadas, Ado Oseragbaje
Presidente e CEO da BHGE da
África Sub-Saariana, avançou “é
desolador ver a escala de devastação deixada pelo ciclone na vida de
tantos inocentes, particularmente
em Moçambique. Com esta contribuição feita à Cruz Vermelha
quisemos complementar todos os
esforços que estão a decorrer, na
ajuda às comunidades afectadas,
para que voltem a normalidade”.
Farid Fezoua, Presidente e CEO
da GE África, acrescentou “dada a
nossa presença no país, partilhamos
a profunda dor do povo moçambicano e em particular a das comunidades afectadas directamente pelo
ciclone”. (C.C)
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LUÍS ALBERTO CÉSAR DAVID

Faleceu
Seus colegas Bartolomeu
Tomé , Alves Gomes, Fernando Manuel, Narcésia massango, António Estevão, António
Matonse, Naita Ussene, Filipe
Ribas, Filipe Mata, Lina Manuel e Calane da Silva lamentam com profunda magóa o
falecimento do seu colega e
amigo Luís David, ocorrido
no dia 5/4/2019. Neste momento de dor apresentam à
familia enlutada as mais sentidas condolências.

partir destas viagens, a docente
e investigadora do Colégio Universitário de Londres Clemence
Cavoli indicou que o Metrobus é
um subsistema de transporte fiável e confortável, que merece ser

desenvolvido para absorver o segmento de passageiros com poder
para pagar pelo serviço.
“Com esta experiência, ficamos
com a impressão de que o Metrobus é um bom projecto, com
potencial para ajudar a solucionar
os problemas de mobilidade urbana”, frisou a investigadora.
A presente pesquisa decorre em
colaboração com a Universidade
Eduardo Mondlane (UEM) e o
Banco Mundial. De acordo com
Cavoli, a ideia é desenvolver uma
estrutura baseada em trajectórias
de desenvolvimento de alternativas para o transporte urbano não
sustentável, montar e co-produzir
provas, através do levantamento
de dados sobre o transporte urbano e do uso do solo nas cidades
em rápido desenvolvimento na
região.

A propósito da visita da equipa
do T-SUM, a directora geral da
Sir Motors, Sheila Camal, referiu que o projecto espera, neste
processo, obter um financiamento
para a construção da linha férrea
para o Metro, através da comparticipação do Banco Mundial e
instituições conexas.
“A referida linha férrea vai permitir, em diferentes fases da sua
construção, ligar a Estação da
Matola-Gare à Estação de Albazine, permitindo a circulação, em
forma de anel, à volta de Maputo,
reduzindo o tempo médio de espera de 15 minutos nas estações
ferroviárias e ainda ligar a zona
do Infulene (Estádio da Machava) ao eixo Machava-Maputo,
para além de construir uma linha
paralela exclusiva para o Metro”,
indicou Camal.
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MITESS aborta contratação ilegal de mão-de-obra

O

Ministério do Trabalho,
Emprego e Segurança
Social (MITESS) tem
estado a constatar tentativas de contratação ilegal de
mão-de-obra estrangeira em
algumas das grandes empresas
envolvidas nos projectos de exploração de petróleo e gás, na
Bacia do Rovuma, na província
de Cabo Delgado.
Esta informação foi dada a conhecer, semana passada, em Maputo, pela Ministra do pelouro,
quando procedia à abertura do
seminário de divulgação da legislação laboral, no âmbito da implementação dos mega-projectos
na Bacia do Rovuma.
De acordo com Vitória Diogo,
este fenómeno pode conduzir à
duplicação da quota, para o recrutamento da mão-de-obra expatriada, para além de concorrer
deslealmente com as Pequenas
e Médias Empresas (PME) e as
agências privadas de emprego,
vocacionadas para a cedência e
colocação de mão-de-obra nacional.
Neste mandato prestes a terminar, conforme indicou a Ministra,

dos 1.414.901 empregos criados,
cerca de 75.159 foram ocupados
por trabalhadores estrangeiros.
Entretanto, situações anómalas
têm sido detectadas, nomeadamente o emprego irregular de
expatriados, uma grave infracção

ao quadro legal em vigor, sendo
exemplo o facto de, desde 2015,
ter descoberto e suspenso 3.735
trabalhadores estrangeiros em situação ilegal.
Com efeito, a governante exortou ao sector privado envolvido

na exploração mineira para que
opere respeitando escrupulosamente a legislação laboral e aos
pressupostos de valorização da
mão-de-obra nacional, contribuindo para a capacitação da
mesma, com vista à sua integra-

ção nos postos de trabalho de
maior complexidade técnica e em
lugares de gestão e administração
das empresas.
No decurso do seminário, para
além do Guião de Procedimentos
Legais, para a contratação de cidadãos de nacionalidade estrangeira para os projectos da Bacia
do Rovuma, foi, igualmente, partilhada a plataforma informática,
SIMIGRA- Módulo da Bacia
do Rovuma, com vista a habilitar e flexibilizar a tramitação dos
processos de contratação, cujo
volume tenderá a crescer com o
arranque das obras de construção
das infraestruturas e início da exploração do gás natural.
O evento enquadra-se numa
abordagem iniciada pelo MITESS, em 2015, primeiro com as
empresas de capitais de origem
portuguesa e italiana, seguindo-se as de outros países da União
Europeia, para além das de origem chinesa, indiana e sul-africana, numa plataforma que contribui para a promoção do trabalho
digno, aumento da produção e da
produtividade e a promoção da
cultura de trabalho e ambiente de
paz e estabilidade laborais.
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Ruanda olha para o futuro 25 anos depois do genocídio
Por César Avó*

N

o dia 6 de abril de 1994 o
avião com os presidentes
do Ruanda e do Burundi
foi abatido. No dia seguinte, começou uma matança que durou
três meses e terá eliminado 70% dos
tutsis. Reconciliada, a sociedade relembra o passado.
Dois dias depois de Aline Uwase
Turatsinze ter nascido, eclodiu um
genocídio que ceifou entre 800 mil
e um milhão de vidas. Hoje trabalha
num local onde mais de 60 membros
da família foram enterrados. Aline é
guia no memorial do genocídio do
Ruanda, em Gisozi, nos arredores da
capital, Kigali.
“Eu perdi muitas pessoas”, disse à
Reuters. “É uma responsabilidade
estar aqui... Estou a proteger a memória, mas também a pôr o mote
‘Nunca mais’ em acção para que não
aconteça em lugar algum do mundo.
Nem no Ruanda, nem em lugar algum do mundo.” O memorial tem os
restos mortais de 250 mil pessoas resultantes dos 100 dias de genocídio.
O desastre que envolve as etnias
hutu e tutsi tem raízes nos tempos
do colonialismo belga, quando os
tutsis foram beneﬁciados em detrimento dos hutus na região que é
hoje o Ruanda e o Burundi. A revolta de 1959 e a independência em
1962 levaram os hutus ao poder e a
cometerem ataques aos tutsis - milhares foram mortos e centenas de
milhares fugiram para os países vizinhos. Em 1990, a Frente Patriótica
Ruandesa (FPR), grupo rebelde de
refugiados tutsis, iniciou uma guerra aberta contra o regime do militar
Juvénal Habyarimana. Contra a opinião de extremistas hutus, em 1993
foi assinado um acordo de paz em
Arusha, na Tanzânia. Ao derrube
do avião com um míssil que transportava Habyarimana e o homólogo
do Burundi, Cyprien Ntaryamira, o
cessar-fogo ﬁcou sem efeito e começou uma caça aos tutsis.
A matança levada a cabo por miltares
e polícias, mas também por milícias
e civis teve ﬁm com a vitória militar
da FPR, que sob a liderança de Paul
Kagame entrou pelo norte do país e
tomou a capital em cem dias. Nova
onda de refugiados, desta vez hutus,
em especial para o então Zaire (agora
República Democrática do Congo)
levou a novos conﬂitos entre 1996 e
2003.
Após o ﬁm das mortes em massa, as
comunidades destroçadas foram reconstruídas com sobreviventes lado a
lado com cúmplices ou mesmo com
assassinos. Mas a política oﬁcial do
país passou a ser a de igualdade entre
os cidadãos e de retirar do discurso
público referências às etnias.
As etnias foram um factor decisivo no genocídio, mas agora o povo
ruandês “vive sem divisões étnicas,
partilhando e trabalhando unido”,
diz Martin Mutsindashyaka. Em
declarações à agência Xinhua, este
polícia hutu que salvou a vida de
18 pessoas durante os massacres, ao
albergá-los em casa e num esconderijo que escavou junto de casa, acredita que as políticas do governo vão
no bom caminho. “Os projectos de
desenvolvimento são planeados de
forma a ninguém ﬁcar para trás. Na
educação, por exemplo, há igualdade

de acesso para todas as crianças, e os
programas de assistência social visam
todos os ruandeses.”
A guia do memorial não tem dúvidas: “Reconciliámo-nos”, diz Aline
Uwase. “Não importa com quem me
case, com o ﬁlho de um sobrevivente
ou com o ﬁlho de um assassino. O
futuro será risonho”, crê.

Perdão e igualdade
A reconciliação aconteceu com um
longo processo de justiça baseado
em tribunais nas comunidades chamados gacaca, cujo princípio era “a
verdade cura”. O repórter da New
Yorker Philip Gourevitch acompanha
desde 1996 uma comunidade em
Taba, no centro do país, e tem uma
ideia um pouco diferente. “O facto é
que, evidentemente, a verdade também fere”, diz em entrevista à Justiceinfo.net. Os familiares das vítimas
ouviam as descrições dos assassinos e
depois era pedido que concedessem
perdão. Há dez anos, um sobrevivente não mostrava grande entusiasmo
pelo programa do Estado. “Quando
um assassino pede perdão não se
pode negá-lo. Perdoamo-lo, mas não
sabemos realmente se vem do nosso
coração porque não sabemos se o assassino o pede com o coração”, dizia
Evariste. Passados dez anos, o seu
cunhado saiu da prisão. O homem
que então dizia não querer ver de
novo é hoje companheiro de bebida
no mercado local.
“O facto de grande parte da energia
na reconstrução do Ruanda ter sido

canalizada para a saúde pública e
para o desenvolvimento económico,
de as circunstâncias estarem a melhorar, signiﬁca que as pessoas veem
um propósito em prosseguir, veem
uma recompensa. E é mais igualitária a nível hutu/tutsi (...) Por exemplo, entre as pessoas que visito em
Taba, no agregado alargado de uma
das grandes famílias hutu, a geração
que tinha 30 a 40 anos em 1994, toda
participou no genocídio e foi para a
prisão, e nenhum foi à escola. Os
seus ﬁlhos vão à escola - alguns deles,
mesmo com a mãe ou o pai na prisão por genocídio. Um dos assassinos
disse-me: ‘Antes do genocídio, para
os ‘’pequenos hutus’’ como nós, isso
era impensável’.
Se hoje estas crianças têm uma oportunidade, essa foi negada a cerca de
300 mil - estimativa da UNICEF do
número de mortas em 1994. Todos
os dias, Aline Uwase entra numa sala
do memorial com fotos de crianças
mortas, acompanhadas de detalhes
sobre os seus brinquedos favoritos e
a maneira como morreram: a maioria
foi mutilada ou espancada até a morte. “Uma pessoa nunca se acostuma”,
diz, a chorar. “Sempre que entro naquela sala não sou a mesma pessoa
quando saio.”
Com a recuperação do país, vozes da
oposição criticam o presidente Paul
Kagame pelo seu punho de ferro
na política e no controlo dos media.
Kagame obteve quase 99% dos votos em 2017. Aline Uwase diz que
é graças a Kagame que o genocídio

acabou e quanto aos críticos, diz para
não falarem do que não sabem.
Agora o Ruanda está concentrado
no futuro, conclui a guia. No mesmo
tom fala o bispo Celestin Hakizimana. “O futuro do Ruanda é promissor
nas várias frentes. A razão para esta
perspetiva positiva é que o país tem
uma boa liderança a trabalhar para
manter a dinâmica”, aﬁrma este homem que, em conjunto com outros
padres e guardas da igreja de São
Paulo, em Kigali, acolheram e salvaram cerca de 2000 pessoas das garras
das milícias.

França investiga
responsabilidades
Criticado por não ter aceitado o convite para se deslocar à abertura das
comemorações oﬁciais do genocídio,
que decorrem neste domingo, o presidente francês Emmanuel Macron
nomeou uma equipa para levar a
cabo uma investigação ao longo de
dois anos sobre o papel do exército
francês no genocídio do Ruanda.
A comissão de nove membros vai
ter acesso a arquivos presidenciais,
diplomáticos, militares e dos serviços secretos, anunciou a presidência
francesa, depois de Macron se ter
reunido na sexta-feira com membros de uma associação de apoio aos
sobreviventes do genocídio, Ibuka
France.
Sob mandato da ONU, o exército
francês chegou ao Ruanda em Junho - uma missão tardia e pequena,

como reconheceu o então presidente
Nicolas Sarkozy. Há sectores da sociedade ruandesa - Kagame incluído,
a acusar o exército francês de ter sido
cúmplice no massacre de tutsis, hutus moderados e da tribo twa. Paris já
reconheceu erros nas relações com o
Ruanda, mas tem rejeitado acusações
de que treinou as milícias para participarem no massacre.
Não ajudou a normalizar as relações
o facto de um juiz de Paris, em 2006,
ter acusado Kagame e outros nove de
abater o avião do presidente Habyarimana. Kigali rejeitou as acusações
e os dois países romperam os laços
diplomáticos.
Os dois países acabaram por restaurar relações em Novembro de 2009,
com o Ruanda a pedir a França
para perseguir os fugitivos do genocídio que vivem em solo francês.
O Eliseu anunciou também que
o tribunal francês que investiga
os casos de genocídio no Ruanda vai receber recursos adicionais
para acelerar os processos judiciais.
O presidente francês não vai estar
nas comemorações do genocídio,
mas em sua representação está Hervé Berville, um tutsi sobrevivente do
genocídio e deputado ao Parlamento francês pelo partido no poder de
Macron. “Há muitos temas nos quais
devemos trabalhar em conjunto, sem
fugirmos às questões complicadas”,
disse Berville em entrevista à TV5Monde.
*In Diário de Noticias PT

25 anos depois, o genocídio do Ruanda ressoa ainda
Cristina Peres*

E

ste pequeno país, que tem
um dos desenvolvimentos
mais significativos de África, é governado com punho
de ferro. Entre 800 mil e um milhão
de mortos na memória recente, teimam em fazer da reconciliação um
objectivo a alcançar. Por enquanto,
as relações nas comunidades são
pacíficas, mas inquietas
Tem um Parlamento paritário com
50% de mulheres parlamentares,
baniu a utilização de sacos de plásticos há mais de dez anos, acaba de
proibir a utilização de produtos de
branqueamento da pele e tem um
dos crescimentos económicos mais
altos e estáveis do continente. Que
pequeno país é este situado no coração da África dos Grandes Lagos
que reelegeu, com 99% dos votos, o
Presidente que tomou o poder há
um quarto de século?
No Ruanda passam 25 anos sobre o
início da matança que, entre Abril
e Julho de 1994, dizimou entre 500
mil e um milhão de vidas. O ponto
assente é que houve um genocídio.
E foi o mais concentrado no tempo da história de África: 100 dias.
A manipulação exercida sobre uma
população dividida entre 84% de
hutus e os restantes tutsis foi das
mais eﬁcazes que se conhecem.
As “baratas” a abater eram a minoria
tutsi mais todos os hutus moderados

que ousassem defendê-los. Como
escreveu o jornalista Philip Gourevitch, “Toda a população hutu foi
chamada a matar toda a população
tutsi”, cita-o a revista “The Economist”. Acima de tudo, a ameaça era
real: quem não matasse seria morto.
A intricada malha social do país fez
da violência um assunto doméstico
extremando-a a níveis revoltantes.
Maridos hutus mataram as mulheres tutsies, não escaparam bebés,
crianças nem mulheres grávidas.
O país equivale em área a pouco
mais de meia Holanda. Tem hoje 12
milhões de habitantes, mais sete do
que há 25 anos. A disputa por terra arável é óbvia e essa sempre foi
uma das causas do conﬂito. Hutus e
tutsis não são duas etnias, mas duas
componentes de uma divisão social
unida por uma mesma língua nacional (kinyarwanda) que está há séculos ligada à posse de gado (tutsis)
e trabalho da terra (hutus). A acumulação de riqueza é relativa, mas
sensível, e as posições são intermutáveis, apesar do clássico domínio da
minoria tutsi ao longo do tempo.

Kagame Herói
O Presidente Paul Kagame, um
tutsi refugiado desde jovem no vizinho Uganda onde liderou no exército nacional do Presidente Yoweri
Museveni, foi o líder rebelde cujas

tropas (Frente Patriótica do Ruanda, RPF na sigla inglesa, nascido do
Movimento de Resistência Nacional de Museveni, NRM, também na
sigla inglesa) acabaram com o genocídio. De seguida, perseguiu os “genocidários” pelo leste da República
Democrática do Congo dentro, na
qual gerações de banidos crescem
desde então.
Desde que foi eleito, Kagame gere o
país com punho de ferro, apostando
num desenvolvimento ímpar que
tem aproximado Kigali das capitais
africanas orientais mais desenvolvidas, como Nairobi (Quénia), Abuja
(Nigéria) e Kampala (Uganda). Em
dois anos, impôs também, por isso, a
língua inglesa como primeira língua
estrangeira, cortando com o passado
colonial belga e francês e pondo ﬁm
à supremacia da francofonia a partir
de 2010.
A sua abertura à oposição política é
praticamente inexistente e considera que as diferenças políticas criam
instabilidade. A proteção dos tutsis
é parte da agenda do Presidente, que
não se esforça da mesma maneira
por defender os direitos humanos.
Mantém os media controlados em
memória do papel facilitador e multiplicador que tiveram no genocídio.
Vai também havendo notícia de assassínios à distância, antigos líderes
militares das suas ﬁleiras que aparecem mortos, por exemplo, na África

do Sul. Recentemente, amargaram
as relações com Museveni, o chefe de Estado ugandês que foi um
aliado de sempre e a quem ajudou
a conquistar o poder em 1986. Kagame acusa-o agora de albergar no
país “traidores” do Ruanda.
Líder da União Africana em 2018,
Paul Kagame seduz a opinião pública dentro e fora do continente com
a ordem que impôs no país, uma
reconciliação à medida da proximidade com os acusados de genocídio.
Modernizou o país, conseguiu reduzir a mortalidade infantil para metade desde 2000 e promove o país
em fóruns internacionais que fazem
esquecer a pequena dimensão do
país, rodeado por nações de peso.
A verdade é que as relações entre os
chamados doadores ocidentais e o
Ruanda não são abaladas pela percepção de falta de democracia.
O país prospera. Paul Kagame “fez
um trabalho incrível em termos de
desenvolvimento e de liderança”,
diz Patrick Hajayandi, investigador
do Instituto para a Paz e Reconciliação da África do Sul. Haverá
porém uma verdadeira reconciliação? As questões continuam a ser
discutidas, estão em aberto. Não
estão suﬁcientemente bem resolvidas para que Paul Kagame alivie o
tom autoritário da sua presidência.
Ainda não.
*Expresso/pt

OPINIÃO

18

EDITORIAL

Savana 12-04-2019

Cartoon

É preciso regular o
financiamento das
campanhas eleitorais

E

m 25 anos de democracia multipartidária, de eleição em
eleição, tem sido conveniente para a nossa classe política
ignorar a necessidade da aprovação de um dispositivo legal
que regule o ﬁnanciamento dos partidos políticos em épocas eleitorais.
Conveniente porque a existência de uma tal legislação colocaria
limitações sobre o actual estado de anarquia em que praticamente tudo é permitido, e os partidos, assim como os seus candidatos,
podem ﬁnanciar as suas campanhas eleitorais sem que ninguém se
preocupe com a proveniência do dinheiro para tal.
Mas uma legislação sobre o ﬁnanciamento das campanhas eleitorais
não só é pertinente, como também torna-se urgente. Tanto em termos da origem dos fundos como no limite máximo que se pode permitir na totalidade ou por cada ﬁnanciador. Ela é necessária como
um mecanismo que permite salvaguarda da integridade dos órgãos
e outras instituições do Estado que resultem de processos eleitorais.
Ao ﬁm de um processo eleitoral, é importante que a sociedade saiba
quanto cada partido ou candidato gastou, assim como quem são os
ﬁnanciadores que terão contribuído para ﬁnanciar a campanha de
um partido ou candidato.
O risco de não se fazer isso é que nunca depois se saberá em que
medida é que os novos governantes, depois de eleitos, estarão a servir não os interesses dos eleitores e do povo em geral, mas daqueles
grupos de interesse que terão apoiado as suas campanhas.
Embora haja uma crença de que contribuições para campanhas
eleitorais são geralmente direccionadas para partidos políticos ou
candidatos com cujos ideais ou políticas os contribuintes se identiﬁcam, há evidencias cada vez mais claras de que na verdade, a maioria
dos contribuintes esperam algo em retorno por parte de quem eles
prestam o seu apoio. Tais grupos de interesse podem ser de vária
natureza, mas na maioria dos casos são empresários que esperam ser
tratados com deferência em futuros contractos de negócios com o
Estado. Pode haver também indivíduos que esperam ser compensados com lugares no governo, e a partir de dentro inﬂuenciar as suas
futuras políticas.
Mas no extremo mais pernicioso, podem ser grupos de máﬁa cujo
objectivo é capturar o futuro governo e colocá-lo ao serviço dos seus
próprios interesses.
O nosso sistema de ﬁnanciamento de campanhas eleitorais permite
que partidos políticos e candidatos, uma vez registados como concorrentes, beneﬁciem de uma subvenção do Estado. Mas os fundos
obtidos através desse mecanismo são tão exíguos que na maioria dos
casos é preciso recorrer a outras fontes de ﬁnanciamento.
Mas o que aqui é problemático não é só que os beneﬁciários não
prestam contas pelos fundos recebidos do erário público, como
também o facto de que não existem limites quanto à contribuição
que cada doador, individualmente, pode fazer. Também não existe
um mecanismo legal que obrigue os doadores a declararem a proveniência dos fundos que canalizam em apoio a uma determinada
campanha. Se é dinheiro roubado do erário público ou se são fundos
provenientes de negócios obscuros, tudo isso pouco importa.
É nestas negociatas pré-eleitorais, em momento de campanha, onde
se incuba a corrupção que depois se manifesta durante a governação,
muitas vezes tornando-se no principal impedimento para o bom
desempenho do governo.
Legislar sobre o ﬁnanciamento da campanha eleitoral, estabelecendo regras sobre como doações são feitas será, certamente, uma valiosa contribuição para a boa governação. Os eleitores, ao depositarem
o seu voto, têm o direito de saber quais são os interesses que se
posicionam por detrás dos partidos e candidatos em quem votam.

Cabrita, crónicas e outros

N

os Cinco Escritos Morais, o
Umberto Eco tem o seguinte
apontamento:
«… e poder-se-ia morrer ou enlouquecer se se vivesse numa comunidade
em que sistematicamente todos decidissem
nunca mais se olharem e comportar-se
como se os outros não existissem». Sem
querer, ele traça o retrato de Moçambique.
Até há três semanas atrás, as minorias
sociais e culturais, em Moçambique, faziam gala em viver num mundo à parte
– sendo esse um dos dramas do país, a
demissão das minorias. A comunidade
branca vive num mundo à parte. A comunidade hindu vive à parte. A maioria
bantu vive no seu mundo à parte, como
se as demais comunidades não existissem. Os da cultura ou vivem num
mundo à parte da política, ou estão
vergonhosamente fundidos – distintos
invisíveis - e por isso, em chegando a
ocasião para estarem presentes e pronunciar-se, distinguem-se pelo alheamento. Maputo é uma bolha em relação ao resto do país, vive à parte. E os
demais vivem de facto noutro mundo,
num país que a espaços coincide com
o da capital. Todos coabitam, mas nem
no urbano se entrosam como uma unidade orgânica composta pela diversidade – não, apesar de haver uma grande
comunidade islâmica mais ninguém se
interessa por saber porque usam alguns
islâmicos turbante ou porque lidam
mal com os cães, parecem trivialidades mas são indicadores de que é nula
a curiosidade pelo universo do vizinho,
cada um vive na sua, à parte. Vamos às
esplanadas e vemos: não há misturas,
está tudo em apartheid. Um apartheid
interiorizado. Na Beira, Simango esteve à parte do governo e vice-versa…
e todos se acusam sem entender que
procedem de igual modo, num modelo
esquizóide.
Isto esquecendo que esse entendimento
autárquico da percepção de si se vincula
ao que causa a diﬁculdade para o mo-
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çambicano sair da cauda do desenvolvimento humano: carece de distanciamento crítico a si mesmo. Esta semana
o ex-presidente Chissano “apelou à solidariedade dos países mais ricos e que mais
contribuem para as alterações climáticas”.
A ideia foi buscá-la a Agualusa, pena é
que se tenha esquecido de mencionar
que Moçambique perdeu nos últimos
15 anos cerca de 4 000 000 de hectares de ﬂoresta, devido à exploração desordenada, e que pelo menos 540 000
000 dólares da venda da madeira não
entraram nos cofres do estado. Aﬁnal
a alteração climática começa em casa
e não é unicamente fruto da acção
dos outros e talvez se aquele dinheiro
surripiado fosse devolvido ao estado
ﬁzesse diferença. Sonegar o outro em
nós deixa-nos incapazes de análise, talvez pelo que é explicitado por Eco: «A
dimensão ética começa quando entra em
cena o outro. Todas as leis, morais ou jurídicas que sejam, regulam sempre relações
interpessoais, incluindo aquelas com um
Outro que as impõe.» As impõe, não autoritariamente mas no sentido em que
o simples sinal da sua presença interpela e faz arejar o diálogo, ao relativizar e
interrogar fundamentos e perspectivar
uma auto-reﬂexão.
Só pelo reconhecimento do papel dos
outros, na necessidade de respeitar
neles as exigências que reputamos irrenunciáveis para nós, pode o magma
social regular-se de um modo saudável.
Quando se quer “apagar” o outro é sinal
de que à verdade se prefere a “lealdade”
a “uma crosta comportamental demasiado espessa e dura”(Eco).
Contra isso, ao ﬁm de décadas de uma
postura de avestruz, a Europa neste
momento legislou no sentido de operacionalizar uma efectiva integração dos
milhões de afro-descendentes no pleno
da cidadania. O afro-descendente deixa
de existir só no futebol – vá lá, deu-se
um salto qualitativo.
Por aqui ainda manda a inércia. A diﬁculdade que tem o moçambicano para
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falar com franqueza ou para elogiar é
gritante. Em todos os lugares, quando
se faz alguma coisa bem feita, desde
um artigo até uma obra ou uma iniciativa no âmbito social, há comentários
e até críticas: há um eco, conversa-se,
estabelecem-se acenos, reservas. O que
é normal. Aqui, algo bem feito – fruto
do trabalho, do estudo, da disciplina, da
seriedade – é recebido com o mais depreciativo silêncio.
Como se não houvesse o mérito e apenas a posição que o dinheiro compra, o
engenho de um esquema. Quantos admiram o engenho de um “golpe ﬁnanceiro” e conhecem o nome dos vigários,
sem reconhecer nenhum cirurgião, um
matemático, um escritor ou um pintor
seu contemporâneo?
Bom, o silêncio também comunica. As
novas teorias da comunicação ensinam-nos que não existe a não-comunicação,
aí estabelecem-se níveis diferentes de
relação. Mas para um jovem que cresce numa comunidade de não-ditos e
de indiferença ao outro, que conforto
obter do seu esforço se nenhum valor
é reconhecido ao seu trabalho – pior, se
veriﬁca que ﬁca sempre impune quem,
pelo contrário, se aplica a fazer mal ou
a ser incompetente?
A hospitalidade – o gesto de colocar-se
ao serviço do outro – não é o forte da
moral moçambicana, ainda demasiado
ocupada em obter quotas para as etnias.
Talvez a situação de vulnerabilidade
em que o ciclone Idai colocou o país
e a cadeia de solidariedade – dentro e
fora – que isso gerou consiga mudar
um pouco certas mentalidades. Estar
dependentes de outros, serem os outros
quem nos dá a mão – os outros de dentro e de fora -, participar desta cadeia
em que os outros ajudarão o país a reerguer-se, talvez leve a que Moçambique
desperte e, de um modo deﬁnitivo, se
reconcilie com o Outro em si.
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Boulos analisa a prisão de Lula, um ano depois

“

Juristas, políticos e colunistas
que não podem ser acusados
de simpáticos à esquerda manifestam agora seu incómodo.
Incómodo que só aumenta quando se
veem políticos com crimes comprovados andando livres por aí”

Por Guilherme Boulos*
No dia 7 de Abril de 2018, cheguei cedo ao Sindicato dos Metalúrgicos. Fui directo a uma sala no
subsolo, onde encontrei Lula sozinho, tomando seu café, que seria
o último em liberdade naquele
ano. Os dias anteriores tinham
sido intensos em São Bernardo
do Campo. Milhares de apoiantes
cercaram o sindicato, idas e vindas
de advogados e militantes, perante o dilema do que fazer com uma
ordem de prisão injusta e evidentemente política contra a maior
liderança popular do país.
Apesar de toda a confusão, Lula
estava sereno e decidido naquele
café. Não via outra opção a não ser
cumprir a determinação e entregar-se. Talvez porque a reação popular não tenha sido a suﬁciente
para uma resistência maior, amortecido que estava o povo, após três
anos de massacre mediático contra
sua ﬁgura. Talvez porque avaliasse
que as cortes superiores da Justiça
teriam a dignidade de interromper rapidamente uma prisão sem

fundamento como aquela. Talvez,
o mais provável, pelas duas razões
combinadas.
O facto é que, depois de um dia
turbulento, inclusive com tentativa de bloqueio de parte da militância, Lula foi preso. Não sem
antes fazer um discurso sobre sua
trajectória e os desaﬁos que via
adiante, que ﬁcará para a história
como uma de suas mais célebres
intervenções. E saiu no meio do
público, carregado por meu amigo
e companheiro Batoré.
Passados 365 dias, as injustiças
só se avolumaram. Viu seu habeas
corpus ser negado pelo Supremo
Tribunal Federal, sua candidatura
à Presidência ser indeferida pelo
TSE, foi impedido de dar entrevistas para a imprensa – mesmo
com inúmeros precedentes em
contrário – e até mesmo de ir
velar seu irmão Vavá, morto no
ﬁm de janeiro. É vítima de uma
vingança mesquinha e sádica, que
opera na lógica da “justiça do inimigo”. As peripécias de ministros
do Supremo, a começar pela então
presidente Cármen Lúcia, para
não votar o tema das prisões em
segunda instância, assim como o
voto cassado na dosimetria pelos
desembargadores do TRF4, entrarão para os anais dos casuísmos
mais escandalosos do Judiciário
brasileiro.
Não bastassem as injustiças, vie-

ram as provações. Lula foi submetido a perdas que derrubariam
qualquer um: após Marisa, sua
companheira de vida, e o irmão
Vavá, veio o pequeno Arthur. Perder um ﬁlho ou neto talvez seja
uma das dores mais antinaturais
e inconsoláveis, uma dor que ele,
Marlene e Sandro compartilham
com milhares de mães, pais e avôs
que perdem seus jovens na carniﬁcina das periferias urbanas, neste
caso por “morte matada”.
Lula tinha uma relação especial
com Arthur, que morou um tempo na sua casa. Certa vez, algumas
semanas antes de ser preso, Lula
me disse numa conversa: “Conviva mais com suas ﬁlhas, Guilherme. Uma das coisas que mais me
entristecem foi não ter podido ver
meus ﬁlhos crescerem”. E completou: “Agora quero ver meus
netos crescerem”.
No enterro de Arthur, ele estava
destroçado, como qualquer avô estaria. As insinuações em contrário
e as provocações de alguns mostram até onde o cretinismo pode
habitar um ser humano. Mas, apesar dos golpes do destino, Lula resistiu a esse ano de prisão de forma altiva e corajosa. Não buscou
acordos que o diminuiriam nem
deixou de expressar suas opiniões
sobre o país, pelas vias indirectas
que sobraram. Quase ganhou uma
eleição de dentro da cadeia. E foi

A força da mulher moçambicana
Jorge Ferrão*

N

este 7 de Abril, choramos
as mulheres e famílias que
pereceram e partilhamos a
dor e o luto de uma tragédia anunciada. De todas situações
impressionantes da devastação
sofrida pela população de Beira, pela fúria do ciclone Idai, não
passa despercebido para ninguém
as imagens das mulheres e da sua
luta pela sobrevivência: nas ﬁlas de
ajuda humanitária, carregando suas
crianças, cuidando dos feridos, perplexas diante de uma dura realidade que exige, ainda, mais coragem
e luta pela sobrevivência. Consternadas diante da incontrolável força
da mãe natureza que, dependendo
do cuidado e atenção que recebe de
seus ﬁlhos e ﬁlhas, pode acariciar
ou destruir. As vidas das mulheres
da Beira e de seus familiares estão
a ser reestruturadas depois dos últimos acontecimentos.
A Universidade Pedagógica, também, passou por um processo
profundo de restruturação. Muito
menor do que a intensidade de um
ciclone, mas capaz de mudar vidas e
rumos institucionais. De uma única universidade se criaram outras
novas cinco e, as respectivas equipas que vão liderar o processo. Os
principais gestores são, igualmente,
produto da própria UP. Eles que
conhecem à trajectória e o DNA,

que fez desta casa a maior IES do
país, ao longo dos 35 anos de existência.
Mas desta vez, será preciso fazer
a ﬂexão de género para nomear a
liderança de uma, dentre as cinco
universidades que brotaram da UP.
O país recebeu a primeira Reitora
de uma universidade pública, ensino estruturante e o mais enraizado
e estabelecido no país. UniPungué
recebe de braços abertos a Professora Emília Afonso Nhalivilo, ﬁlha
de pais professores e enfermeiros,
do interior da província de Inhambane, professora de Química e que
iniciou sua formação na UP e fez a
pós-graduação na Austrália.
Coincidência ou não, ela se deslocou, na semana e mês da Mulher
Moçambicana, para o seu novo
local de trabalho, na companhia
de bandeira, sob a direcção da Comandante Admira Antônio que,
descobre os ares da grande estrada,
desde 2011 e, em 2018, assumiu os
comandos pela primeira vez.
Ver essas duas mulheres, juntas, em
missões de trabalho tão distintas
e tão próximas, ao mesmo tempo, emociona. Embora os ofícios
de ambas sejam diferentes, a sua
presença em espaços de trabalho,
majoritariamente, dominados pelos homens apresenta um ponto
comum. As duas representam uma

ruptura ao patriarcado e o machismo e desaﬁam os padrões que, historicamente, determinam o lugar
proﬁssional dos homens e das mulheres na nossa sociedade.
Emília Nhalivilo e Admira António brilham como faróis para outras
mulheres, jovens e adultas. Revelam
que, o lugar da mulher moçambicana deve ser onde ela quer e deseja
estar, e não onde as hierarquias de
gênero determinam que ela esteja.
Uma mudança radical, ainda lenta,
diante das estruturas de poder, mas
imprescindível de ser realizada.
Essas mulheres, assim como tantas
outras que permanecem invisíveis,
aos olhos da sociedade moçambicana, são fruto de seu trabalho,
performance, desempenho proﬁssional, resultados extraordinários
nas tarefas que realizam!
Com determinação e visão de futuro, as mulheres moçambicanas
estão cada vez mais emancipadas,
e trilham o seu próprio caminho e
percurso. Abrem novos horizontes
e perspectivas. Redimensionam a
vida. Reeducam os homens e as novas gerações. Quebram paradigmas.
Essa é a força da Mulher Moçambicana.
*reitor da UP. As opiniões expressas
não reﬂectem necessariamente os
posicionamentos do jornal

assim ‒ lúcido, bem-humorado e
querendo debater o Brasil ‒ que o
encontrei em Novembro, quando
o fui visitar em Curitiba. O mesmo Lula de sempre. Mais indignado, é verdade, e com razão.
Neste ano que passou, ﬁcou ainda mais claro para o Brasil e o
mundo que se trata de uma prisão
política. A nomeação de Sérgio
Moro para o Ministério da Justiça
de Bolsonaro, colhendo os frutos
como político de suas deﬁnições
como juiz, dissiparam dúvidas
sinceras que ainda podiam existir. Até mesmo juristas, políticos
e colunistas que não podem ser
acusados de simpáticos ao PT ou
à esquerda passaram a manifestar
seu incómodo. Incómodo que só
aumenta quando se veem políticos com crimes comprovados
andando livres por aí: de um lado,
condenação sem provas, de outro,
provas sem condenação. Defender sua liberdade é um dever da
opinião pública democrática. Não
tenho dúvidas de que o período
de prisão de Lula passará para a
história como uma prisão política
e injusta.
A questão é o quanto ainda durará. Está nas mãos do Superior
Tribunal de Justiça reformar as
sentenças de Curitiba e Porto
Alegre no julgamento do mérito,
que deverá ocorrer nas próximas
semanas. Resta saber se terá coragem. Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal fazer valer
a Constituição e tirar das prisões
aqueles que não tenham condenação transitada em julgado, ressalvados os casos expressos em lei.
Exactamente por este julgamento
afectar Lula, tem sido adiado a
perder de vista. Resta saber se o
Supremo, que em outras matérias

tem sido um importante contrapeso, em relação a esse caso permanecerá ou não acovardado.
Mas, além dos recursos judiciais,
a liberdade de Lula depende também da sociedade. Lula foi preso
por razões políticas e diﬁcilmente
será libertado sem que a pressão
social e da opinião pública interﬁra na política. Assim é a vida. A
mudança da correlação de forças
é decisiva para o destino de Lula
e o desgaste precoce do governo
Bolsonaro é parte dessa equação.
O que está nas mãos da esquerda
e dos movimentos sociais que, de
maneira bastante unitária, compõem a Campanha Lula Livre é
intensiﬁcar o debate público e a
mobilização. Não adianta culpar
amargamente o povo, seja por ter
eleito Bolsonaro, seja por não se
levantar massivamente contra a
prisão de Lula e em defesa dos
seus direitos. Isso apenas alivia
crises de consciência e oculta confortavelmente os próprios erros.
Para interromper essa injustiça
é necessário seguir o esforço de
reaquecer as ruas com um forte
movimento social em que o Lula
Livre – como parte da luta democrática – esteja ao lado da defesa
dos direitos e da soberania nacional.
Uma Frente Ampla que construa
oposição ao desgoverno de Bolsonaro, defendendo as pautas sociais
da maioria do povo brasileiro, exigindo justiça por Marielle Franco
e o ﬁm da prisão política de Lula.
Espero que, no dia 7 de Abril de
2020, não precisemos fazer nova
jornada de mobilização. Que Lula
esteja fazendo parte desta Frente
e podendo ver seus netos crescerem.
* Activista político e
escritor brasileiro

Email: diariodeumsociologo@gmail.com
Portal: https://oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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Messias instantâneo

Q

uanto mais recentes as nações, mais jovens os Estados,
mais prementes os problemas, mais tendência têm as
pessoas para procurar soluções no apelo a líderes do tipo
messiânico-populista.
Confrontados com os problemas do dia-a-dia, as pessoas apelam
à intervenção de uma espécie de messias instantâneo, imploram
os milagres cura-tudo, as soluções deﬁnitivas, convencidas de que
assim os defeitos sistémicos estruturais podem ser resolvidos.
Por exemplo, apela-se ao Presidente, esperando que ele consiga
com a varinha mágica eliminar os males e implantar o bem. O que
se deseja é o demiurgo, não as instituições do Estado, é o indivíduo
e não o colectivo. E se as instituições não funcionam ou funcionam
mal, a cura é suposta depender infalivelmente da generosidade do
demiurgo.
Com a alma ajoelhada no altar da esperança, as pessoas buscam,
aﬁnal, um deus pessoalizado e permanente.
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Pedido de esclarecimento
Por Tomás Vieira Mário*

E

u não estou ainda claro sobre o que vai
suceder ao deputado Manuel Chang, ao
aterrar no aeroporto de Maputo, se o
Ministro Sul-africano da Justiça decidir
extradita-lo para Moçambique, como é desejo
quer do próprio Chang, quer das autoridades
moçambicanas.
E não estou claro porquê?
Porque, para todos os efeitos, Manuel Chang
continua com todas as suas imunidades parlamentares intactas! E nos termos da Constituição, um deputado apenas pode ser detido
numa e única circunstância: em ﬂagrante delito! (Excuso-me de explicar o que seja “ﬂagrante delito”!)
E aﬁnal, o que solicitou a Procuradoria Geral
da República? Solicitou que ao deputado fosse
imposta a medida de coação máxima (“que ao
caso é a prisão preventiva”) citando a carta do
Tribunal Supremo, endereçada à Assembleia
da República, no dia 24 de Janeiro passado.
Ora, a Constituição da República é mais do
que clara, quando se refere a imunidades do
deputado: Artigo 174 “ (Imunidades) 1. Nenhum Deputado pode ser detido ou preso, salvo em caso de ﬂagrante delito, ou submetido a
julgamento sem consentimento da Assembleia
da República”.
Na minha humilde interpretação, neste número 1 do artigo 174 da Constituição da República estão consagradas as duas ÚNICAS
condições que podem resultar em privação de
liberdade a um deputado, a saber: (1) ﬂagrante
delito; (2) condenação em julgamento consentido pela Assembleia da República.
Salvo melhor interpretação, parece-me que
nenhuma destas duas condições se veriﬁcaram, em torno da ﬁgura do deputado Manuel
Chang: não foi surpreendido em ﬂagrante delito (por exemplo, a assinar as garantias das dividas ilegais); nem a Assembleia da República
deu consentimento para ele ser julgado!
Pelo contrário, o Tribunal Supremo pediu à
Assembleia da República para que esta praticasse um acto não previsto na Constituição
da República, no âmbito das imunidades do
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deputado: “consentimento para a imposição
da medida de coação máxima (que ao caso é a
prisão preventiva”). E a Comissão Permanente
( que não é a “Assembleia da República!) com o
parecer favorável da Primeira Comissão, anuiu
a esse pedido!
(Ora, o legislador constituinte não excluiu a
medida de prisão preventiva ao deputado por
“esquecimento”, não! Excluiu-a porque, no
seu raciocínio nobre, seria impensável uma
circunstância em que o deputado, ﬁgura eleita
pelo povo, se transformasse em vil e perigoso
criminoso, a ponto ser procurado pela justiça
para ser encarcerado imediatamente! Não! O
legislador constituinte imaginou um deputado
como um, entre os melhores cidadãos do país
mais dignos, de conduta insuspeita e impoluto!
Sucede porém que a realidade o traiu…)
Outra dúvida ainda : o Tribunal Supremo fundamenta o seu pedido com base no artigo 173
da Constituição da República (veja-se fotocópia anexa) no qual nada consta prevendo a
aplicação da medida cuja imposição que solicita à Assembleia da República (e não à sua
Comissão Permanente, repita-se!).
Em resumo, são estas as minhas dúvidas:
1. Qual é a base legal da imposição da medida de coação máxima, (neste caso, prisão
preventiva), ao deputado Manual Chang?
2. Ao desembarcar no aeroporto de Maputo,
qual será a base legal para levar o deputado
Manuel Chang à cadeia, sem levantar-se-lhe, antes, a imunidade parlamentar?
3. O que o artigo 173 da Constituição da República tem a ver com tudo isto?
Solicito respeitosamente, e desde já muito
agradeço, a quem de direito o esclarecimento
das minhas dúvidas, aliás partilhadas com muitos amigos, em conversa de café, estes dias.
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A Líbia e uma nova vaga de refugiados

T

rípoli alberga mais de 1 milhão de pessoas que com o intensiﬁcar dos confrontos podem optar, muito compreensivelmente, por se refugiar na Europa,
reabrindo dramaticamente o debate sobre este tema sensível num período de
eleições para o Parlamento Europeu.
A guerra civil líbia reacendeu-se e chegou já a Trípoli com o ataque das forças comandadas pelo general Khalifa Haftar ao reduto do governo reconhecido pelas nações
unidas e cheﬁado por Fayez al-Sarraj. Este último, um rico comerciante e terra tenente, está no poder, na capital, desde 2015 mas tem pouco ou nenhum controlo sobre o
resto do país.
Os dois lados são apoiados por países europeus diferentes, o que está a criar tensões
intraeuropeias. Assim Khalifa Haftar é apoiado pela França e por um conjunto de
países árabes como a Arábia Saudita, o Egipto e os Emiratos Árabes Unidos enquanto
Fayez al-Sarraj é apoiado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. O Reino Unido
condenou já publicamente pela voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, as forças de Khalifa Haftar e está a pressionar a França, aparentemente sem
sucesso, para se demarcar deste.
Assim a guerra civil parece ser uma luta entre potências ocidentais pelo controlo do
petróleo líbio, hoje nas mãos das forças de Khalifa Haftar depois do ataque bem-sucedido aos campos petrolíferos no início deste ano. A guerra civil põe em perigo
a comercialização do petróleo e do gás líbios pressionando os preços destas matérias-primas nos mercados internacionais e tornando mais difícil o abastecimento de vários países europeus.
Os Estados Unidos já retiraram parcialmente as suas forças de ocupação da Líbia
face aos avanços das tropas de Khalifa Haftar mas prometem manter-se envolvidos
no conﬂito.
Mas acima de tudo a guerra está a lançar a cidade no caos e a fazer milhares de
deslocados. Recorde-se que Trípoli alberga mais de 1 milhão de pessoas que com o
intensiﬁcar dos confrontos podem optar, muito compreensivelmente, por se refugiar
na Europa, reabrindo dramaticamente o debate sobre este tema sensível num período
de eleições para o Parlamento Europeu.
Um grande ﬂuxo de refugiados este ano pode vir a signiﬁcar grandes avanços da
extrema-direita xenófoba em vários países europeus. Eis o resultado de intervenções
externas das potências ocidentais em países africanos do outro lado do Mediterrâneo,
criando a morte, a destruição e o caos junto da fronteira sul da Europa.
Era importante que a União Europeia e os seus membros se abstivessem de intervir
na Líbia e que pressionassem os seus aliados árabes e americanos para também o não
fazerem. A continuação da guerra pode revelar-se desastrosa em várias frentes, nomeadamente económica e política.
O general Khalifa Haftar que comandou as tropas líbias durante a guerra israelo-árabe de 1973 veio mais tarde a tornar-se um opositor a Khadaﬁ tendo-se exilado
nos Estados Unidos onde viveu mais de 20 anos. Regressou ao país para comandar
uma das facções em guerra.
Economista*

*Director Executivo de SEKELEKANE – texto
retirado da sua página no faceboock

Por Luís Guevane

Andaimes e mentiras

P

elo tom de voz qualquer um facilmente perceberia que o pintor
tinha a intenção de trocar uns
dedos de conversa com o seu
ajudante. A partir do ponto mais alto
do andaime, onde se encontrava pendurado, olhava desesperadamente para
o jovem que parecia não saber como
agradá-lo. Para ele era inconcebível que
aquele jovem, seu ajudante, não estivesse
a par dos acontecimentos mais mediatizados do país. O jovem permanecia
com a cabeça virada para cima à espera
que o seu mestre olhasse para baixo, já
que isso acontecia em intervalos muito
apertados. Um pingo de tinta branca, de
óleo, não resistiu à força de gravidade e
foi embater em cheio na testa do jovem.
Enquanto este lidava com a tinta para
não ter a cara esbranquiçada ouviu o
trovejar do mestre:
- Tu que és jovem diz-me uma coisa:

não interessa o país; um presidente da república pode mentir?
O jovem não respondeu. Estava preocupado
em livrar-se da tinta. Ainda assim, no seu
íntimo, percebeu que a pergunta não devia
ser colocada no sentido de testar se o referido presidente (dessa república) era uma
mentira ou se era suposto que ele, em algum
momento, tivesse mentido para se livrar de
algum problema. Era mesmo uma pequena
confusão produzida por alguma fome sinalizada pelos roncares estomacais. Lembrou-se depois que o próprio mestre lhe ensinara que quanto mais se falasse em mentiras
mais mentirosas as pessoas se tornavam;
ou que qualquer um podia mentir mas que
não se devia proceder de tal forma por ser
socialmente repreensível. O pintor voltou a
soltar a sua voz:
- Essa coisa de dívidas ocultas está a tramar
o país. Estás a entender o problema, não é.
Já metem o presidente, o actual, o antigo,
os ministros, a segurança, êpa! O que é isso

de os jornais começarem a dizer que o antigo Governador do Banco de Moçambique
também já foi chamado para as malhas da
justiça? Afinal ele não disse que não sabia
de nada? Ou, também, quando a coisa rebentou preferiu mentir? Mas, quem nunca
mentiu? Esta crise não é uma mentira? Estas eleições prometem boa fraude…, está
tudo perdido, não é?
O ajudante viu o mestre a descer do andaime. Calmamente. Sempre que ﬁzesse esse
tipo de movimento preferia ﬁcar calado. A
cabeça do jovem também foi descendo até
ﬁcar na posição normal. Sabia que daí a algum tempo estariam a tratar dos assuntos
estomacais. Isso era muito mais importante
que qualquer dívida oculta ou possibilidade
de fraude. Para não ﬁcar totalmente calado
o jovem disse o seguinte:
- Ainda vamos pôr a segunda mão, não é?
- Felizmente as mentiras não têm segunda
mão, senão estaríamos lixados.
Mas ele estava redondamente equivoca-

do. Quantas vezes não tiveram que
falar, ele e o ajudante, em pintura de
segunda mão, necessidade de terceira
mão, quarta mão, até a pintura se ajustar perfeitamente? Com a mentira não
podia ser diferente. Repetida mil vezes,
como se tem dito, torna-se numa verdadeira crença de mentirosos, tipiﬁcada
por eles como verdade. Mas, não deixa
de ser uma grande mentira. De pernas
curtas. De saia levantada, sem conteúdo algum para exibir… e para esconder.
Pudor. Da verdade. Despudor. Uma
grande mentira lembrando um alcoólatra em rota de colisão com o chão, mas
que ainda acredita na sua inocência, na
sua lucidez. Quando se levanta não se
lembra de culpar o chão ensanguentado
onde esbarrou o seu nariz de Pinóquio.
- Estás com a cara toda esbranquiçada,
o que se passou? – perguntou o mestre.
- Apliquei um pouco de tinta por causa
de borbulhas – respondeu o ajudante.
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Moçambique eliminado pelo Malawi com o agregado de 14-1

Guerra entre FMF e LNFF desonra o país
Por Paulo Mubalo

D

epois de perder por onze bolas a uma, diante do Malawi,
em Blantyre, na partida da
primeira mão das eliminatórias para o acesso aos jogos olímpicos do Tóquio 2020, em Maputo,
Moçambique voltou a averbar mais
uma derrota no jogo da segunda
mão, desta feita por três bolas a zero,
o que perfaz um agregado de 14-1,
simplesmente inadmissível, tanto na
alta competição como mesmo na de
feijões.
Mas mais do que a humilhante derrota em si, sobretudo, na partida da
primeira mão, Moçambique pagou
a pesada factura da guerra que está
a ser movida pela Liga Nacional de
Futebol Feminino (LNFF) contra a
Federação Moçambicana de Futebol
(FMF) pela busca de hegemonia, razão pela qual no capítulo competitivo
não esteja a acontecer muita coisa no
país , quando o importante era a acção sinérgica em prol do crescimento
desta especialidade.
A FMF é, de facto, a instituição
responsável pela regulamentação do
futebol feminino, enquanto que a
Liga Nacional de Futebol Feminino
é um organismo amorfo e de existência discutível, dirigido por Augusto
Djamine, e que, mesmo com todo o
tipo de atropelos na organização da
dita competição, continua, estranhamente, a receber apoios do Governo
e quiçá de alguns parceiros, o que não
passa de uma verdadeira aberração.
Aliás, para alguns entendidos, a dita

Futebol feminino está doente

competição não passa de uma verdadeira farsa, havendo casos, como na
última edição realizada em Lichinga,
em que os clubes chegaram a efectuar
dois jogos num único dia, um no período da manhã e outro no da tarde,
o que não passou de uma verdadeira
afronta aos regulamentos da FIFA.
Mas Augusto Djamine, o todo poderoso, tem se mostrado indiferente ao
desenrolar do certame e das consequências que dele podem advir, quando o mais sensato seria concentrar-se
na reorganização do organismo que
dirige.
Entretanto, a Federação acaba apanhando por tabela, pois, no caso
vertente da participação de Moçambique nas eliminatórias de acesso aos
próximos jogos olímpicos, esta estava
ciente do grau de desorganização e
falta de competitividade que impera
no desporto feminino. Ou seja, entre
participar só para o inglês ver e não

o fazer, até que a modalidade mostre
sinais de alguma consistência, acabou
seguindo a primeira via, o resultado
foi o que se viu.
Ademais, numa altura em que os recursos financeiros são escassos, já não
faz sentido participar numa competição pura e simplesmente para trocar
experiência, como parece ter sido o
caso.
Mas tratando-se de um ano eleitoral
na FMF, Simango Júnior, em parceria com o seu elenco, só tem a perder
com o desaire da nossa selecção feminina pois, muito por conta disso, vão
fortificando, a cada dia que passa, os
alinhamentos para o enfrentar. E não
é de estranhar a campanha em curso,
já com rostos, visando desacreditá-lo completamente perante a opinião
pública.
FMF não reconhece aLNFF
Em entrevista ao SAVANA, a 22 de

Fevereiro deste ano, Alberto Simango Júnior tratou de dissipar equívocos
no tocante ao relacionamento entre a
FMF e a LNFF.
“Estamos a conversar com a LNFF só
que, estranhamente, enquanto o fazemos eles continuam a realizar provas
e chamam isso de liga. As provas de
futebol federado em Moçambique
são geridas pela FMF”, ajuntou, para
depois explicar que nas condições actuais é difícil saber se os clubes estão
inscritos nas associações provinciais,
ou se os atletas estão ou não inscritos.
Contou, ainda, que os critérios de
gestão de uma prova da liga deviam
ser iguais aos do Moçambola, daí a
necessidade de se sentar e harmonizar-se os procedimentos.
“Se a prova que a LNFF organiza
fosse de carácter recreativo, então não
haveria problema, mas atenção que a
ser assim não é liga”.
Júnior explicou que a FMF organiza
um campeonato nacional de futebol
feminino, onde as atletas vão à selecção nacional, representam o país
e os campeonatos são realizados nas
associações provinciais e regidos por
estatutos da Federação.
Daí que sentenciou: “reconheceríamos a Liga se se sujeitasse às normas
da FMF, o que não está a acontecer.
Então, eu, por exemplo, não posso
dizer que reconheço uma pessoa que
vai pôr uma equipa a realizar duas
partidas num dia. Não podemos reconhecer o ilegal, é preciso, sim, que
as pessoas se conformem com as normas”.

Sabe-se que em 2014, em entrevista
ao jornal Verdade, Claudete Pereira,
da Comissão Nacional de Futebol
Feminino, chegou a afirmar que a
LNFF não passava de um simples
torneio que não oferece as condições
exigidas na alta competição, o que
não foi bem digerido pela entidade
responsável pela organização da prova.
De acordo com Augusto Djamine, presidente da LNFF, as palavras
proferidas por Claudete Pereira não
agradaram a instituição por ele dirigida que luta para a massificação do
futebol feminino em Moçambique.
“Com a criação da Liga Nacional de
Futebol Feminino tínhamos o objectivo de promover a prática do desportivo feminino, mas nos últimos dias
surgiram vozes a declarar que a competição é ilegal. É muito estranho
que essas pessoas apareçam agora que
a prova está prestes a findar”, disse
Djamine, para depois acrescentar que
o organismo que dirige não poupa esforços na busca de patrocínios.
Como era de esperar, os clubes filiados na LNFF reagiram às declarações
da Claudete Pereira manifestando o
seu descontentamento, mas Filipe
Johane, secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, disse,
na altura, que não havia condições
para a realização de uma competição nacional envolvendo equipas do
sexo feminino, porque esta prova não
obedece às condições exigidas na alta
competição.
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$Q~QFLRGH9DJDSDUD(VWiJLR
Engenheiro Gestão de Ativos
Objectivo da Função:
Garantir um processo de planeamento de
negócios de qualidade, com o objetivo de
traduzir os dados disponíveis do EPCIC.
Analisar e facilitar as avaliações de gestão
do contrato, durante a execução do projecto FLNG, e manter os níveis de qualidade
dos relatorios com base na revisão dos dados do projeto.
Auxiliar e garantir o planeamento de futuros projetos de desenvolvimento da empresa, na gestão dos seus ativos e investimentos de capital.
Principais Responsabilidades:
 $X[LOLDU R Asset Manager na preparação
de análises focadas no desempenho do
Empreiteiro de EPCIC;
3UHSDUDUUHODWyULRVUHODWLYRVjJHVWmRGH
ativos da empresa, introduzindo inovações na apresentação de dados;
0RQLWRUDUDVHPSUHVDVFRQWUDWDGDVUHODWLYDPHQWHDRVHXSURJUHVVRHjVDFWLYLGDdes com empresa;
 *DUDQWLU TXH DV HPSUHVDV FRQWUDWDGDV
consigam progredir em relação ao planeado;
 0RQLWRUDU R GHVHPSHQKR GDV HPSUHVDV
contratadas através de KPIs e metodologias de planeamento, com o objetivo de
LGHQWL¿FDUDVLUUHJXODULGDGHV
0RQLWRUDUDUHDOL]DomRGRVPDUFRVREMHFWLYRV UHODWLYRV jV HPSUHVDV FRQWUDWDGDV
e relatar qualquer tipo de desvio.
$MXGDUQDDQiOLVHGHYDULkQFLDGRVFURQRgramas.
&RQWULEXLUSDUDDVDXGLWRULDVLQWHUQDVGD
empresa.

0DQWHUUHJLVWRVVREUHRVFRPSURPLVVRV
das empresas contratadas relativo ao
Conteúdo Local da Empresa e seu desenvolvimento.
$MXGDUDPDQWHUUHJLVWRVVREUHDJHVWmR
de riscos das empresas contratadas, EPCIC;
 *DUDQWLU D TXDOLGDGH H D SRQWXDOLGDGH
dos projectos;
&RQWULEXLUSDUDPDQWHURVUHJLVWRVDWXDOL]DGRV UHODWLYR jV SHUPLVV}HV H DFRUdos.
4XDOL¿FDo}HV ([SHULrQFLD
)RUPDomR6XSHULRUHP(QJHQKDULD*HVtão, Economia ou outra área relevante.
 0tQLPR GH  DQRV GH H[SHULrQFLD HP
funções similares.
&RPSHWrQFLDV1HFHVViULDV
3UR¿FLrQFLD HP /tQJXD ,QJOHVD H 3RUWXguesa – Factor Preferencial.
Local de Trabalho:
2ORFDOGHWUDEDOKRVHUiHP0DSXWR
Os candidatos interessados deverão submeter o seu CV até o dia 15 de Abril de
2019 no seguinte E-mail:
FRUDOVHOHFWLRQ#FRUDOÀQJFRP

Errata
Na semana passada, publicamos o anúncio de vagas da Coral FLNG,
tendo trocado o perfil dos cargos a serem preenchidos. Republicamô-los, nesta edição, com as devidas correcções. Pedimos, pelos transtornos causados, sinceras desculpas.

Coral FLNG S.A.

Registration Nr.: 100848821
Nuit: 400786704
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Azgo na Mafalala
Por Venâncio Calisto

O

Campinho da Mafalala será um dos palcos da
nona edição do Festival
Azgo. Será no dia 19 de
Maio, um dia depois do concerto
principal do Festival a ter lugar no
Campus da Universidade Eduardo
Mondlane, que Safira José, Isabel
Novela, Banda Marove (Moçambique), Lizzy (Alemanha), entre
outros artistas, farão a festa no
bairro histórico e tido como berço
da consciência nacionalista e intelectual moçambicana.
Este concerto é organizado pela
Khuzula (patrona do Festival
Azgo) em parceria com a Associação Iverca – turismo, cultura e
meio ambiente – e está inserido no
âmbito das actividades da Othàma, plataforma cultural criada em
2018, que visa fazer interagir festivais e artistas. Até ao momento
fazem parte dessa organização os
festivais Azgo, KINANI e o Iverca.
Ivan Laranjeira, coordenador desta
última, aﬁrmou, em conversa com a
equipa do Cultural, que este evento
não só visa o entretenimento, mas
também é uma espécie de exaltação da memória e da diversidade
artística e cultural, tendo em conta
o leque de músicos agendados para
a saga.
“Temos a Saﬁra José, glória da

música moçambicana e residente na Mafalala, ela caracteriza-se
pelo Unsi, um estilo musical típico deste bairro e arredores. É um
pouco desse trabalho de resgate da
memória, de ir buscar o património
existente e trabalhar também com
o sentido de pertença, que se enquadra a escolha de Saﬁra José para
esse concerto. O mesmo conceito
foi aplicado para a banda Marove.
Nos últimos anos, o Azgo começa
a pensar em ligar mais as províncias
do país – mesmo para contrariar
a ideia da arte moçambicana estar
concentrada em Maputo. Trazendo
uma banda de Nampula para a Ma-

falala, um bairro com uma grande
comunidade macua, é uma maneira
de acentuar ainda mais essa necessidade de diálogo” assevera Ivan
Laranjeira.
Outros artistas em destaque nesse
concerto são Isabel Novela, grande
voz da nossa música que regressa aos palcos do Azgo com novas
propostas musicais que prometem
arrebatar a audiência, e Lizzy, artista alemã que traz uma proposta
de música electrónica e com sabor a
outros horizontes, o que sem dúvidas fará do evento uma experiência
memorável.
Dentro da lógica da Associação

Iverca, que desenvolve acções de
promoção da democratização da
cultura, arte e património no bairro
da Mafalala, este concerto será de
acesso gratuito, não só para a comunidade do bairro anﬁtrião, mas
também para todos interessados.
Três dias antes do concerto do
Azgo no Campinho, isto é, no dia
16 de Maio, está prevista a inauguração oﬁcial do Museu da Mafalala. Um monumento construído em memória às gentes daquele
bairro de madeira e zinco, que meio
a becos e miséria soube sonhar e
lutar por Moçambique através do
pensamento, da cultura, da arte e
de desporto. O projecto é da Associação Iverca com apoio da União
Europeia e pretende ser um espaço
em que a comunidade do bairro e
visitantes de todo mundo possam
dialogar tanto com o património
histórico e cultural da Mafalala, assim como com as novas narrativas
que se vão tecendo.
As obras estão quase no ﬁm. A
arquitectura, assinada por Remigio Chilalue, combina a madeira
e o zinco, cimento e vidro. Esses
elementos marcam tanto a história arquitectónica do bairro, assim
como representam a sua relação
dicotómica com a cidade e servem
de evocação ao futuro. Na edição
da próxima semana, falaremos com

mais detalhe sobre este grande
acontecimento cultural, que serve
de inspiração para os bairros de
todo país.
Voltando ao Azgo, importa referir
que este Festival existe há nove anos
e já é tradição e referência dentro
do panorama musical nacional e
internacional. Para além de artistas
moçambicanos, habitualmente o
Azgo faz convergir vozes e ritmos
doutros quadrantes e este ano não
vai fugir da regra. Nesta edição
estarão representados os seguintes
países: Moçambique, Brasil, Angola, Zimbabué e África do Sul.
Destaca-se também a homenagem
ao músico Oliver Mtukudzi - ou
simplesmente Tuku, como era carinhosamente tratado - falecido
em Janeiro deste ano, num concerto agendado para o palco principal do Campus Universitário da
UEM e que vai juntar os artistas
Black Spirts (África do Sul), Stewart Sukuma, Xixel Langa, Yolanda Kakana, Kaliza (Moçambique)
e banda Mbeu (Zimbabué). É de
salientar que estava previsto que
Mtukudzi fosse a grande atracção
do Azgo deste ano, mas a morte
o levou mais cedo. Os concertos
estão previstos para os dias 17, 18
e 19, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, Campus da UEM
e Campinho da Mafalala respectivamente.

MUNICIPIO DE MAPUTO
____
CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
Caros munícipes, proprietários e usufrutuários de prédios urbanos

O Conselho Municipal de Maputo avisa a todos proprietários e usufrutuários de prédios urbanos que estão inscritos
no cadastro, os que ainda não tem inscrição cadastral, bem como aqueles contribuintes que não conhecem as suas
obrigações em relação ao pagamento do Imposto Predial Autarquico – IPRA , que desde o mês de Março a actualização
GHSUpGLRVRPLVVRVQRFDGDVWURH½VFDOL]DomRGRVLPyYHLVTXHVHHQFRQWUHPHPIDOWDGRSDJDPHQWRGR,35$
Nos termos da Lei nº 1/2008 de 16 de Janeiro p REULJDWyULR HIHFWXDU D LQVFULomR GRV SUpGLRV XUEDQRV QR FDGDVWUR
½VFDOGR0XQLFtSLRGH0DSXWRHGHDFRUGRFRPRartigo nº 63 do Decreto 63/2008 de DezembroTXHDSURYDR&yGLJR
Tributário Autárquico, o não cumprimento desta obrigatoriedade é punida em nome de quem os prédios urbanos se
HQFRQWUHPRPLVVRVQRFDGDVWUR½VFDOSRUIDOWDGHFRPXQLFDomRRXGHFODUDomRDRVHUYLoRFRPSHWHQWHGD$XWDUTXLDH
WRGRVGHYHGRUHVGRLPSRVWROLTXLGDGRHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
Ilegível
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A Coral FLNG SA é uma Entidade de Objecto
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ANÚNCIO DE VAGA PARA

ANÚNCIO DE VAGA PARA ADMINISTRATIVO

ASSESSOR JURÍDICO SÉNIOR

DE RECURSOS HUMANOS SÉNIOR

2EMHFWLYRGD)XQomR

2EMHFWLYRGD)XQomR

Auxiliar, assessorar e orientar todos os assuntos
legais, contratos e acordos comerciais da empresa.

*DUDQWLUTXHWRGDVDVWDUHIDVDGPLQLVWUDWLYDVGH5+
sejam realizadas adequadamente, de acordo com
as políticas e procedimentos da empresa.

3ULQFLSDLV5HVSRQVDELOLGDGHV

3ULQFLSDLV5HVSRQVDELOLGDGHV

5HVSRQViYHOSHODHODERUDomRGHXPDYDULHGDGH
de documentos jurídicos, acordos e memorandos de entendimento solicitados pela empresa;
 $VVHVVRUDU R UHVSRQViYHO GD iUHD MXUtGLFD HP
TXHVW}HVOHJDLVFRUSRUDWLYDVHUHJXODWyULDV
3UHVWDUDVVHVVRULDMXUtGLFDLQWHUQDjVGLIHUHQWHV
unidades e departamentos;
3UHVWDUDVVLVWrQFLDDRUHVSRQViYHOGDiUHDMXUtGLFDQDUHVROXomRGHSURFHVVRVMXGLFLDLVHOLWtgios contratuais;
3UHVWDUDVVHVVRULDJHUDOVREUHFRQIRUPLGDGHOHgal;
 (ODERUDU SURFHGLPHQWRV H LQVWUXo}HV LQWHUQDV
em assuntos jurídicos;
$VVHVVRUDUQDPDQXWHQomRGHUHJLVWURVQDVHcretaria da empresa;
&RODERUDUFRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGDHPSUHsa nos processos e procedimentos jurídicos.

 0DQWHU DWXDOL]DGRV RV UHJLVWRV GRV IXQFLRQiULRV
WDQWRHPFySLDVLPSUHVVDVTXDQWRHOHWUyQLFDV
$FWXDOL]DUDEDVHGHGDGRVGH5+ QRYDVFRQWUDWDo}HVIpULDVOLFHQoDVPpGLFDVDUTXLYRVLQGLYLduais, etc);
3URFHVVDUDIROKDGHSDJDPHQWRSDUDORFDLVHH[SDWULDGRVFiOFXORGHGHGXo}HVHDFUpVFLPRVLPSRVWRVHVHJXUDQoDVRFLDO
2UJDQL]DUVROLFLWDo}HVGRVIXQFLRQiULRVHIRUQHFHU
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
*HULUDFRUUHVSRQGrQFLDGR5+FRPRXWURVGHSDUWDPHQWRVLQFOXLQGRDTXHVW}HVDGPLQLVWUDWLYDVH
IROKDGHSDJDPHQWR
(ODERUDU&RQWUDWRVGH7UDEDOKR
$FRQVHOKDUD$GPLQLVWUDomRHPWRGRVRVDVVXQWRV
UHODFLRQDGRVjIROKDGHSDJDPHQWR
&RRUGHQDUWRGRVRVDVSHFWRVGHUHPXQHUDomRGRV
IXQFLRQiULRV

4XDOL¿FDo}HVH([SHULrQFLD
)RUPDomR6XSHULRUHP'LUHLWR
 0tQLPR GH  DQRV GH H[SHULrQFLD HP IXQo}HV
similares.

4XDOL¿FDo}HVH([SHULrQFLD
 )RUPDomR 6XSHULRU HP 'LUHLWR 5HFXUVRV +XPDQRVRXRXWUDiUHDUHOHYDQWH
0tQLPRGHDQRVGHH[SHULrQFLDHPIXQo}HVVLmilares.

&RPSHWrQFLDV1HFHVViULDV
3UR¿FLrQFLD HP /tQJXD 3RUWXJXHVD H ,QJOHVD ±
)DFWRUSUHIHUHQFLDO

&RPSHWrQFLDV1HFHVViULDV
3UR¿FLrQFLDHP/tQJXD3RUWXJXHVDH,QJOHVD±)DFWRUSUHIHUHQFLDO

/RFDOGH7UDEDOKR
2ORFDOGHWUDEDOKRVHUiHP0DSXWR

/RFDOGH7UDEDOKR
2ORFDOGHWUDEDOKRVHUiHP0DSXWR

2VFDQGLGDWRVLQWHUHVVDGRVGHYHUmRVXEPHWHUR
VHX&9DWpRGLD15 de Abril de 2019 no seguinWH(PDLOFRUDOVHOHFWLRQ#FRUDOÀQJFRP

2V FDQGLGDWRV LQWHUHVVDGRV GHYHUmR VXEPHWHU R
VHX&9DWpRGLDGH$EULOGHQRVHJXLQWH
(PDLOFRUDOVHOHFWLRQ#FRUDOÀQJFRP

Coral FLNG S.A.

Coral FLNG S.A.

Registration Nr.: 100848821
Nuit: 400786704

Registration Nr.: 100848821
Nuit: 400786704

Errata

Errata

Na semana passada, publicamos o anúncio de vagas da Coral FLNG, tendo
trocado o perfil dos cargos a serem preenchidos. Republicamô-los, nesta edição, com as devidas correcções. Pedimos, pelos transtornos causados, sinceras
desculpas.

Na semana passada, publicamos o anúncio de vagas da Coral FLNG, tendo
trocado o perfil dos cargos a serem preenchidos. Republicamô-los, nesta edição, com as devidas correcções. Pedimos, pelos transtornos causados, sinceras
desculpas.
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Venâncio Calisto (Texto)
Naita Ussene (Fotos)

Festa, Solidariedade
e Coragem

N

a sexta-feira da semana passada, dia 06 de Abril, na cidade de Maputo, teve lugar a festa de casamento que movimentou grande parte da elite política do país. Trata-se do
casamento do jovem piloto e aviador, Suel Abdula, ﬁlho da
Ministra da Saúde, Nazira Abdula, que se enlaçou a jovem Keita,
numa cerimónia que para além dos holofotes, prata e porcelana,
foi também convidada a solidariedade, o jovem casal anunciou que
ia doar todos presentes recebidos para ajudar as vítimas do ciclone
IDAI.
O casamento é mesmo um momento especial e contagiante. Há
um feitiço que emana da expressão facial e corporal dos noivos.
Os convidados que testemunham este momento parecem não resistir a essa magia metaforizada na troca de aliança captada nesta
nossa fotograﬁa inicial. E porque também, neste tipo de evento, os
encontros e conversas de ocasião são inevitáveis, eis a seguir Margarida Talapa, chefe da bancada do partido Frelimo, e Sónia Macuvel, membro do secretariado do mesmo partido, em gargalhadas
de comadres. A alegria é realmente uma coisa boa.
Geralmente os homens são mais discretos e o casamento para eles
não é propriamente um território amigável. Mas não vamos por aí,
porque de certeza não é sobre esse assunto que privam Rejandra
de Sousa, ministro da Indústria e Comércio e Egídio Vaz, um historiador transformado em jobs for the boys. Mas de que será? Ninguém saberá, mas deve ser alguma coisa interessante e intrigante
ao ponto de capturar a atenção do nosso ministro.
Para encerrar o cenário do casamento, um encontro especial,
Eduardo Salim e Salomão Moiane, membro do Conselho Nacional de Eleições, também fundador dos jornais Savana, Zambeze e
Magazine, pousam num gesto de carinho e amizade.
Quem não pôde ir à festa mas também não deixou de comemorar foi o nosso presidente (do Savana) Fernando Lima, que lhe
foi operada a perna com sucesso, na semana passada, na sequência
de uma lesão contraída no dia 28 de Março, na cidade da Beira,
durante a épica jornada por ele empreendida, em solidariedade às
vítimas do ciclone que dizimou o centro do país, e como parte do
seu compromisso com o jornalismo investigativo, esse grande gesto de coragem. Que a água e o sumo, que lhe acompanham nesta
imagem ﬁnal do informal de hoje, sejam a fórmula mágica da cura.
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t"NJMJUBOUFGSFMRVFMFWBOPOPNFPQSØQSJPQBÓT BDBCBEFTFSDPNQFOTBEBDPNVNQPTUPOVNBEBTDJEBEFTNBJTFNCMFNÈUJDBTEPGSFMJNJTUÍP-POHFWÍPBTKPSOBEBTÏQJDBTBPTFSWJÎPEPQBSUJEÍPGB[FOEP
EFNVMBEFCPMFUJOTEFWPUPQFMBTUFSSBTEPDIÈ1BSBRVFNBJOEBUJOIB
EÞWJEBTyBmOBMPDSJNFDPNQFOTB
t6NEPTNBJTOØWFJTBHSJDVMUPSFTEPQBÓT FTUÈBCSBÎPTDPNVNBHSBOEFEPSEFDBCFÎB"QFTBSEPTnãosSPUVOEPTBPDPOIFDJNFOUPTPCSFBT
EÓWJEBT PDVMUBT  BQFTBS EP GBUÓEJDP SFMBUØSJP ,SPMM QSPWBS P DPOUSÈSJP 
NBEBNF#VDIJMJBDBCBEFPDIBNBSËDPMBÎÍPQFMPTQBSFDFSFTFNJUJEPT
3FTUBTBCFSTF FNTFEFEPUSJCVOBM UBMDPNPPTFVDPMFHB$IBOH WBJ
EJ[FSRVFNMIFNBOEPVNFTNPEBSUÍPJOGFMJ[FTQBSFDFSFT
t"QFTBSEFBOEBSUPEPPNVOEPFYDJUBEPFEJTUSBÓEPDPNPTNJMIÜFT
BCPMFUBEPTËQÈUSJBQPSEVBTEF[FOBTEFWFSEBEFJSPTQBUSJPUBT BTRVBOUJBTTÍPNFOPTEFEBNPMBTBDBEBBPTCBODPT1PSJTTPIÈRVFGB[FS
BTDPOUBTËTPCSFGBDUVSBÎÍPEFNBUFSJBJTFËTDFOUFOBTEFNJMIÜFTRVF 
FWFOUVBMNFOUF TFSWJSBNQBSBDPNQSBSNBUFSJBMQBSBSFCFOUBSDPNPT
IPNFOTUPUJP"GPOTPOB(PSPOHPTB
t0TBEWPHBEPTEPT(VQUBT PTRVFFODPOUSBSBNVNBOPWBGPOUFEFSFOEJNFOUPOVNFYNJOJTUSPNP[B QBSFDFUFSFNBUJSBEPBUPBMIBBPDIÍP
FN NBUÏSJB EF NBOPCSBT EJMBUØSJBT 3FTUB TBCFS TF  OPT QSØYJNPT 
EJBT WÍPBQFMBSEBQVUBUJWBFYUSBEJÎÍPQBSB/PWB*PSRVF
t/PSFTDBMEPEPGVSBDÍPRVFBSSBTPVPDFOUSPEPQBÓTFEBTWJTJUBTGPUP
PQPSUVOJEBEFË#FJSB DPOUJOVBBOPUBSTFVNBBVTÐODJBEFQFTP2VFTUJPOBTFQPSPOEFBOEBPmMIPNBJTRVFSJEPEBOBÎÍP PWJTJPOÈSJP P
QBUSJØUJDP BRVFMFRVFTFNQSFTFFNQFOIPVQBSBPCFNFTUBSEPNBSBWJMIPTPQPWP6NQPWPRVFBHPSBFTUÈDBSFOUF DPNPPFTUÍP$IBOH
F(PWFy

Recenseamento eleitoral no norte de Cabo Delgado

FDS vão escoltar brigadistas

O

presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) assegurou
que as Forças de Defesa e Segurança vão proteger o
recenseamento eleitoral na província de Cabo Delgado, norte
do país, alvo de ataques armados.

i&N SFMBÎÍP BP /PSUF EF $BCP
%FMHBEP  UFOIP EF EJ[FS RVF BT
'PSÎBT EF %FGFTB F 4FHVSBOÎB
HBSBOUFNUPUBMQSPUFDÎÍPËTOPTTBT CSJHBEBT 'BSFNPT UVEP QBSB
SFDFOTFBS PT OPTTPT DPODJEBEÍPT
RVF EFWFN TFS SFDFOTFBEPT OB
QSPWÓODJBEF$BCP%FMHBEPw EJTTF"CEVM$BSJNP
0SFDFOTFBNFOUPFMFJUPSBMDPNFÎB OB QSØYJNB TFHVOEBGFJSB   
F WJTB P SFHJTUP EF WPUBOUFT QBSB
BT FMFJÎÜFT HFSBJT EF  EF 0VUVCSP 0 DFOTP FMFJUPSBM EFWFSÈ
QSPMPOHBSTF BUÏ BP QSØYJNP EJB
EF.BJP
0 BSSBORVF EP DFOTP UJOIB TJEP
JOJDJBMNFOUF NBSDBEP QBSB P EJB
EFTUFNÐT NBTGPJBEJBEPEFWJEPBPDJDMPOF*EBJ RVFBGFDUPV
PDFOUSPEPQBÓTFNEF.BSÎP
1FMB QSJNFJSB WF[  BMÏN EF FTDPMIFSFN P QBSMBNFOUP F P 1SFTJEFOUFEB3FQÞCMJDB PTNPÎBNCJ-

Termos e condições aplicáveis.

t   " NJOJTUSB RVF UFN NVJUBT EÓWJEBT PDVMUBT B FTDMBSFDFS FOUSF BT TVBT
JOTUJUVJÎÜFTEFUVUFMB FOWPMWFVTFFTUBTFNBOBOVNJOVTJUBEPCBUFCPDB
DPNBDPOGFEFSBÎÍPEPTQBUSÜFT BQSPQØTJUPEFVNESBGUEBMFJMBCPSBM
RVFBmOBMOÍPÏPEJTDVUJEP"EPDVNFOUBÎÍPFYJTUF ÏQSPGVTBFFTDMBSFDFEPSBFBNJOJTUSB NBJTVNBWF[ TBJVNBMOBGPUPHSBmB
t   1PS GBMBS EF NJOJTUSPTIÈ VN  DPN EJSFJUP B DBEFJSB OB mOB nPS EP
QBSUJEÍP RVFQBSBBMÏNEBTNPSEPNJBTEPDBSHPFYJHFNBJTBMHVNEBT
JOTUJUVJÎÜFTEFUVUFMB$BTPPTTVCPSEJOBEPTEFNPSFNBFOWJBSPFOWFMPQF PIPNFNOÍPUFNQSPCMFNBFNMJHBSFFYJHJSiPRVFMIFÏEFWJEPw
²NFTNPQBSBEJ[FSRVFPEJTDVSTPEFDPNCBUFËDPSSVQÎÍPÏNFTNP
QBSBPCPJEPSNJS
t$BSJDBUPUBNCÏNGPJPVWJSPTEFQPJNFOUPTEFVNEFQVUBEPEFTFTQFSBEP DPN B QFSEB EF UBDIP OB FTDPMJOIB EP CBSVMIP 0 UBMiUSBJEPSw 
RVFFN0VUVCSPEFTQFEJVBTDPSFTEPHBMPFWFTUJVBTEBQFSEJ[ EJ[TF
BHPSBBQBSUJEÈSJP$FSUBNFOUFDPNPDBMPSRVFTFGB[TFOUJSOBTVB[POB
OVODBPVWJVBNÈYJNBi3PNBOÍPQBHBBUSBJEPSFTwy
t2VBOEPPTDSJTUÍPTFTUJWFSFNBDFMFCSBSB1ÈTDPBOBQSØYJNBTFNBOB P
OPWFMQPSUBWP[EPDPNBOEPHFSBMEB13.FTUBSÈUBNCÏNBDPNFNPSBSEPJTNFTFTBQØTBTVBOPNFBÎÍPDPNVNDVSJPTPEBEPEFRVFBJOEB
OÍPBQBSFDFVBEBSPTDFMFCSFTCSJFmOHTTFNBOBJT1PSRVFTFSÈ

DBOPTWÍPFMFHFSPTHPWFSOBEPSFT
EBTQSPWÓODJBT RVFEFJYBNEF
TFSOPNFBEPTQFMPQPEFSDFOUSBM
" NVEBOÎB GB[ QBSUF EP BDPSEP
FOUSF P (PWFSOP F B 3FOBNP 
QSJODJQBMQBSUJEPEBPQPTJÎÍP
%FTEF0VUVCSPEF PTBUBRVFT EF HSVQPT BSNBEPT OÍP
JEFOUJmDBEPT FN $BCP %FMHBEP 
RVF UJWFSBN PSJHFN FN NFTRVJUBT  KÈ QSPWPDBSBN  QFMP NFOPT 
NPSUPT
/FTUFNPNFOUP B$PNJTTÍP/BDJPOBM EF &MFJÎÜFT $/&  FTUÈ B
BWBMJBS BT DPOEJÎÜFT QBSB B SFBMJ[BÎÍPEPSFDFOTFBNFOUPFMFJUPSBM
OP DFOUSP EP QBÓT  BUJOHJEP QFMP

DJDMPOF*EBJ
i&TUBNPT DJFOUFT EF RVF NVJUBT
QPQVMBÎÜFT FTUÍP EFTMPDBEBT EPT
TFVTMPDBJT FOUÍP FTUVEPTFTUÍPB
TFS GFJUPTw  EJTTF P QSFTJEFOUF EB
$/&
"CEVM $BSJNP BmSNPV RVF PT
ØSHÍPTFMFJUPSBJTFTUÍPBFOWJBSP
NBUFSJBM QBSB B SFBMJ[BÎÍP EP SFDFOTFBNFOUPFMFJUPSBMBPTDÓSDVMPTFMFJUPSBJT
4FHVOEP P ÞMUJNP CBMBOÎP EBT
BVUPSJEBEFTNPÎBNCJDBOBT PDJDMPOFGF[NPSUPTFGFSJEPT  UFOEP BGFUBEP NBJT EF  
NJMIÜFT EF QFTTPBT OP DFOUSP EF
.PÎBNCJRVF(Lusa)

t&NCBJYB QPSPVUSPTNPUJWPT DPOUJOVBUBNCÏNBJOTUJUVJÎÍPRVFOPT
WFJPQSPWBSRVFFTUÈWBNPTBDPNFSMJYP NFTNPOPTEJUPTSFTUBVSBOUFT
EFMVYP5VEPEFQPJTEP[JH[BHDPNNJOJTUSPRVFVNEJBEJTTFPQBÓT
OÍP UJOIB FNQSFTÈSJPT NBT TJN MPCJTUBT 4FSÈ RVF WBJ IBWFS SFOBTDJNFOUP 
t    &ORVBOUP .PÎBNCJRVF WBJ DPORVJTUBOEP HSBEVBMNFOUF «GSJDB FN
WPMFJCPMEFQSBJB OÍPEFJYBEFTFSQSFPDVQBOUFPGBDUPEFBMHVNBTJOTUJUVJÎÜFTEFTQPSUJWBTFTUBSFNBNJOJNJ[BSPUSBCBMIPEFCBTFSFBMJ[BEP
QFMPIPNFNRVFDIFHPVBUFSGBNBEFBOEBSDPNBGFEFSBÎÍPOBQBTUB
& PT FYFNQMPT TÍP ËT DBUBEVQBT  TFOEP P NBJT FMPRVFOUF P GBDUP EF 
OBTHBMBTEFQSFNJBÎÍPEFTQPSUJWBTPSHBOJ[BEBTQFMP.+%OÍPTFGB[FS
SFGFSÐODJBBPTTFVTGFJUPT UBMWF[QBSBOÍPPGVTDBSVNKPWFNFOHFOIFJSP
BHSØOPNP1BSBKÈ QFSEFTFVNBSBSBPQPSUVOJEBEFEFPIPNFOBHFBS
FNWJEB

Em voz baixa
t"MHVOTEFQVUBEPT JODPNPEBEPTQPSUFSFNTJEPDPSSJEPTDPNPFQÓUFUP
EF QBMIBÎPT  OVN SFCBUF EF DPOTDJÐODJB  RVFSFN P SFDVSTP Ë QMFOÈSJB
QBSBEJTDVUJSBJOEFDPSPTBmHVSBEPTFDSFUÈSJPEFFTUBEPQSPWJODJBMJNQPTUBQFMBGSFM4FSÈNFTNPDPOTDJÐODJB

