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Total e esmagador foram as 

palavras mais usadas pela 

“entourage” à volta do Pre-

sidente Filipe Nyusi para 

resumir os resultados de um Co-

mité Central (CC), terminado este 

domingo, onde pairou sempre o 

“fantasma Samito”. Apesar de ter 

prevalecido, como o SAVANA ha-

via avançado nas vésperas da reu-

nião, uma “paz podre”, o CC acabou 

sendo um encontro de consagração 

e reafirmação do apoio ao líder e a 

sua candidatura às eleições de Ou-

tubro, obedecendo uma coreografia 

antes montada pelo grupo de apoio 

a Nyusi, nomeadamente, uma pu-

blicitada reunião da bancada parla-

mentar realizada a três dias do CC 

na Matola, aliado a um outro encon-

tro com a juventude do partido que 

teve lugar 24 horas antes, na Arena 

3D, um mega-salão na margem sul 

da baía de Maputo, propriedade de 

um importante grupo de média pri-

vado baseado em Maputo. No outro 

extremo, ficaram Armando Guebu-

za e seus apoiantes que, embora não 

derrotados, estão agora muito mais 

isolados.

Não obstante, o porta-voz da Freli-

mo, Caifadine Manasse, um burocra-

ta partidário habitualmente cinzento, 

ter assegurado à comunicação social 

que o litígio entre a direcção do par-

tido e Samora Machel Júnior estaria 

fora da agenda, o tema acabou por ser 

o caso do momento na organização a 

dominar a III Sessão do CC, o mais 

importante órgão no intervalo entre 

os congressos.

As feridas, que o processo disciplinar 

instaurado pelo Comité de Verifica-

ção do CC, vieram logo a lume nas 

intervenções das chamadas organiza-

ções sociais da Frelimo.

A Organização da Mulher Moçam-

bicana (OMM), Organização da Ju-

ventude Moçambique (OJM) e a As-

sociação dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional (ACLIN) foram 

incisivas na denúncia do que conside-

ram “indisciplina” e desrespeito pelos 

estatutos do partido, numa condena-

ção aberta a Samora Machel Jr, filho 

de dois históricos da Frelimo, Samora 

e Josina Machel.

“Ninguém está acima dos estatutos 

do partido, a disciplina partidária 

deve prevalecer sobre quaisquer in-

teresses individuais”, sancionou o 

secretário-geral da ACLIN, Fernan-

do Faustino, falando na cerimónia de 

abertura.

Tal como o havia feito antes do XI, 

onde declarou Nyusi “candidato na-

tural”, o líder da ACLIN reiterou o 

apoio à recandidatura de Filipe Nyusi 

à Presidência nas eleições de Outu-

bro, agora considerando-o “candidato 

inquestionável”.

Mariazinha Niquice, secretária-geral 

da poderosa OMM, organização que 

em Março de 2014, foi determinante 

para a indicação de mais candidatos à 

“candidatos presidenciais” da Frelimo, 

defendeu a unidade e a coesão dos 

membros do partido no poder como 

essencial para a vitória nas eleições 

gerais.

 “Viva a coesão, viva a unidade e viva 

a disciplina”, gritou várias vezes Ma-

riazinha Niquice.

Excitadíssimo estava também o líder 

da OJM, o seguidista Mety Gondo-

la. Envergando um casaco de cabedal 

idêntico ao utilizado por Nyusi em 

eventos públicos, ele criticou a indis-

ciplina e a agitação no partido, defen-

dendo a união em torno da candida-

tura de Nyusi. Aliás, “coesão e união”, 

num discurso para os de dentro, foi a 

nota dominante de Nyusi na abertura 

do encontro, intervenção que acabou 

sendo a bússola de todas outras inter-

venções.  

 “Nós, os jovens da Frelimo, já temos 

o nosso candidato, o candidato do 

congresso, o órgão máximo da Freli-

mo, o camarada Filipe Nyusi”, atirou 

Gondola.

O próprio presidente da Frelimo não 

ignorou a tensão que o partido vive no 

contexto do “Caso Samito”, frisando 

que os “inimigos da Frelimo” estão 

fora do partido e que o foco deve ser 

a vitória nas eleições gerais de 15 de 

Outubro. “O discurso do Presidente 

(Nyusi) foi o que definiu a agenda. 

Havia um grupo preparado para ata-

car, mas acabaram por meter a viola 

no saco”, comentou ao SAVANA um 

membro do CC, argumentando que, 

tacticamente, Nyusi deu um intervalo 

logo após o seu discurso para permitir 

que “as pessoas reflectissem”.      

Numa altura em que a sua liderança 

na Frelimo tem sido publicamente 

questionada, Filipe Nyusi flectiu de-

pois o seu discurso para o interior do 

partido, exigindo disciplina e respeito 

pelos estatutos da organização que 

dirige.

“Vincámos a necessidade de ob-

servância dos princípios de isenção, 

imparcialidade, independência, dis-

cernimento e respeito dos estatutos 

e regulamentos do partido”, frisou o 

presidente.

Filipe Nyusi assinalou que a Frelimo 

sai da reunião do Comité Central 

coesa e unida, condição essencial para 

a vitória nas próximas eleições gerais.

“Um impulso interior nos levou a 

afirmar que sairíamos daqui mais 

unidos e coesos e melhor preparados 

e motivados para fazer face à nossa 

agenda comum”, destacou. Uma outra 

linha de força dos apoiantes de Nyusi 

foi vincar que não fazia sentido que o 

CC decidisse sobre a sua candidatura, 

quando tal decisão já tinha sido to-

mada no XI Congresso realizado em 

Setembro/Outubro de 2017. Mes-

mo assim, o CC acabou por passar 

uma resolução apoiando Nyusi como 

candidato presidencial às eleições de 

Outubro deste ano.

Numa altura em que antigos colabo-

radores de Armando Guebuza, in-

cluindo o seu próprio filho Ndambi 

Guebuza, estão presos em conexão 

ao caso das chamadas dívidas ocultas, 

Filipe Nyusi afirmou que a corrupção 

continua um desafio por combater no 

país, defendendo uma resposta a este 

mal no quadro do Estado de Direito.

“Ainda subsistem desafios na trans-

formação da nossa economia e com-

bate à corrupção”, afirmou Nyusi.

Caso a Frelimo continue no poder, 

prosseguiu, a luta contra o desvio 

de recursos públicos continuará uma 

prioridade no ciclo de governação 

que se inicia após as eleições de 15 

de Outubro. Aparentemente, dizem 

os nossos informantes, Guebuza 

sentiu-se atingido pelo discurso sobre 

a corrupção e pelos questionamen-

tos em torno das chamadas “dívidas 

ocultas”. Num dos momentos do de-

bate, o antigo Presidente da Repúbli-

ca, Armando Guebuza, considerado 

como “a cabeça do polvo” no esquema 

das dívidas ilegais, pediu a palavra 

para também apelar à unidade suge-

rindo que o assunto das dívidas afecta 

a unidade nacional. Numa tirada que 

revoltou alguns dos seus velhos com-

panheiros, Guebuza argumentou que 

o seu cargo à frente dos destinos da 

nação derivava de eleição popular e 

que não tinha que dar justificações dos 

seus actos. Tentando passar da defesa 

ao ataque, falou em ambiente de “caça 

às bruxas”. Segundo testemunhas, era 

um Guebuza manifestamente derro-

tado. Falou, mas ninguém aplaudiu. 

Apelou à unidade e disse que o par-

tido estava “muito dividido”. Não uti-

lizou a palavra “perdão”, mas admitiu 

que naquela posição (Presidência da 

República) cometem-se erros, mas o 

objectivo é fazer “o bem para o povo”. 

“Ninguém defendeu Guebuza, nem 

mesmos os seus aliados”, disse a mes-

ma fonte. O antigo Chefe de Estado 

conta com inúmeros apoiantes que se 

expressam habitualmente nas redes 

sociais. Alguns dos seus conselheiros 

estavam bem visíveis entre os ele-

mentos com estatuto de convidados 

no evento. Um dos membros do CC 

disse ao SAVANA que devido à cor-

rente de apoios “fervorosos” a Nyusi, 

os adeptos de Guebuza preferiram 

manter-se em silêncio. Por ordem 

da PGR, Guebuza viu as suas contas 

congeladas e, em Dezembro, magis-

trados do Ministério Público ten-

taram registar o seu depoimento no 

âmbito do processo 01/PGR/2015. 

Nyusi também foi ouvido neste pro-

cesso.      

Na anterior reunião do CC, Guebuza 

tentou “colar” Nyusi à “engenharia” 

das dívidas ocultas, mas a reunião op-

tou por “não engolir a isca”, a expres-

são usada pela nossa fonte.

Na sua intervenção, Luísa Diogo, 

chefe da brigada central para provín-

cia de Tete, sua terra natal, também 

defendeu a união e coesão do partido 

numa intervenção que foi interpreta-

da como de apoio a Guebuza. Diogo, 

durante o consulado de Guebuza, foi 

questionada sobre a sua nacionalida-

de no seio da Comissão Política da 

Frelimo.  

Voltaremos a isto depois 
das eleições
O CC, por decisão da Comissão Po-

lítica, segundo apurou o SAVANA,  

acabou encerrando sem uma decisão 

em torno do processo disciplinar a 

Samora Machel Júnior. Estrategica-

mente, o CC, via Secretariado, deci-

diu dar mais tempo para o Comité de 

Verificação, liderado pelo governador 

da província de Cabo Delgado, Rai-

mundo Diomba, um maconde de 

Mueda que chegou a defender ex-

temporaneamente a expulsão de Sa-

mito do CC.   

Um quadro da Frelimo disse ao SA-
VANA que o tema será debatido na 

próxima reunião do CC, que se vai 

realizar após as eleições. “A estratégia 

encontrada foi empurrar o problema 

com a barriga para depois das elei-

ções”, atirou o quadro, muito próximo 

da esfera Nyusi.

Filipe Nyusi já tinha dado a indicação 

de que a decisão sobre o processo dis-

ciplinar a Samora Machel poderia ser 

contornado, quando disse no discurso 

de abertura que o foco do partido são 

as eleições gerais e que os adversários 

da Frelimo são os partidos da oposi-

ção e estão fora do partido.

O processo disciplinar a Samora Ma-

chel Júnior foi encarado como um 

teste dilemático para a liderança de 

Nyusi na Frelimo, uma vez que uma 

expulsão arrisca em criar fracturas no 

partido, tendo em conta a história e 

a influência da família Machel, mas 

deixar o caso indefinido ameaça abrir 

um precedente num partido conheci-

do por exercer uma disciplina férrea 

sobre os seus quadros.

Fontes do partido relatam momentos 

de tensão entre Filipe Nyusi, Graça 

Machel e Samora Machel Júnior, du-

rante um dos momentos do Comité 

Central.

Graça Machel terá tentado impedir 

que Samora Machel Jr. se defendesse 

sobre as acusações de que estaria “a 

lavar roupa suja” em público, vazan-

do a contestação com que ripostou ao 

processo disciplinar a si aberto. 

“Deixe-o falar, senão vai explodir”, 

terá dito Filipe Nyusi, permitindo 

que “Samito” dissesse da sua justiça.

Lembre-se que acusado pelo Comité 

de Verificação da Frelimo de ter vio-

lado os estatutos do partido ao tentar 

concorrer fora do partido nas autár-

quicas de 2018, Samito foi contun-

dente na reacção feita em 44 páginas, 

que acabou parando nos jornais e nas 

redes sociais. Mais do que responder, 

Samito atacou, na carta-defesa, forte-

mente, a direcção do partido.

Numa intervenção breve no CC, o 

filho de Samora Machel disse não ser 

o responsável do “vazamento” dos do-

cumentos que produziu para a comu-

nicação social, afirmando que nunca 

exerceu política partidária fora dos 

órgãos da Frelimo. 

“Camarada Presidente, nunca discuti 

nada fora dos órgãos, tudo é produ-

to da comunicação social. Estou aqui 

para ser aconselhado pelos tios”, terá 

dito Samito. Habitualmente, Samora 

Machel Jr. trata por tios os antigos 

camaradas de armas dos seus pais. 

O antigo Presidente da República 

e presidente honorário da Frelimo 

Joaquim Chissano é apontado como 

tendo sanado a tensão em torno do 

“caso Samito”, que lembrou ao CC da 

necessidade de união e coesão. Chis-

sano apelou à reconciliação, marca da 

Frelimo, e apelou à necessidade de 

“estarmos unidos e coesos, como disse 

o Senhor Presidente”. Chissano disse 

que a liderança da Frelimo conseguiu 

fazer a reconciliação com a Renamo e 

com Afonso Dhlakama não se justifi-

cando o pretenso antagonismo que se 

estava a criar “entre camaradas”.  

No fecho da reunião neste domingo, 

Nyusi reconheceu a necessidade de 

se aperfeiçoar a democracia interna 

com vista a permitir que os eleitos, 

aos cargos públicos, sejam pessoas le-

gitimadas pelas bases e com aceitação 

popular. Samora Machel Júnior fez 

Na luta pela sobrevivência dos camaradas

Frelimo sela “paz podre”

De luta pela sobrevivência dos camaradas, a reunião do CC transformou-se numa campo de hossanas ao líder 
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questão de declarar que sempre este-

ve tranquilo durante toda a reunião.

O “núcleo duro” de apoio a Nyusi saiu 

eufórico do conclave da Maputo, mas 
consciente que os seus adversários, no 
interior do partido, não foram derro-
tados.

Apelos 
À saída do fecho da reunião, “unidos 
e coesos”, mais parecia um disco ris-
cado.  Ao SAVANA, Ana Rita Si-
thole, membro da CP e oriunda de 
Inhambane, referiu que a Frelimo 
provou, no encontro, que sempre se 
mostrou aberta para reflectir sobre 
ideias diferentes. 
Para Sithole, que num passado não 
muito distante foi chefe da brigada 
central na província de Tete, referiu 
que, desde a sua fundação em 1962, a 
Frelimo foi orientada por directrizes 
que apregoam a liberdade dos mem-
bros de exprimirem, de forma livre e 
aberta, seus sentimentos e opiniões 
dentro das estruturas apropriadas e 
que o tipo de democracia vigente na 
organização é permitir que se esgo-
tem as preocupações de todos mem-
bros. 
Sublinhou que essa abertura fez com 
que o partido saísse do último encon-
tro mais unido, coeso e com único 
foco que é de vencer as eleições que 
se aproximam.
Sobre o caso Samito, a membro sé-
nior da Frelimo foi lacónica  e frisou 
que as reivindicações, independente-
mente das suas razões, nunca podem 
estar acima da demostração da vitali-
dade do partido. 
Para a membro da CP e ministra da 
Educação e Desenvolvimento Hu-

mano, Conceita Sortane, oriunda da 

Zambézia, a reunião mostrou que a 

Frelimo é um partido que define suas 

linhas de acção com vista a alcançar 

um objectivo concreto. Uma vez de-

finido esse objectivo, todos membros 

devem despender suas energias com 

vista alcançar esse objectivo comum.

De acordo com Sortane, o objecti-

vo principal da Frelimo é vencer, de 

forma convincente, as eleições presi-

denciais, legislativas e das assembleias 

provinciais do próximo dia 15 de Ou-

tubro. 

É nesse objectivo que todos membros 

do partido devem se empenhar.

Sobre o caso Samito, a também go-

vernante entende que, a Frelimo tem 

estruturas próprias para tratar assun-

tos de género, contudo, cada membro 

tem o dever de respeitar a disciplina 

partidária.

No entender da Sortane, um mem-

bro que se comporta devidamente é 

sempre um bonito exemplo para a so-

ciedade moçambicana, enquanto que, 

se pauta por uma conduta desviante, 

coloca em causa a imagem quer da 

Frelimo bem como do próprio povo 

moçambicano. 

Nyusi “ataca” tribunais 
- Associação Moçambicana 
de Juízes promete se 
pronunciar
No seu discurso de abertura,  Filipe 

Nyusi falou de ataques armados pro-

tagonizados por “malfeitores” desde 

Outubro de 2017, nos distritos da 

zona norte da província de Cabo 

Delgado.

No entender do presidente da Fre-

limo, estes ataques constituem um 

atentado à segurança e ordem públi-

cas e uma afronta às instituições do 

Estado legalmente constituídas.

Sublinhou que estes actos afectam 

negativamente a vida das populações 

e ensombram as perspectivas de de-

senvolvimento económico e social 

que se abrem na região e no país.

Mostrou alguma preocupação com os 

moldes de actuação do poder judiciá-

rio nestas matérias. Ao que o SAVA-
NA apurou, a declaração de Nyusi foi 

acompanhada “com muita preocupa-

ção” pela Associação Moçambicana 

de Juízes que promete se pronunciar 

em torno do assunto nesta sexta-feira.

Recentemente, um tribunal de Cabo 

Delgado condenou 37 pessoas, acu-

sadas de envolvimento em ataques a 

penas que vão até 40 anos de prisão. 

Entretanto, mais de 100 acusados fo-

ram absolvidos, por falta de provas, o 

que terá irritado as forças de defesa 

e segurança e o seu comandante em 

chefe. Não é a primeira vez que há 

tensões desta natureza entre os vá-

rios poderes. Num passado recente, 

a polícia entrou em rota de colisão 

contra os tribunais, com a corporação 

a acusar os juízes de soltarem “crimi-

nosos” que depois regressam ao mun-

do do crime. Estávamos no auge dos 

sequestros nas cidades de Maputo e 

Matola. 

Segundo Nyusi, as Forças de Defesa 

e Segurança tem feito um enorme 

esforço, muitas vezes colocando em 

riscos suas vidas, para defender as po-

pulações e desmantelar os grupos dos 

criminosos.

Contudo, quando esses grupos são 

capturados e levados à justiça acabam 

soltos, alegadamente por falta de pro-

vas, contudo, os mesmos regressam às 

fileiras e voltam aterrorizar as comu-

nidades.

“Notamos alguns dos absolvidos a re-

gressar às fileiras e assim desmotiva o 

trabalho dos que, debaixo de todos os 

riscos, lutam para proteger a popula-

ção e seus bens”, lamentou.

Nyusi terminou o seu desabafo ape-

lando às instituições da administra-

ção da justiça para que continuem a 

trabalhar com celeridade necessária 

para a responsabilização exemplar 

dos indiciados, de modo a esclarecer 

a verdadeira identidade e objectivos 

desses malfeitores, pois, o povo está 

a morrer e está a perder seus bens. A 

intervenção de Nyusi é vista como 

uma tentativa de apaziguamento no 

seio das Forças de Defesa e Seguran-

ça, “muito frustradas” com a decisão 

do tribunal de Pemba e acusadas de 

exercerem uma política de “terra 

queimada” nas “zonas mais quentes 

do conflito”.

Guebuza triste e abandonado, Chissano reconciliador 
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Renamo exige esclarecimentos à CNE 

Três semanas depois do arran-
que do recenseamento elei-
toral, rumo às eleições gerais 
de 15 de Outubro, o processo 

continua a navegar num mar de difi-
culdades sem fim à vista.

Os problemas são de vária ordem, 

mas o enfoque vai para questões de 

natureza técnica e logística, mormen-

te: avaria de equipamentos, falta de 

fontes alternativas de corrente eléctri-

ca, incompatibilidades entre as várias 

componentes do equipamento e os 

efeitos dos fenómenos naturais, no-

meadamente, os ciclones Idai e Ken-

neth, que afectaram sucessivamente 

as províncias de Sofala, Manica, Tete, 

Zambézia, Nampula e Cabo Delgado, 

nos meses de Março e Abril.

O censo eleitoral começou no dia 

15 de Abril e tem o término previs-

to para 30 de Maio. Nas projecções 

da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE), a meta é de registar um to-

tal de 7.3 milhões eleitores. Contudo, 

quando faltam três semanas para o fim 

dos prazos, estão inscritos apenas 2.7 

milhões de eleitores, o que representa 

36.8% da meta total.

Estes fracassos, levaram o presidente 

da CNE, Abdul Carimo, a vaticinar a 

prorrogação dos prazos, visto que as 

actuais estatísticas indicam que até ao 

30 de Maio, os números poderão con-

tinuar longe das projecções.

Diferentes organizações da Sociedade 

Civil, que estão no terreno a observar 

o processo, dão conta de que o opti-

mismo do Secretariado Técnico de 

Administração Eleitoral (STAE) e da 

CNE, ante as evidências de que algo 

não está bem, leva à suspeita de que 

estes dois órgãos estejam mais inte-

ressados em mostrar que o processo 

está a decorrer normalmente do que 

da manhã desta terça-feira, uma de-

legação da Renamo, constituída por 
José Manteigas, porta-voz e chefe de 
Departamento de Informação; Viana 
Magalhães, chefe do gabinete do pre-
sidente da Renamo; Maria Joaquina, 
directora do gabinete eleitoral da Re-
namo e Augusto Magauro, chefe ad-
junto do gabinete eleitoral da perdiz; 
deslocou-se à CNE para junto à presi-
dência do órgão protestar contra aqui-
lo que chama de manobras fraudulen-
tas propositadas, com vista a antecipar 
a vitória da Frelimo e seu candidato as 
eleições que se avizinham.
José Manteigas disse que o censo elei-
toral está a ser marcado por um con-
junto de irregularidades, que v farão 
com que muitos moçambicanos não 
sejam registados e, consequentemente, 
não estarão em condições de exercer o 
seu direito cívico.
A título de exemplo, disse a Renamo, 
nas regiões centro e norte do país, o 
recenseamento eleitoral está a decor-
rer de forma nunca antes conhecida e 
vista, na história da democracia nacio-
nal, pelo facto de estar a ser caracteri-
zado por muitas e graves falhas.
De acordo com o porta-voz da Rena-
mo, na província de Cabo Delgado, 
distrito de Montepuez, 10 postos ain-
da não iniciaram o censo; no distrito 
de Chiúre, 18 postos também ainda 
não iniciaram o seu trabalho; na Mo-
cimboa da Praia, existem sete postos 
que não funcionam por falta de mate-
rial; em Macomia, também não estão 
a funcionar sete brigadas devido a falta 
de material e questões de insegurança.
Ainda na província de Cabo Delgado, 
mais concretamente os distritos de 
Meluco, Nangade e Palma, 13 bri-
gadas não estão a funcionar devido a 
falta de material eléctrico e questões 
de segurança.
Mas dados do STAE indicam que, na 
terceira semana do recenseamento, a 
província de Cabo Delgado teve um 
desempenho de 101%.
Segundo Manteigas, na província de 
Niassa, nos distritos de Mecanhelas e 
Mandimba, estão a recensear apenas 
membros da Frelimo, com base em 
listas trazidas pelos secretários dos 
bairros. 
Nos distritos de Sanga, Chimbunila, 
Nipepe, Cuamba e Ngauma, o proces-
so está a decorrer a meio gás devido 

a avaria constante dos Mobiles, assim 

como da falta de fontes alternativas de 

energia eléctrica.

De acordo com o porta-voz da Rena-

óptica que propôs o adiamento do 

processo por 45 dias, uma solicitação 

que foi ignorada pelo governo. 

“Perante um cenário de destruições, 

movimentação das comunidades,  fal-

ta de vias de acesso, era impossível 

registar as pessoas. Era necessário dar 

um tempo para que se minimizassem 

as coisas. Apresentamos a proposta 

ao Primeiro-Ministro, mas fomos ig-

norados e, hoje, o fracasso é visível”, 

lamentou. 

Carimo reconhece falhas e 
fala de correcções   
Aos jornalistas, o presidente da CNE 

reconheceu a existência de falhas no 

processo, contudo, minimizou referin-

do que estão a ser corrigidas.

Para Abdul Carimo, grande parte das 

queixas da Renamo fazem parte do 

passado, visto que já foram superadas.

“As queixas da Renamo são justas e 

como órgão de gestão eleitoral esta-

mos preocupados. A nossa palavra 

de ordem é que todo moçambicano 

com direito a voto se deve recensear 

a fim de exercer o seu direito cívico. 

Queremos que todos moçambicanos, 

acima de ou com 18 anos até a data 

de eleições, recenseiem. É por isso que 

investimos grandemente na aquisição 

e colocação do material eleitoral em 

todos locais onde é preciso”, defen-

deu-se Carimo.

Justificou-se referindo que toda plani-

ficação dos órgãos eleitorais foi com-

pletamente anulada pelos desastres 

naturais que afectaram o país e que 

não estavam inicialmente previstos.

Mediante à situação de emergência, 

os órgãos eleitorais foram obrigados a 

encontrar soluções ad-hoc.

Disse que, por exemplo, quando se 

planificou o censo, não se previa que 

muitas regiões do país ficassem sem 

energia da rede nacional. Contudo, foi 

o que se verificou depois dos ciclones, 

visto que a rede eléctrica também não 

escapou dos efeitos destruidores das 

calamidades. 

Assim, os órgãos eleitorais viram-se 

obrigados a encontrar fontes alterna-

tivas de energia, o que está acontecer 

de forma paulatina.

Abdul Carimo disse que os baixos ní-

veis estatísticos não derivam de falhas 

técnicas, mas dos próprios cidadãos 

que não estão aderir ao processo.

“Por exemplo, a cidade de Maputo 

não foi afectada por nenhum ciclo-

ne, não há problemas técnicos, mas o 

número dos inscritos é baixo”, disse.    

Nas primeiras três semanas, a cidade 

de Maputo teve um desempenho de 

63%.         

Segundo Carimo, os ataques dos in-

surgentes em Cabo Delgado não es-

tavam afectar o censo, visto que as co-

munidades estavam concentradas em 

zonas seguras e nalgumas situações 

recorria-se a protecção das Forças de 

Defesa e Segurança. A situação de 

Cabo Delgado complicou-se com o 

ciclone Kenneth.      

     
Números preocupantes 
Após 21 dias de recenseamento elei-

toral, apenas 2.7 milhões de eleitores  

foram recenseados. Isto representa 

36.8% da meta total de 7.3 milhões 

eleitores, que se pretende recenseados 

em 2019. 

Estranhamente, nas regiões sob domí-

nio da Frelimo, o número de inscritos 

está acima de 100%. Por exemplo, ao 

fim das primeiras três semanas, Gaza 

registou 117% da sua meta e apresen-

ta-se como a província com melhor 

desempenho. Depois seguem as pro-

víncias de Manica e  Cabo Delgado 

com  103% e 101% respectivamente. 

Os piores desempenhos são as provín-

cias de Sofala 56%, Zambézia 61% e 

Cidade de Maputo 63%. Em compa-

ração à meta global para 2019, Gaza 

(54%) registou até agora mais de me-

tade da sua meta, seguida de Manica 

(48%) e Cabo Delgado (47%). Por ou-

tro lado, Sofala registou apenas 28.4% 

da sua meta total, seguida da província 

de Maputo (29.3%), Niassa e Nampu-

la (32.5%), Tete (33.3%) e Zambézia 

(35%). 

 orçamental   
Pouco antes do início do presente pro-

cesso, a CNE anunciou que o governo 

Problemas do recenseamento eleitoral   

mo, na província da Zambézia, zona 

historicamente conhecida como bas-

tião da Renamo, das 57 brigadas alo-

cadas para o distrito de Alto Molócue, 

42 não estavam em funcionamento 

até o dia 30 de Abril, enquanto que 

em Milange, dos 59 postos, 38 conti-

nuam sem funcionar. 

O mesmo cenário é registado nos 

distritos de Mulevala, Guruè e Mor-

rumbala, onde de um total de 127 

postos instalados, 67 continuam sem 

funcionar.

Na sua denúncia, a Renamo disse que, 

no distrito de Machaze, província de 

Manica, funcionários do Estado jun-

tos de líderes comunitários locais, co-

locam postos de cobrança de impostos 

nos caminhos que dão aos postos re-

censeamento eleitoral, dificultando as 

populações de se registarem.

É que, para acederem aos postos de 

recenseamento, a população deve 

apresentar comprovativo de paga-

mento de imposto. Já no distrito de 

Sussundega, dos 47 postos de recen-

seamento eleitoral existentes, 16 con-

tinuam parados. Mas o STAE afirma 

que, em Manica, em termos de resul-

tados, teve o segundo melhor desem-

penho ao registar na terceira semana 

103%,  perdendo apenas para Gaza 

(117%), uma província que tradicio-

nalmente vota Frelimo com números 

norte-coreanos.

Na província de Sofala, um total de 

149 postos de recenseamento eleitoral 

continuam  sem  funcionar. Ao todo, 

segundo José Manteigas, nas provín-

cias de Niassa, Cabo Delgado, Zam-

bézia, Manica e Sofala, 209 postos 

continuam sem funcionar ou a recen-

sear a meio gás.

“Com base nas evidências e consta-

tações acima apresentadas, a Renamo 

confirma a sua posição de exigir a 

demissão do director-geral do STAE 

(Felisberto Naife), por mostrar-se in-

capaz de dirigir o processo de recen-

seamento eleitoral, o que vai resvalar 

na exclusão massiva dos eleitores nas 

eleições de 15 de Outubro de 2019”, 

advertiu o porta-voz do maior partido 

de oposição.

Segundo Manteigas, ficou claro que, 

depois de ciclone Idai, não havia 

condições para o censo arrancar no 

dia 15 de Abril, e a Renamo, depois 

de fazer uma avaliação minuciosa nas 

províncias afectadas, concluiu que se-

riam necessários dois meses para que 

as coisas se normalizassem. Foi nessa 

tinha disponíveis 6.5 mil milhões de 

meticais, equivalentes a apenas 44% 

dos 14.6 mil milhões de meticais ne-

cessários para a realização das eleições 

gerais em Outubro, o que representa-

va o déficit de 54%.

Questionado sobre o assunto, nesta 

terça-feira, Carimo disse que o déficit 

continuava e que os órgãos eleitorais 

estavam ainda à espera do sinal do 

governo.

Sublinhou que, neste momento, a la-

cuna ainda não está a comprometer o 

processo, contudo, se prevalecer, nos 

próximos dias, poderão surgir alguns 

constrangimentos.

No entanto, Adriano Maleiane, mi-

nistro de Economia e Finanças, disse, 

há dias, que o executivo ainda está a 

estudar com a CNE o que se pode re-

duzir das despesas e só depois disso é 

que se vai pedir apoio.

Três semanas depois do arranque do censo eleitoral, mais de 200 postos de recenseamento continuam sem funcionar     

José Mateigas, Renamo Abdul Carimo, CNE

necessariamente na resolução dos pro-

blemas detectados, de modo a tornar o 

recenseamento eleitoral mais inclusi-

vo, principalmente no centro do país.

Por exemplo, o EISA – Instituto Elei-

toral para Democracia Sustentável 

em África - diz que o recenseamento 

eleitoral em curso revela-se dos mais 

problemáticos dos últimos censos rea-

lizados no país, desde a introdução do 

recenseamento biométrico com recur-

so ao equipamento informático para 

captação, limpeza e armazenamento 

de dados provisórios e compilação fi-

nal dos cadernos eleitorais.

Segundo o EISA, grande parte destes 

problemas verificam-se em regiões 

tipicamente de domínio dos partidos 

da oposição, o que poderá afectar ne-

gativamente maior número de seus 

apoiantes, e automaticamente favore-

cer o partido no poder. 

Preocupados com a situação, no fim 
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Impulsionado pela descoberta de importantes recursos naturais, ao longo dos últimos anos assiste-se a um aumento do investimento em Moçambique, particu-

-

estes serviços. 
 

-
netos, etc.), o que foi responsável pela elevação das expectativas das populações locais. Paralelamente o aumento da população urbana e o alargamento da idade de 

e com uma cidadania mais activa. 

-

 
 

PROGRAMA 
Data  Dia 15 de Maio de 2019 
Período Das 8h00 às 16h30 
Local Auditório da UCM – FEC Nampula 
Entrada Livre 

Hora Tema Orador Moderador 
8h00 Chegada e registo dos participantes 

8h30 Intervenção de Abertura 
Dom Luiz Fernando 

Lisboa (Bispo de 
Pemba) 

PAINEL 1: DIAGNÓSTICOS DE POBREZA EM MOÇAMBIQUE 

8h45 - 9h00 A economia política da pobreza em 
Moçambique João Feijó (OMR) 

P. Elton Laissone  
(JP/GRI) 

9h00 - 9h15 Pobreza e desigualdades em Moçambique - 
estudo de caso em seis distritos Jerry Maquenzi (OMR) 

9h15 - 9h30 Pobreza no meio rural - situação de famílias 
monoparentais chefiadas por mulheres Aleia Rachide Agy (OMR) 

9h30 - 9h45 
Pobreza no meio urbano: causas e 

consequências no Bairro de Muatala, cidade de 
Nampula. 

Anifo Inusso Moniz Martinho 
(UniLúrio) 

 
10h00 Debate Todos 
10h40 Intervalo: Lanche 

PAINEL 2: IMPACTOS LOCAIS DE MEGA-PROJECTOS 

11h00 – 11h15 
Percepção dos gestores turísticos sobre o 

impacto dos megaprojectos no 
desenvolvimento do turismo em Cabo Delgado 

Alberto Abdul Latifo Loiola 
(UCM) 

João Feijó 
(OMR) 

11h15 – 11h30 Impactos dos grandes projectos sobre 
populações locais 

Martinho Amisse Niamale 
(UMB) 

11h30 – 11h45 Impactos dos grandes projectos sobre 
populações locais: caso do projecto Vale 

 
António Julião  

(GDNAV) 

11h45 – 12h00 

As marcas de reassentamento em 
Moçambique: implicações dos megaprojectos 

na expropriação dos territórios das 
comunidades locais 

Dilia Vaz Miguel e Jucimeri 
Isolda Silveira 

(UCM/ PUCPR) 

12h00 – 12h15 
Os impactos socioculturais da remoção dos 

locais sagrados pelos megaprojectos: Caso do 
Posto administrativo de Thopuito 

Felizardo Gabriel Bissolomo 
Masseko 

(UniPungue) 
12h-15 Debate Todos 
13h30                                        Intervalo: Almoço ligeiro 

PAINEL 3: EDUCAÇÃO, INTERVENÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 

14h30 -14h45 
Educação e instrução da rapariga como 

desafios na promoção do auto emprego em prol 
da igualdade social 

Irene Celestino Mário 
Vahocha e Bonifacio João 

Afonso da Piedade 
(IICP/UCM) 

Pe. Adérito 
Barbosa (UCM-

FEC) 
 

15h00 -15h15 
O papel das universidades na implementação 

dos objectivos de desenvolvimento sustentável: 
extensão universitária e inovação educativa 

Momade Amisse Ali e 
Amelia Mandane Alberto 

(UniLúrio) 

14h30 -14h45 
O envolvimento das comunidades locais no 

processo de implantação do programa 
ProSavana no distrito de Monapo 

Tipas Assane 
(JP/GRI) 

14h45 -15h00 

A problemática do acesso do consumidor à 
justiça no caso da desconformidade do bem 
com o contrato electrónico como questão da 

denegação à cidadania 

Nelson David Bechane 
Chapananga  (UCM) 

15h00 Debate Todos 

16h00 Intervenção de encerramento 
Dom Luiz 

Fernando Lisboa 
(Bispo de Pemba) 

16h20 Lanche 

COMISSÃO EPISCOPAL DE 

JUSTIÇA E PAZ - MOÇAMBIQUE

CONFERÊNCIA
“Pobreza, desigualdades e cidadania”
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Conferência Internacional sobre 
Recuperação de Activos

CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

  

HOTEL VIP MAPUTO  |  14 DE MAIO DE 2019   |   8H30

Richard 
Messick

Richard E. Messick - assessora organizações internacionais, agências de desenvolvimento e organizações 
não-governamentais sobre questões de desenvolvimento jurídico e anticorrupção. Como advogado nos Estados 
Unidos, ele se especializou em litígios complexos e representava indivíduos e corporações em questões estaduais e 
federais envolvendo fraude e corrupção. Depois de servir como Chefe do Conselho da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado, ele se juntou ao Banco Mundial, onde trabalhou até sua reforma em projetos de reforma legal, 
judicial e anticorrupção.
Seus trabalhos apareceram em publicações académicas e populares, incluindo a American Political Science Review, o 
Banco Mundial, o The Wall Street Journal e o Washington Post. 

Local: Dia: Hora:

Joseph Hanlon (Sénior em Desenvolvimento Internacional, 
London School of Economics);

Flávio Menete (Bastionário da ordem dos advogados).

Cinco dias após Filipe Nyusi 
ter exigido o desarmamento 
da Renamo antes das elei-
ções de Outubro, o porta-

-voz da Renamo, José Manteigas, 

afirmou ao SAVANA que a sua orga-

nização está a cumprir integralmente 

com os termos acordados no Memo-

rando de Entendimento, referente ao 

processo de paz, assinado em Agosto 

de 2018. O memorando foi assinado 

por Filipe Nyusi, Presidente da Re-

pública (PR) e Ossufo Momade, Pre-

sidente da Renamo.

Na última sexta-feira, 03, na abertu-

ra da reunião do Comité Central da 

Frelimo, Filipe Nyusi disse que, no ca-

pítulo de paz, o seu governo continua 

a trabalhar na operacionalização do 

processo de Desarmamento, Desmo-

bilização e Reintegração (DDR) das 

forças residuais da Renamo.

Segundo Nyusi, o dossier da paz tem 

sido bastante lento devido a inflexibi-

lidade da Renamo no cumprimento 

dos prazos.   

Para Nyusi, o povo deve saber que a 

Frelimo está pronta para tudo fazer, 

aguardando actos concretos da Rena-

mo. 

Sublinhou que a Renamo deve dizer 

quantos e quais guerrilheiros existem 

e indicar as bases onde se devem jun-

tar com as respectivas armas, como foi 

acordado nas discussões com o faleci-

do líder Afonso Dhlakama, visto que o 

pacote de Descentralização e a questão 

da Desmilitarização, Desmobilização 

e Reintegração são duas componentes 

indissociáveis que devem caminhar no 

mesmo ritmo e na mesma direcção.

O PR sublinhou que a expectativa dos 

moçambicanos é que o DDR esteja 

concluído antes das eleições de 15 de 

Outubro. 

“Os guerrilheiros da Renamo devem 

ser integrados na vida socioeconómica 

e prosperar. Não se deve continuar a 

priorizar os que se encontram na re-

serva, auferindo seus ordenados em 

detrimento dos que se encontram nas 

matas. Os moçambicanos têm o direi-

to de ir para as eleições num ambiente 

de paz, para votar nos candidatos da 

sua preferência em consciência, de for-

ma livre e sem o espectro do retorno à 

guerra”, reiterou.

Nyusi terminou a sua explanação re-

ferindo que reitera aos moçambicanos 

a sua entrega total para o fecho deste 

dossier, que já cansa, e que os concida-

dãos nas fileiras da Renamo precisam 

de sair do mato.

“Estamos mais interessados”
Reagindo aos pronunciamentos do 

PR, José Manteigas disse que é do 

domínio público que quem está mais 

interessado na conclusão do processo 

da paz  é a Renamo. 

Manteigas disse que, por exemplo, o 

Memorando de Entendimento previa 

a integração de 14 oficiais superiores 

da Renamo nos postos de chefia das 

Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM) e 10 oficiais na 

Polícia da República de Moçambique 

(PRM) e o partido cumpriu com o 

seu dever indicando nomes para essas 

posições. 

Pelo contrário, disse o porta-voz da 

perdiz, a Frelimo é que tentou vio-

lar os termos do acordo indicando 

internamente três elementos, tendo 

empossado os restantes, de forma de-

finitiva, depois de muito barulho e da 

pressão da Renamo.

“No pacote do diálogo político, tam-

bém está incluído a integração dos 

homens da Renamo nos Serviços de 

Inteligência e Segurança de Estado 

(SISE) e nas instituições do ensino 

das Forças de Defesa e Segurança 

(FDS). Contudo, a Frelimo não está a 

ceder e nem levanta essas questões em 

público. Isso mostra claramente que 

quem não está comprometida com a 

paz é a Frelimo”, retorquiu. 

Continuou, sublinhando que o DDR 

também está a ser cumprido na ínte-

gra e, logo que o governo da Frelimo 

criar condições para a reintegração so-

cial das forças da Renamo, a direcção 

do partido irá apresentar seus homens.

Manteigas disse que deve haver uma 

integração condigna e humanizada, e 

que o presente processo não deve ser 

igual a de 1993/1994, em que os guer-

rilheiros da Renamo foram desmilita-

rizados e abandonados na penúria. 

O nosso entrevistado referiu que o PR 

está ciente de que ainda não criou as 

condições logísticas para as forças da 

Renamo, depois da desmilitarização, 

porém, como quer lavar a sua pálida 

imagem junto a sociedade, está a usar 

a imagem da Renamo.

“O grande problema é que a Frelimo 

está cheia de problemas. Debate-se 

com sérios problemas de corrupção, 

má governação, dívidas ocultas e de  

impopularidade. Quer a todo custo 

branquear a sua imagem e viu na Re-

namo essa possibilidade”, disse.

Sobre a indicação de reformados ou 

de oficiais na reserva para as fileiras da 

PRM e não dos elementos provenien-

tes das matas, José Manteigas referiu 

que esse é problema da Renamo e não 

cabe a Frelimo corrigir essas situações.

“Nyusi indicou Lagos Lidimo, um ge-

neral na reserva e em avançada idade, 

para dirigir o SISE e ninguém criti-

cou. Agora que é a vez da Renamo, 

por quê é que querem se intrometer? 

São manobras para atrasar a integra-

ção dos homens da Renamo à polí-

cia, atrasando ainda mais o processo 

de paz”, finalizou. Observadores em 

Maputo fazem notar que o assunto de 

desarmamento poderá ser arrastado 

para depois das eleições de Outubro, 

caso a Frelimo não ceda à exigência da 

Renamo de indicar os seus homens do 

SISE. 

Perdiz responde críticas do PR sobre o processo da paz

Nyusi quer branquear imagem da Frelimo
Por Raul Senda  

Renamo exige garantias de uma integração condigna e humanizada para entregar 
seus homens  
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COMUNICADO
SOBRE O PROCESSO NEGOCIAL PARA O ALCANCE 

DA PAZ EM MOÇAMBIQUE

Decorre desde o dia 15 de Abril em todo o país, o recenseamento para as eleições gerais de 15 de Ou-
tubro deste ano. Estas eleições marcarão o início de uma era no processo democrático moçambicano, 
principalmente pelo facto de, pela primeira vez, a nomeação dos governadores provinciais depender 
dos resultados eleitorais.
Desde a independência nacional, a nomeação dos governadores provinciais foi responsabilidade 
exclusiva do Presidente da República. Mas a partir das eleições deste ano,  fruto de reformas na 
Constituição, será nomeado governador de província o cabeça-de-lista do partido político, coligação 
de partidos políticos ou grupo de cidadãos mais votado na eleição para as assembleias provinciais. 
A alteração constitucional que permite a eleição dos governadores provinciais provém dos entendi-
mentos alcançados, primeiro, entre o Governo e a Renamo no processo negocial ainda em curso para 

A plataforma de organizações da sociedade civil Votar Moçambique, que trabalha em prol de um 
processo eleitoral íntegro, participado e livre de violência, saúda este grande passo no processo de 
descentralização governativa no país.
Porém, sabendo que o processo negocial entre o Governo e o maior partido da oposição para o alcan-
ce da paz contempla a materialização de vários compromissos entre as partes, o Votar Moçambique 

entendimentos relativos ao desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo ain-
da nas matas. 
Para a plataforma Votar Moçambique, não é concebível que haja moçambicanos ainda à margem do 
processo eleitoral, na medida em que, não estando reintegrados na sociedade, não poderão se recen-
sear e, consequentemente, não poderão participar na escolha do futuro do país nas eleições gerais 
de 15 de Outubro.
A falta de materialização dos compromissos publicamente assumidos pelas partes mais do que excluir 
compatriotas do processo de escolha dos destinos do país para os próximos cinco anos, por via das 
eleições gerais, porá em causa, na opinião do consórcio Votar Moçambique, a dedicação amiúde 
elogiada pelas organizações da sociedade civil que o integram bem como pela sociedade no seu 
todo, além dos amigos e parceiros de Moçambique. É, por isso, momento de o Governo e a Renamo 
levantarem todos os obstáculos remanescentes no processo negocial e, de uma vez por todas, torna-
rem efectivos os anseios do povo no que se refere ao alcance da paz, de que é parte a reintegração 
na sociedade dos homens e mulheres e que, até certo ponto, se encontram nas matas à margem dos 
processos legais para a construção do Estado moçambicano.
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A 
agitação dos gigantes 
da indústria petrolífera 
está ao rubro. Alguns 
dias após a Chevron 

ter apresentado uma proposta de 

compra das acções da Anadarko, 

a Occidental ripostou com uma 

contraproposta de 57 mil milhões 

de dólares.

“O valor a ser recebido pelas opera-

ções em África representa um valor 
atractivo baseado na nossa extensi-
va avaliação dos últimos 18 meses”, 
declarou a presidente executiva da 
Occidental, Vicki Hollub, num co-
municado divulgado esta semana, 
referindo-se à venda dos activos 
africanos da Anadarko.
Mas a Occidental já fez saber que 
não pretende ficar com as partici-
pações e que já há um destinatário: 
a francesa  Total.
“A Total tem uma experiência ex-
tensa de trabalho em África e está 
bem posicionada para maximizar o 
valor destes activos”, acrescentou 
a gestora da Occidental, que está 
a disputar com a também norte-
-americana Chevron a compra 
da petrolífera Anadarko, líder do 
consórcio que explora a Área 1, em 
Moçambique. A Chevron propu-
nha 33 mil milhões de dólares.
Os activos da Anadarko que passa-
rão para a Total, caso a operação se 
concretize, incluem as explorações 
na Argélia, Gana, Moçambique e 
África do Sul, centrando a activi-

dade da Occidental na Bacia Per-

miana, na América, de acordo com 

a agência de informação financeira 

Bloomberg, que dá conta de que 

estes activos africanos representam 

menos de 10% do total da activida-

de da petrolífera. 

A Occidental está a disputar com a 

Chevron o controlo da Anadarko, 

que é uma das principais explo-

radoras da Bacia Permiana, uma 

zona de elevada rentabilidade entre 

o sul do Texas e o Novo México, na 

América do Norte.

A concretizar-se o negócio entre a 

Anadarko e a Occidental, a france-

sa Total acumularia, além da rede 

de estações de serviço que já tem 

em Moçambique, a exploração das 

vastas reservas de gás natural exis-

tentes no norte do país.

A Occidental, de acordo com a 

Bloomberg, ganhou recentemente 

o apoio financeiro do milionário 

norte-americano Warren Buffet, 

que investiu 10 mil milhões de dó-

lares na petrolífera, depois de uma 

visita da presidente executiva à sede 

da Berkshire Hathaway, no estado 

norte-americano do Nebrasca.

A Anadarko já confirmou oficial-

mente a recepção da proposta, ao 

abrigo da qual os accionistas rece-

beriam 57 mil milhões de dólares, 

mas com uma componente mais 

elevada em numerário; na proposta 

inicial, a Occidental oferecia 57 mil 

milhões de dólares, divididos entre 

numerário e acções, mas nesta nova 

proposta a percentagem a ser paga 

em dinheiro sobe para 78%, sendo 

os restantes 22% entregues em ac-

ções.

A Anadarko lidera o primeiro 

projeto de GNL ‘onshore’ em Mo-

çambique. O grupo de empresas 

vai explorar o gás natural encon-

trado nas profundezas da crosta 

terrestre, sob o fundo do mar, a 16 

quilómetros ao largo da província 

de Cabo Delgado.

A Anadarko está mais inclinada a 

aceitar a proposta da Occidental.

Após “cumprir as suas obrigações 

com a Chevron”, decorrentes de 

um pré-acordo já assinado, a Ana-

darko pretende “celebrar um con-

trato de fusão definitivo com a Oc-

cidental”, anunciou o conselho de 

administração da petrolífera norte-

-americana.

Nos termos do pré-acordo, a Che-

vron ainda tem o direito a fazer 

uma contraproposta até 10 de 

Maio.

Retomada as obras
Na terça-feira, a Anadarko anun-

ciou que a construção da fábrica 

de produção de GNL, no norte 

de Moçambique, seria retomada 

na quarta-feira, após a interrupção 

em Fevereiro na sequência de um 

ataque armado a uma caravana da 

empresa.

“Amanhã [quarta-feira], planea-

mos retomar a construção do pro-

jecto, os trabalhos de construção 

vão retomar”, declarou o presiden-

te executivo da petrolífera norte-

-americana, Al Walker, em confe-

rência de imprensa em Maputo.

Walker falava aos jornalistas, após 

um encontro com o chefe de Esta-

do moçambicano, Filipe Nyusi.

O consórcio liderado pela Anada-

rko interrompeu em Fevereiro as 

obras de construção da fábrica de 

GNL, na sequência de um ataque 

atribuído a grupos armados que 

têm protagonizado uma onda de 

violência na província de Cabo 

Delgado, desde outubro de 2017.

O presidente executivo da Anada-

rko reiterou que o consórcio que vai 

produzir GNL na Área 1 da Bacia 

do Rovuma vai anunciar a decisão 

final de investimento (FID, na si-

gla inglesa) em meados de Junho 

deste ano, após ter concluído os 

acordos de venda do produto.

“Hoje [terça-feira], com o Presi-

dente Filipe Nyusi acordamos que 

teremos um encontro no meio de 

Junho para anunciar a decisão final 

de investimento”, frisou Walker, 

que se fazia acompanhar pelo 

ministro dos recursos minerais e 

energia, Max Tonela.

O consórcio prevê levar cinco anos 

a construir a fábrica em Cabo 

Delgado, para começar a produzir 

GNL.

Occidental quer Anadarko para vender à Total

O 
indicador sobre as 
condições de ne-
gócios (PMI) em 
Moçambique caiu 

de 50,4 em Março para 49,9 

em Abril, assinalando uma 

deterioração muito ligeira nas 

condições para as empresas 

no início do segundo trimes-

tre, refere uma avaliação do 

Standard Bank, um dos big 

fives da banca comercial em 

Moçambique.

“As condições para as empre-

sas do sector privado na eco-

nomia de Moçambique foram 

fracas em Abril, com a pro-

dução, novas encomendas e o 

emprego a crescerem a taxas 

mais lentas”, diz o estudo, di-

vulgado esta semana.

Os preços dos meios de pro-

dução aumentaram a um rit-

mo relativamente moderado, 

enquanto que o sentimento das

empresas relativamente ao futuro 

caiu abruptamente para o nível 

mais baixo em quase dois anos e 

meio, lê-se no documento.

De acordo com o Standard Bank, 

as firmas moçambicanas conside-

raram que as condições de funcio-

namento foram prejudicadas por 

um crescimento da produção mais 

fraco durante o mês de Abril. 

A taxa de expansão, prossegue a 

avaliação, abrandou para o valor 

menos acentuado desde Agosto 

de 2018 e evidências pontuais re-

flectiram uma redução menos pro-

nunciada das pressões da procura 

por todo o sector privado, tendo 

algumas companhias referido a 

falta de stocks e problemas de fi-

nanciamento que conduziram a 

uma menor produção.

“O crescimento de novas enco-

mendas foi ligeiramente mais 

fraco em Abril, por comparação 

a Março. Dados de inquéritos 

mostraram apenas um crescimen-

to marginal de novos trabalhos, o 

mais fraco em dez meses”, diz o 

texto.

De acordo com os relatórios do 

painel, continua o índice, a procu-

ra foi parcialmente afectada pela 

réplica do ciclone Idai, que fusti-

gou em Março a região centro de 

Moçambique, com principal inci-

dência na cidade da Beira, Sofala.

Não obstante, as novas encomen-

das parecem ter ultrapassado a ac-

tividade, dado as empresas terem 

declarado um ligeiro aumento de 

encomendas em atraso pela pri-

meira vez até à data, em 2019.

Emprego em baixa
O emprego foi outro índice-cha-

ve que teve um efeito direccional 

negativo no indicador PMI em 

Abril. A taxa de criação de empre-

go desacelerou, assinalavelmente, 

desde Março, com as empresas a 

registarem apenas um aumento 

residual no emprego. 

Os membros do painel reduziram 

também as aquisições pela primei-

ra vez em 13 meses, atribuindo o 

facto a um excesso de oferta dos 

inventários durante este período 

de fraco crescimento da procura. 

Como tal, os níveis dos stocks caí-

ram, embora de modo fraccionado.

A inflação dos preços dos meios de 

produção registou uma descida em 

Abril, na sequência de taxas de in-

flação gerais sem alterações no pri-

meiro trimestre do ano, devido, em 

parte, a um aumento apenas ligei-

ro nos custos de aquisição, muito 

embora algumas empresas tenham 

considerado que uma queda no va-

lor do metical conduziu a preços 

de importação mais elevados. 

“Em resposta, algumas destas em-

presas aumentaram os encargos 

com a produção, com os preços 

globais de venda a subir ligei-

ramente, relativamente ao mês 

anterior”, diz aquela institui-

ção financeira.

Com o crescimento da pro-

cura a deslizar e a economia 

a sofrer o impacto do ciclone 

Idai, o sentimento empresa-

rial em relação ao futuro de-

caiu abruptamente em Abril, 

acrescenta. 

As expectativas permanece-

ram globalmente positivas, 

mas se encontravam  no seu 

nível mais baixo desde No-

vembro de 2016. 

“Não obstante, muitas em-

presas continuavam com 

esperança de que uma con-

tratação mais expressiva, o 

desenvolvimento das compa-

nhias e maiores vendas con-

duzissem a um melhoramento 

da actividade no futuro”, assi-

nala a avaliação.

A conclusão é do Standard Bank

Negócios deterioraram-se em Abril
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No meio de um ambien-
te caracterizado por 
acesos debates sobre o 
flagelo da corrupção, 

de uma economia em momentos 

de incerteza e da redistribuição 

da terra, cerca de 27 milhões de 

sul-africanos dirigiram-se, nes-

ta última quarta-feira, às urnas, 

naquelas que foram as sextas 

eleições gerais desde que o país se 

tornou livre do apartheid.

Quatrocentos assentos estão em 

disputa na Assembleia Nacio-

nal, para além de 90 outros para 

o Conselho Nacional das Pro-

víncias e centenas de outros nas 

assembleias provinciais. Num 

sistema de eleição indirecta, o 

próximo Presidente da Repúbli-

ca da África do Sul será o cabeça 

de lista do partido que obtiver o 

maior número de assentos na As-

sembleia Nacional, com base no 

sistema de representação propor-

cional.

O mesmo sistema aplica-se para 

as nove províncias do país, onde 

os cabeças de lista dos partidos 

com maioria nas respectivas as-

sembleias são eleitos para os car-

gos de governador, premier, na 

designação local.

Numa sociedade relativamente 

mais industrializada que o con-

junto de todos os países africa-

nos, e onde a taxa de desemprego 

atinge os 27 porcento, o voto da 

juventude poderá vir a ser deter-

minante nestas eleições.

Quarenta e oito partidos con-

correm para o escrutínio, mas o 

principal foco está nos três mais 

votados nas últimas eleições em 

2014, nomeadamente o Congres-

so Nacional Africano (ANC), 

a Aliança Democrática (DA) e 

a Frente para a Liberdade Eco-

nómica (EFF). Actualmente, o 

ANC detém 249 lugares, contra 

89 da DA e 25 da EFF.

Nas eleições de 2014, o ANC 

conseguiu maioria em todas as 

províncias, com a excepção do 

Cabo Ocidental, onde a DA con-

trola 26 do total de 42 assentos.

As opções de muitos eleitores te-

rão certamente sido influenciadas 

pela percepção que se tem sobre 

os elevados índices de corrupção, 

que nos últimos tempos dominou 

os debates, com altos dirigentes 

do ANC e do governo embrulha-

dos em situações que contribuí-

ram para pôr em causa a confian-

ça pública.

“Eu sou membro do ANC, mas 

desta vez não votei no partido”, 

disse à agência Reuters, Thabo 

Makhene, um trabalhador da 

construção civil. “O ANC precisa 

de acordar. A maneira como eles 

dirigem o Estado, desviando fun-

dos públicos, significa que perde-

ram a moral”.

“O que estamos a dizer é nunca, 

nunca, nunca mais deve a África 

do Sul passar pelo que passamos 

... Onde há maldade ... Nosso 

povo odeia a corrupção ... Apren-

demos nossa lição, agora vamos 

seguir adiante”, disse o presidente 

Cyril Ramaphosa, nesta quarta-

-feira, momentos após votar na 

Escola Primária Hitekani, em 

Soweto.

Citando o elevado índice de de-

semprego, uma jovem disse que 

não se sentia confortável em con-

seguir o emprego que pretende. 

Redistribuição da terra 
Apesar do número de eleitores ser 

o maior de sempre, há muitos ou-

tros que optaram por não parti-

cipar. Estima-se que, pelo menos, 

seis milhões de potenciais elei-

tores com idade abaixo dos trin-

ta anos não se recensearam para 

estas eleições, reflectindo uma 

atitude  generalizada de apatia 

em relação ao processo político 

nacional e aos políticos.

Um dos maiores problemas eco-

nómicos que a África do Sul en-

frenta tem a ver com questão da 

redistribuição de terras e de cria-

ção de um ambiente de oportu-

nidades iguais para todos os sul-

-africanos.

Uma lei de 1913, efectivamente 

bloqueou todas as oportunida-

des de acesso à terra por parte da 

população negra do país, que foi 

colocada na condição de uma re-

serva de mão de obra barata para 

uma economia ainda despro-

porcionalmente dominada pelos 

brancos, que controlam a maior 

parte da terra produtiva na África 

do Sul.

O primeiro governo pós-apar-

theid, liderado pelo falecido Nel-

son Mandela, havia prometido 

transferir pelo menos 30% da ter-

ra para os negros até 1999, mas 

os elevados custos envolvidos na 

aquisição da terra pelo governo 

impediram-no de materializar 

este objectivo.

No seu congresso de Dezembro 

de 2017, o ANC aprovou uma re-

solução instruindo o governo para 

iniciar um processo de emenda 

do artigo 25 da constituição, que 

permitiria a aquisição compulsiva 

de terras sem indemnizar os ac-

tuais proprietários. Mas este pro-

cesso tem sido caracterizado por 

incessantes debates que opõem a 

maioria negra à minoria branca. 

Uma auditoria feita pelo gover-

no em 2017 indicava que 72% 

da terra privada na África do Sul 

era detida por brancos, que re-

presentam 9.0% da população do 

país. Mais de 60 biliões de ran-

des investidos pelo governo entre 

1994 e 2016 para o programa de 

redistribuição de terras ainda não 

surtiu os efeitos desejados. 

As mais recentes sondagens de 

opinião indicavam que o ANC 

poderia alcançar um pouco mais 

de 50% dos votos, o que seria uma 

regressão face aos 64% obtidos 

nas eleições de 2014, prevendo-se 

ainda que venha a registar os pio-

res resultados de toda a história 

de eleições democráticas no país.

Perdas significativas para o ANC 

poderão vir a registar-se nas pro-

víncias de Gauteng, KwaZulu-

-Natal e Cabo do Norte. 

A grande preocupação para o 

ANC estará no padrão de votação 

em função dos locais de residên-

cia da classe média e dos bairros 

habitados maioritariamente pela 

população negra e pobre. 

Resultados 
Até às 13 horas do dia de votação, 

havia uma maior proporção de 

eleitores nos bairros da classe mé-

dia nas cidades de Pretória, Joa-

nesburgo, East London, Cidade 

do Cabo e Nelson Mandela Bay. 

Nestes locais, a média de eleito-

res era de 36,5% contra 28% nos 

bairros mais populosos habitados 

maioritariamente por negros. 

Uma fraca afluência às urnas en-

tre a população mais pobre pode 

ser problemática para o ANC, 

que sempre gozou de maior apoio 

entre esta camada da população.

Cyril Ramaphosa, que assumiu a 

presidência do ANC em Dezem-

bro de 2017, estará certamente à 

procura da sua primeira eleição 

num escrutínio geral. A sua as-

cendência à Presidência da Re-

pública, em princípios de 2018, 

foi resultado de um arranjo feito 

ao nível do parlamento, depois do 

partido ter obrigado Jacob Zuma 

a renunciar ao cargo que ocupou 

durante quase dez anos, em que 

o governo foi fustigado por uma 

série de escândalos de corrupção, 

em alguns roçando a actos do cri-

me organizado. 

O relativamente curto espaço de 

tempo (15 meses) no poder não 

terá permitido a Ramaphosa apa-

gar toda a má imagem de que go-

zou o governo e o ANC durante 

o mandato de Zuma.

Ramaphosa pode ter feito o me-

lhor do que podia para reverter a 

situação, mas tudo o que disse e 

fez, todas as promessas de mu-

dança, terão sido ensombradas 

pela imagem da captura do Esta-

do, da corrupção endêmica e da 

má governação. Tudo isso, terá o 

seu reflexo nos votos que seriam 

para o ANC, mas que inevitavel-

mente irão beneficiar os seus dois 

principais adversários. 

Oficialmente os resultados deve-

rão ser anunciados no domingo, 

mas as próximas horas indicarão 

com alguma clareza de que lado 

é que os eleitores sul-africanos se 

posicionaram quando deposita-

ram os seus votos. 

As eleições em números:
26,76 milhões de eleitores

55 porcento são mulheres

48 partidos concorrentes

28 757 assembleias de voto

220 mil funcionários eleitorais

Seis milhões de jovens abaixo dos 

30 anos não recenseados 

África do Sul 

Eleições cruciais para o ANC

Cyril Ramaphosa momentos após votar na Escola Primária Hitekani, em Soweto

Momento de votação, no sufrágio que irá testar a hegemonia do ANC
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1. CONTEXTO

O final da decada de 90 foi caracterizado por uma série de reformas 

legais que visavam promover um desenvolvimento socio-economico sus-

tentavel baseado no uso sustentavel dos recursos naturais numa altura em 

que o país se erguia de uma guerra que havia deixado marcar sob ponto 

de vista humanitario, social e economico. Destas reformas ha a destacar 

a reforma no sector de Terras, Pescas e Florestas e Fauna Bravia que 

aprovaram politicas, leis, regulamentos e outros instrumentos e normas 

que assegurassem maximizar os ganhos sociais, economicos e ambientais 

e desta forma contribuirem para a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadaõs, para a arrecadação de receitas assim como para a protecçao e 

conservação dos recursos naturais.

Nessa altura o sector de florestas aprovou a Politica e Estrategia de De-

senvolvimento de Florestas e Fauna Bravia (Resolução no 8/97 de 1 de 

Abril), a Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei no 10/99 de 7 de Julho) e 

uns anos depois, em 2002 aprovou o Regulamento da Lei de Florestas e 

Fauna Bravia (Decreto no 12/2002 de 6 de Junho). As grandes inovações 

deste pacote legal do sector florestal incluia:

- A reentrodução do regime de concessões florestais;

- A abertura para a participação de outros actores (comunidades, priva-

dos, outros) na gestão dos recursos florestais e faunisticos;

- A partilha de beneficios resultantes da exploração/utilização dos recur-

sos florestais e faunisticos com as comunidades locais; 

- O pacote de incentivos para a transformação dos produtos florestais; e

- A introdução das fazendas do bravio

Como resultado desta reforma legal do sector de florestas e fauna bravia 

foram estabelecidas concessões florestais tendo as provincias de Sofala e 

Cabo Delgado como pioneiras, foram estabelecidos e capacitados varios 

Comites de Gestão dos Recursos Naturais em varias comunidades ao 

longo do país, foram iniciados vários projectos de gestão dos recursos na-

turais e a partilha dos beneficios com as comunidades (incluindo a cana-

lização de 20%) onde se destacam o TchumaTchato (Tete) e o Chipange 

Tcheto (Niassa) e tambem foi relançada a industria madeireira onde se 

destaca a reabilitação e modernização de serrações e outras unidades de 

processamento associadas (com destaque para as provincias de Sofala, 

Cabo Delgado, Manica, Zambezia e Nampula) e o relançamento da in-

dústria de caça desportiva. Estas reformas tambem encorajaram o sector 

privado a embarcar, pela primeira vez, para a certificação florestal onde 

se destacam as empresas TCT e a Levasflor (na provincial de Sofala). 

Mais, de acordo com os relatórios da Direcção Nacional de Florestas e 

Fauna Bravia (DNFFB), registou-se, nos anos a seguir a estas reformas, 

um aumento de postos de trabalho, das receitas arrecadadas e do volume 

de exportações de produtos florestais e faunísticos. 

Contudo, apesar do grande potencial florestal, Moçambique enfrenta 

enormes desafios na gestão destes recursos, em parte devido a grande de-

manda da indústria florestal, e pelo facto de cerca de 85% das necessida-

des energéticas serem satisfeitas pela energia de biomassa. Estima-se que 

a taxa anual de desmatamento é de cerca de 0.58%, equivalente a 219.000 

hectares de florestas que se perdem anualmente. As causas principais des-

se desmatamento são a pressão humana através da agricultura itinerante, 

produção de carvão, recolha de lenha e as queimadas descontroladas.  

Entre 2000 a 2005 a abertura do mercado chinês e outros países asiáticos 

foi caracterizado como um “assalto” ao sector florestal, invalidando todo 

o esforço de construção de um sector florestal e faunístico sustentável e 

robusto que contribui para a proteção e conservação dos recursos flo-

restais e faunísticos, melhoria das condições de vida das comunidades 

locais, e para a melhoria da economia do país. Dando início a exploração 

desenfreada dos recursos florestais com a cumplicidade de dirigentes e 

das elites associadas, um aumento dos niveis de corrupção dos agentes do 

sector de florestas a varios niveis.

Assistiu-se também a um enriquecimento rápido de alguma elite e agen-

tes do Estado (que Ja na altura vários estudos e OSC denunciavam como 

estando envolvidos na facilitação e envolvimento) em detrimento das co-

FORUM DE FLORESTAS DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Parecer sobre o estado actual do sector florestal em Moçambique 

por ocasião das celebrações do dia internacional das florestas
2019

munidades locais e do próprio Estado. Assistiu-se a um combate cerrado 

aos operadores e agentes do florestais “honestos”, as comunidades e as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) que ousassem denunciar. As-

sistiu-se a rendição de operadores e agentes “honestos” que tiveram que 

escolher entre desistir ou “adaptar-se”. Inicialmente esta saga era liderada 

pela Zambezia que ate chegou apelidada de “Take Away Chinês”, mas 

rapidamente “o cancro” estendeu-se pelo país. 

Esta situação teve consequencias socio-economicas e ambientais desas-

trosas. A titulo de exemplo:

- um estudo feito pela UEM em parceria com o WWF mostrou que 

no periodo entre 2003 e 2013 o Estado perdeu cerca de 540 milhoes de 

dolares como resultado da exportação ilegal de madeira;

- O Inventario Florestal publicado em 2018 recomenda a suspensão e 

defeso especial de algumas especies com destaque para Umbila, Mondzo, 

Jambirre e Pau ferro por terem sido super exploradas ultrapassando os 

Cortes Anuais Admissiveis;

- Houve um aumento exponencial das licenças simples e as concessões 

na sua grande maioria funcionam como areas de exploração em regime 

de licença simples;

- Dados da avaliação dos operadores florestais realizada em 2015 revela-

ram que pouco menos de 50% dos operadores exercem a actividade cum-

prindo com todas exigencies/requisites legais. Ainda de acordo com esta 

avaliação as empresas não respeitam os direitos basicos dos trabalhadores 

que constam da lei de trabalho   

2. AS MEDIDAS DE REFORMA DO SECTOR FLORESTAL
Com vista reverter o cenário de degradação e exploração dos recursos 

florestais, o Governo de Moçambique iniciou, em 2015, com uma serie 

de reformas e medidas com destaque para:

- Interdição da autorização de pedidos para novas  áreas para exploração 

florestal por um período de 2 anos (Decreto no 40/2015 de 31 de 

Dezembro);

- Defeso especial de exploração de Pau-ferro por 5 anos (Diploma Mi-

nisterial no 10/2016 de 7 de Janeiro);

- Interdição de exportação de madeira em toros e vigas (Artigo 5 do De-

creto no 42/2017 de 10 de Agosto);

- Interdição de exploração e recolha de madeira das espécies de Nkula, 

Pau ferro e Mondzo (no 4 do Despacho de 29 de Março de 2018);

- Recolha de madeira a ser feita exclusivamente pelo Estado (no 6 do 

Despacho de 29 de Março de 2018);

- Avaliação de operadores florestais em 2015 e 2018 que contou pela pri-

meira vez com a participação das OSC e dos Órgãos de Informação;

- Atribuição de competências de fiscalização florestal à AQUA (Decreto 

no 2/2016 de 31 de Dezembro)

- Introdução de dispositivos de segurança nas licenças e guias de trânsito 

de produtos florestais;

- Operação tronco (lançada no dia 1 de Março de 2017 nas províncias de 

Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Manica e Tete); e

- Realização do Inventário Florestal Nacional

- Memorando de entendimento entre os Governos da China e Moçam-

bique com vista a criação de um intercâmbio para exploração, trans-

porte, comercialização e exportação de madeira entre os países.

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para enaltecer a coragem 

de quem tem estado a tomar estas medidas contra a corrente da “orga-

nização criminosa…” (Ministro do MITADER, in Jornal Noticias de 

21/02/2018). É importante reconhecer que estas medidas tem estado a 

ter impactos dignos de menção com destaque para:

 - Aumento dos volumes de processamento de madeira ao nível nacional. 

De acordo com o relatório da DINAF de 2017 o volume de madeira 

serrada produzida em Moçambique (648.560 m3) aumentou em 71% 

comparado com 2016 (379.679 m3);
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 - Redução do volume de madeira em toros exportada em cerca de 53% em 

2017 (87.579 m3) comparativamente a 2016 (187.747 m3);

- Aumento dos níveis de processamento da madeira. De acordo com o re-

latório da DINAF, o volume de madeira serrada aumentou em cerca de 

98% em 2017 (661.756 m3) comparativamente a 2016 (334.003 m3);

- Apreensão, no âmbito da Operação Tronco, de cerca de 151 mil m3 de 

madeira ilegal; e

 - Uma maior participação das OSC e dos órgãos de informação nos pro-

cessos de tomada de decisão e de gestão das florestas (a participação nas 

avaliações dos operadores florestais é um dos exemplos).

3. SITUAÇÃO ACTUAL

Entretanto, como o Ministro do MITADER referiu “…. mesmo apos o 

anuncio da tolerância zero na exploração ilegal, os operadores ilegais não 

respeitam as autoridades moçambicanas e insistem na devastação de madei-

ra incluindo espécies protegidas” (in Jornal Noticias de 21/02/2018). Ainda, 

de acordo com o Ministro a exploração, transporte e exportação ilegal da 

madeira conta com a conivência de “lideres comunitários bem como de 

funcionários do MITADER e de figuras influentes….” Esta “organização 

criminosa” esta a contribuindo para que o Estado perca “…2,5 biliões de 

dólares por ano….”

Como referiu o Ministro, apesar das medidas e do esforço e coragem dos 

últimos anos ainda continuamos a assistir:

 - Aumento do número de operadores em regime de licenças em cerca de 

7% 2017 (624) comparativamente ao ano de 2016 (584) claramente em 

desrespeito ao Decreto 40/2015;

 - Continuação da exportação de madeira em toros em 2017 em violação ao 

Artigo 5 do Decreto no 42/2017. De acordo com o relatório de 2017 doa 

DINAF Moçambique exportou em 2017 cerca de 87.579 m3 de madeira 

em toros. É já do conhecimento das autoridades que por exemplo no Porto 

da Beira a madeira esta ser exportada com certificado de amendoim, que 

contentores de madeira são intencionalmente selecionados para não pas-

sarem do scanner aproveitando-se do facto da passagem pelo scanner ser 

“aliatoria”;

- Continua a haver a exploração, recolha, transporte e exportação de madei-

ra de Nkula em flagrante desrespeito ao no 4 do Despacho de 29 de Mar-

ço de 2018 (in Noticias, 13/07/2018; Savana, 20/07/2018; Zitamar New, 

20/07/2018; Magazine, 24/07/2018; Club of Mozambique, 10/08/2018). 

Em anexo um Oficio com a referência no 397/DPTADR/18 de 09/05/2018 

mostra uma lista de 5 empresas que “pagaram as taxas de madeira em toros 

de Nkula…” para um volume total de 34.495 m3 mostra inequivocamente o 

tamanho da ilegalidade “legalizada” por funcionários do sector de florestas;

 - Continua haver recolha de madeira “abandonada” por operadores e/ou 

empresas privadas em flagrante violação ao no 6 do Despacho de 29 de 

Março de 2018. A “recolha” ilegal de madeira é muitas vezes feita na base 

de Autorizações e/ou Notas emitidas pelas autoridades das florestas aos 

diferentes níveis (em anexo Autorização no 02-B/SPFFBT/2018 de 6 de 

Junho de 2018);

 

- Continua haver exploração ilegal de madeira nas áreas protegidas em fla-

grante violação da Lei 10/99 e da Lei 16/2014 de 20 de Junho (in Zitamar 

New, 23/05/2018; Informe do PNG, 23/12/2018);

 - Continua haver envolvimento e conivência de agentes do Estado e figuras 

influentes incluindo Deputados da Assembleia da Republica na exploração 

ilegal de madeira com destaque para a província de Tete (in Dossiers & 

Factos, 30/07/2018; Club of Mozambique, 10/08/2018);

- Embora, circulando pelos principais “corredores/estradas da madeira”, 

observa-se uma redução drástica da circulação de camiões com madeira em 

toros, de facto continua havendo mas ao invés de ser em camiões abertos 

a madeira em toros é transportada em contentores claramente para “lu-

dibriar” as autoridades. Mais uma vez esta manobra é feita em conivên-

cia com funcionários do sector através de “autorizações” como mostram as 

autorizações no 57/SPFFBM/2018 de 29 de Março de 2018 e no 59/

SPFFBM/2018 de 13 de Junho de 2018 passadas a favor da empresa Fei 

Long Internacional para o transporte de madeira em toros contentorizada 

num volume total de 7.200 m3;

- Como foi acima referido há uma tendência generalizada do uso de “au-

torizações” para “legalizar” actos ilegais de exploração, recolha, transporte 

e ate exportação de madeira. Estas “autorizações”, no nosso entender, salvo 

opinião contraria, é uma figura não prevista na Lei 10/99 nem no Decreto 

no 12/2002 de 6 de Junho. De acordo com estes dois instrumentos legais 

as únicas figuras previstas para a exploração e transporte de madeira são a 

Licença, o Certificado de Produto em Estancia e a Guia de Transito. 

4. RECOMENDAÇÕES

Face aos factos acima relatados o Fórum de Florestas das Organizações da 

Sociedade Civil recomenda:

- A tomada de medidas exemplares contra os funcionários, agentes do Es-

tado e figuras influentes envolvidos na “organização criminosa” de explo-

ração ilegal dos recursos florestais. Temos consciência que este compadrio 

com os prevaricadores comprometem a capacidade do Estado de prestar 

assistência médica condigna, de providenciar educação de qualidade, de 

construir infraestruturas sociais necessárias comprometendo desta forma 

o tão almejado desenvolvimento sustentável. É preciso que haja rastrea-

mento para identificar os funcionários que facilitam documentos para 

práticas ilegais de forma a que sejam exemplarmente sancionados;

- Uniformizar os procedimentos com base na legislação vigente;

- Implementar rigorosamente as recomendações das avaliações aos ope-

radores florestais incentivado os operadores exemplares e sancionando 

aqueles operadores e funcionários que de forma recorrente não obedecem 

as regras;

- Reativar o Fórum das Florestas como plataforma de diálogo entre os di-

ferentes intervenientes /stakeholders e promover mecanismos de tomada 

de decisão participativa e inclusiva;

- Cancelamento com efeitos imediatos da emissão de autorizações;

- Cumprimento rigoroso dos Decretos, despachos e outros instrumentos 

legais aprovados pelo Governo;

- Cancelamento com efeitos imediatos da exploração, recolha, transporte 

e comercialização da madeira de Nkula que atingiu proporções vergonho-

sas e inaceitáveis na província de Tete;

- A nomeação/indicação definitiva do chefe dos SPFFB da Província de 

Tete. É incompreensível que Tete, com todos os problemas que tem e que 

são do conhecimento das autoridades competentes não tenham um chefe 

dos serviços definitivo e capaz;

-Implementação de programas de capacitação sobre a legislação, gestão e 

monitoria dos recursos florestais para os diferentes intervenientes incluin-

do governo, sector privado, sociedade civil e comunidades forma regular;

-Aplicação de multas para todos infratores, incluindo membros do go-

verno, sociedade civil, sector privado e comunidades locais envolvidas na 

exploração ilegal de recursos florestais;

-Promover a cultura de responsabilidade ambiental por parte do sector 

privado adoptando o princípio de pagador-poluidor e a implementação de 

medidas que promovam o uso sustentável dos recursos florestais; 

-Uso de mecanismos de financiamento inovador como a valorização do 

capital natural, REDD+ e contrabalanços de biodiversidade para assegu-

rar a responsabilização do sector privado e canalização de financiamento 

para apoiar a gestão dos recursos florestais e o cumprimento das metas de 

conservação de Moçambique;

-Promover a investigação cientifica com vista a identificar áreas de alto va-

lor ecológico e socioeconómico promovendo uma exploração sustentável 

baseada na importância dos recursos florestais bem como a implementa-

ção de medidas de gestão eficazes.
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É 
uma das vozes mais respei-

tadas na academia moçam-

bicana. Chama-se Yussuf 

Adam, 65 anos de idade, 

45 dos quais dedicados à docência. 

Esta semana, o renomado Professor 

de História abriu as portas do seu 

escritório ao SAVANA e, durante 

cerca de uma hora e meia, falou de 

peito aberto sobre o país. Militante 

assumido do partido no poder des-

de a independência de 1975, Yussuf 

Adam não se revê na actual Fre-

limo. Pelo contrário, critica-a de 

forma contundente. “Esta Frelimo 

já não é aquela (…)”, afirma, ele que 

não vê nada de mal em seu partido 

ir à oposição. Do ex-estadista Ar-

mando Guebuza não tem saudades. 

“Não merecíamos essa dívida ocul-

ta”, justifica-se. Sobre os ataques de 

Cabo Delgado, diz que, indepen-

dentemente das classificações que 

se inventam, estamos perante uma 

revolta popular devido a exclusão 

e marginalização da população nos 

megaprojectos. Leia mais no clássi-

co pergunta-resposta. 

Professor, sendo historiador e um 

dos pesquisadores que tem estuda-

do o extremismo no norte de Cabo 

Delgado, como explica a emergên-

cia deste movimento radical? 

Quaisquer que sejam as classifica-

ções que se inventem para este fenó-

meno, que já se chamou radicalismo 

islâmico, Al-shabab e outros vários 

nomes, o que nós temos é uma re-

volta popular contra uma situação 

que a maior parte da população não 

compreende. Estou lembrado de 

duas manifestações: uma em Palma, 

aquando da chegada do novo admi-

nistrador e outra em Afungi. Nessas 

duas manifestações, claramente, a 

população disse: “levem o vosso gás, 

levem o vosso petróleo, vão se em-

bora, porque isso para nós não está 

a trazer nenhum benefício”. É um 

pouco esta a causa principal deste 

tipo de revolta. As pessoas não com-

preendem qual é o benefício que vão 

receber. Dizem que vão fazer aldeias, 

mas a população não gosta de al-

deias. Sabemos muito bem de toda a 

resistência que houve em Moçambi-

que para a construção dos aldeamen-

tos no período colonial, das aldeias 

comunais, etc. Segunda questão é 

que as pessoas acham que estão a re-

ceber pouco [compensações]. É esta 

a situação que está em jogo em Cabo 

Delgado. É preciso que as empresas 

petrolíferas, o Estado e os campone-

ses ganhem. 

Mas os críticos dessa teoria de po-

breza, desemprego e marginaliza-

ção, contra-argumentam que Tete, 

Nampula, Inhambane e outros 

pontos também têm recursos a se-

rem explorados, igualmente, sem 

benefício para as comunidades.

Mas o extremismo violento também 

existiu em Tete. Não houve extre-

mismo em Alto Molócuè, na Zam-

bézia, quando foi do chupa-sangue? 

Também houve aqui no sul, em Ma-

tutuíne, houve também em Gaza. 

Houve problemas no Niassa, em Xi-

dzolomondo, na fronteira com Ma-

lawi, eles entraram e destruíram ins-

talações da Polícia. Não se esqueçam 

daqueles trabalhadores da Saúde que 

foram mortos nas aldeias acusados 

de andarem a distribuir cólera. En-

tão, isto existe em todos os lados e 

sempre que há jovens desemprega-

dos, pessoas que não recebem aquilo 

que é justo pelos seus bens, há re-

volta popular e essa revolta popular 

tem, efectivamente, estes contornos. 

A questão é que temos já a mão de 

semear um trem de uma tendência 

internacional de que quando aparece 

de uma forma ou de outra mencio-

nado religião islâmica, é logo extre-

mismo. Agora, o que é preciso dizer 

é que, quando há violência e se usa 

violência para acabar com violência, 

vai se ter mais violência. E o que fal-

ta, efectivamente, é um diálogo e um 

trabalho profundo com as comuni-

dades. 

O professor diz que estamos pe-

rante uma revolta popular e que a 

solução é dialogar com o povo, mas 

como se dialoga com um grupo que 

não dá rosto e não se sabe ao certo 

o que reivindica?

Conhecem alguma revolta onde se 

conhecem os rostos? Conhecem-se 

claramente e as pessoas dizem cla-

ramente o que lhes dói. Eu fui a um 

encontro em que estiveram presentes 

as populações de aldeias onde houve 

reassentamentos por esses grandes 

projectos e diziam todos a mesma 

coisa: não deram o que prometeram. 

Os rostos estão ali, aqueles velhos, 

aquelas senhoras, estão ali. São o 

rosto da revolta, são o rosto do des-

contentamento. Quando há revoltas, 

há sempre tendência de se dizer que 

as pessoas se escondem, não sabemos 

quais são as caras, etc., mas as pes-

soas têm medo. Na cidade de Ma-

puto, quando há greves, sabem quem 

organizou as greves? Ninguém vai 

dizer. Mesmo numa turma com 30 

alunos, há um que faz uma malan-

drice qualquer, mas ninguém mostra 

a cara porque sabe que pode ser cas-

tigado. Aqui, a questão é democracia 

e participação popular. Há uma série 

de problemas sobre os quais temos 

de discutir e chegar a algum tipo de 

conclusão, porque senão o que acon-

tece é que estamos sempre a empolar 

os problemas tipo há extremismo, 

violência, etc. Sim, há violência, mas 

houve em todos os outros lugares. Se 

tu vais dizer que isto é uma questão 

islâmica, provavelmente, haverão 

tendências dentro do islão mais vio-

lentas do que outras. Mas também 

dentro do cristianismo. Se queres ver 

violência visual, vê o que fazem nes-

sas igrejas protestantes. Eu até vi um 

ministro a ser atirado para o chão e 

a dizerem que “vais receber grandes 

cheques daqui a alguns dias”.

A actuação das Forças Militares em 

Cabo Delgado é aceitável?

Não. A Força Militar tem de ser 

usada muito cuidadosamente. Mui-

ta gente queixa-se de excesso de 

violência militar. Logo no início do 

conflito, houve pessoas que foram 

mortas só porque tinham uma gelaba 

[vestuário associado ao islão] e um 

chapéu. Houve mulheres que foram 

presas porque estavam vestidas com 

hijab [vestuário associado ao islão]. 

As pessoas são discriminadas, exac-

tamente, pelo tipo de vestimenta que 

têm e, com as mulheres, a situação 

ainda é pior [ou aceitam relações 

sexuais forçadas] “se não fazes, vou 

dizer que tu és Al-shabab”. E falta 

informação, mas é obrigação do Es-

tado esclarecer essas situações. Esses 

julgamentos: diziam que eram todos 

estrangeiros, mas não apareceu ne-

nhum estrangeiro [durante os julga-

mentos]. O que aconteceu? E depois: 

as pessoas todas vestidas de amarelo, 

metidas no camião daquela manei-

ra parecia um espectáculo de circo 

romano. Estou chocado. Não é ma-

neira de julgar pessoas. Não tiveram 

advogados independentes. E depois 

havia 300, 100 foram libertados, uns 

apanharam penas pesadas. Que hi-

pótese tiveram de ser defendidos?

O mais recente estudo da ENACT 

mostra que o norte de Moçambi-

que é também um importante cor-

redor do tráfico de drogas. Não po-

derá esta instabilidade consolidar 

um mercado de tráfico na região?

Tráfico de drogas, em Moçambique, 

existe há muito tempo. Eu fui um 

dos autores do primeiro estudo sobre 

drogas em África. Havia nas escolas 

dois ou três miúdos que usavam dro-

gas pesadas, o resto era soruma. Não 

é só no norte de Moçambique. Va-

mos ser francos. Foi em Gaza onde 

foi apanhada droga a ser desembar-

cada de um barco. Toda a costa mo-

çambicana é facilmente navegável 

por barcos de madeira e a droga é 

desembarcada. 

Uma das principais conclusões 

desse estudo é que os traficantes 

consolidaram o seu domínio sobre 

o mercado, através de uma relação 

de favores com a elite política. 

Em Cabo Delgado, sabe-se quem 

são os traficantes de drogas. Aliás, 

aquando da apresentação desse estu-

do, um colega disse que havia cinco 

famílias importantes em Nacala e 

essas famílias também têm sucursais 

em Montepuez. Basta olhar para os 

nomes desses senhores e fazer uma 

genealogia dessa gente e vê com 

quem está casada a filha, o filho, 

quem é o primo, o tio, onde traba-

lham. Portanto, há uma ligação e 

nós sabemos como funciona a máfia. 

É bom não esquecer quanto tempo 

levou para se aprovar a Lei contra 

[drogas]. Várias vezes o Parlamen-

to aprovava a Lei, era enviada para 

publicação e verificava-se que havia 

erros e, então, não podia ser publi-

cada, logo, o negócio continuava. 

Este é um negócio que movimenta 

milhões, dá dinheiro a muita gente, 

mas o Estado tem de fazer o seu ser-

viço. Só queria lembrar um colega 

nosso, o Leite Vasconcelos, que de 

uma forma ou de outra teve filhos 

envolvidos nisso e ele escreveu um 

texto a dizer “não é por não saber-

mos quem são os que vendem a 

droga, não é por nós não sabermos 

onde a droga é vendida e por quem 

é vendida, não é por não sabermos 

quem compra, que não se faz nada 

contra a droga”.

“Cada um puxa a sardinha à 
sua brasa”
Professor, revisitemos o célebre li-

vro “Escapar aos Dentes do Croco-

dilo e Cair na Boca do Leopardo”. 

T e n d o estudado, na sua 

tese de doutoramento, 

a questão do desenvol-

vimento, em Mo-

çambique, 

como 

é 

q u e 

e x p l i -

ca que, 

cerca de 

30 anos 

país tem de produzir. Estamos 

de acordo, mas faça fa-

vor, senhor presidente 

Nyusi de trabalhar 

para que a Lei de ter-

ras seja modificada. 

O que nós precisa-

mos é que haja, de 

facto, a propriedade 

privada da terra. 

Parece que é algo 

sacrossanto dizer 

que é preciso proprie-

dade privada da terra, 

mas a agricultura tem 

regras próprias e tu não 

vais fazer investi-

mentos se a ter-

ra não é tua. 

A questão 

de discutir 

o neolibe-

ralismo, 

etc, eu 

prefiro 

n ã o 

en-

Historiador Yussuf Adam ao SAVANA

do Papa, apesar de 

eu ser muçulma-

no, e acho que 

é fantásti-

co que ele 

venha cá, 

mas pro-

vavelmen-

te devia 

ter vindo 

numa ou-

tra altura. 

pessoas que acham que o país para 

eles é o país onde eles vão enrique-

cer. Não estão preocupadas com os 

trabalhadores, com os camponeses, 

com o povo. 

Acha que a governação deste país 

se esqueceu do povo?

Sem dúvidas.

A Frelimo se esqueceu do povo?

Sim. Esta Frelimo já não é aquela 

Frelimo que era. A Frelimo 

de agora não é a Freli-

mo de há 10 anos. A 

ideologia é diferen-

te, os membros são 

diferentes. Pos-

so contar uma 

anedota: há 

uns tempos 

e n c o n t r e i 

um amigo 

de infân-

cia e eu 

“epah, 

e s t á s 

b o m ? 

Acordas-

te muito 

c e d o , 

p a r a 

onde 

vais”? E 

e l e 

zar as estatísticas, mas se falar com 

as pessoas e comer na panela como 

toda a gente come, vê que não. 

Há vozes que dizem que a Frelimo 

de hoje é um clube de tráfico de in-

fluências…

É, sim. É um clube, mas também tem 

outras pessoas que não vivem e não 

aceitam isso. Marcelino dos Santos 

chamou atenção para o facto de a 

Frelimo ter mudado de ideologia 

sem ter havido uma discussão dentro 

do partido. O problema é que, quan-

do tu vives num ambiente de guerra 

e quando tu nasces num ambiente de 

guerra, tens grandes dificuldades em 

de adaptação numa situação onde 

não há guerra e onde as coisas po-

dem ser resolvidas conversando.

A Frelimo não conseguiu operar 

essa transformação?

Ainda não. Tem grandes dificulda-

des de discutir abertamente as ques-

tões. A democratização dentro do 

partido é algo que faz falta. E mais, 

a separação do partido e do Estado. 

Continua militante ou se distancia 

desta Frelimo?

Não me distancio da Frelimo. Eu 

sou moçambicano, esta é minha pá-

tria, vou lutar por esta minha pátria 

e luto por ela. Naturalmente que 

não sou a favor de grupos que ma-

tam, que assassinam, que violam os 

direitos humanos, etc. A Frelimo 

foi fundada, exactamente, para pôr 

o povo na história. O colonialismo 

tirou o povo da história e a Frelimo é 

para pôr o povo na história. Há coi-

sas em que a Frelimo deve combater 

e não podemos aceitar roubo como 

esses dois mil milhões de dólares. E 

ainda há pessoas que nos dizem que 

têm direito de fazer isso. E para mim 

é vergonhoso que sejam os Estados 

Unidos a desencadear um processo 

que fez com que o processo dos 2 mil 

milhões de dólares andasse.

Está a dizer que dívidas ocultas fo-

ram um roubo?

Acho que sim, foi um roubo. O di-

nheiro não entrou nos cofres do Es-

tado, as empresas que disseram que 

iam funcionar não estão a funcionar, 

os especialistas dizem que aqueles 

preços das armas eram muito altos.

Não serão as dívidas ocultas a pon-

ta do iceberg de todo um sistema de 

corrupção enraizado na governa-

ção em Moçambique? 

Sem dúvidas. Essa é uma frase la-

pidada. Mas as dívidas ocultas é um 

daqueles negócios maiores, mas há 

muitos outros pequenos negócios de 

corrupção que são feitos. Conhecem 

alguém que consegue fazer negócios 

sem ter apoio partidário, ou de um 

chefe, amigo ou sei lá o quê. Mas 

quando há um Polícia que bate em 

alguém injustamente, tem de ser 

julgado e castigado. Quando há um 

ministro que não justifica os fundos 

e os projectos, deve ser criticado.

A Frelimo se esqueceu do povo
Por Armando Nhantumbo

Julgar Guebuza
E quando há um antigo presidente 

da República?

Esse é um dos exemplos. O presi-

dente da República, se está envolvi-

do nisso, devia ter sido julgado. Por 

quê não foi?

O presidente Guebuza?

Sim. Estão a falar do presidente 

Guebuza. Não há outro. A lei existe 

para todos. Mesmo para o próprio 

presidente Guebuza, é feio que o 

nome dele esteja a ser laminado e 

que este assunto não seja esclarecido

Perante este cenário todo, a socie-

dade pergunta onde estão os revo-

lucionários de ontem, aqueles que 

escreviam poemas de combate con-

tra o imperialismo?

Estão aí, alguns estão velhos, outros 

continuam a trabalhar. Mas a ques-

tão é o quê conseguiram passar aos 

mais novos. 

O que acha do surgimento de vozes 

contestatárias na Frelimo, como 

Samora Machel Júnior?

Vejo bem. Em qualquer lugar que 

haja vozes contestatárias, estou feliz. 

Acha que a Frelimo está preparada 

para a diversidade?

Não sei se está, mas tem de estar. 

Qualquer organização ou instituição 

que não seja capaz de aceitar discus-

sões internas e resolver isso duma 

forma positiva morre.

Há correntes que defendem que a 

Frelimo devia ir à oposição. Acha 

também que os moçambicanos 

precisam de se libertar dos liberta-

dores?

Por quê não? O que tem de mal? Se 

a Frelimo tiver de ir à oposição, há-

-de ir, depende muito do que forem 

as eleições.

Vê isso a acontecer em Outubro 

deste ano?

Por quê não? Se o próprio Jacinto 

Veloso vê que isso é uma possibi-

lidade, eu também acho. Qualquer 

eleição, tu podes ganhar ou perder. 

Só ganham sempre os que fazem al-

guma maracutaia. 

O que pensa da Renamo?

A Renamo é um partido que tem o 

caminho que teve. Neste momento, 

está tentando reorganizar-se e inte-

grar-se dentro do sistema político. A 

tentar entrar neste processo de paz. 

E também está a viver essas dificul-

dades da morte do seu líder. Tem o 

problema interno de democracia, 

apesar deles tentarem mostrar que as 

questões são discutidas, etc., é uma 

componente importante da socie-

dade moçambicana. A Renamo não 

existiria se não houvesse moçambi-

canos que a apoiassem. É claro que 

diziam que foi criação da África do 

Sul, tudo bem, como diziam da Fre-

limo que foi criação dos russos. 

“Paz podre não leva a sítio 
nenhum”
O pacote da descentralização é o 

ideal para Moçambique?

Este pacote vai ter muitos proble-

mas, quer em termos de custos, quer 

em termos de operacionalização, e 

parece-me que há muitos cargos so-

brepostos. Há duas instituições, duas 

pessoas, a fazerem a mesma coisa. E 

isso pode ser uma dificuldade. Mas 

nada é perfeito. Neste meio tem-se 

muito medo de falar de um mode-

lo de Estado federado. As pessoas 

sempre falam uno e indivisível, mas 

podes ter um Estado federado uno e 

indivisível.

Como vê a governação do presi-

dente Nyusi?

Vejo a governação do presidente 

Nyusi como uma tentativa forte de 

resolver uma coisa que é mais impor-

tante neste país, que é paz. E espero 

que ele consiga resolver isso, mesmo 

que esteja cansado e farto. Há de ha-

ver outros assuntos para discutir, mas 

isso não parece urgente, porque se 

nós não resolvermos o problema da 

paz, nada feito. Paz podre não leva a 

sítio nenhum.

Tem saudades do presidente Guebu-

za? 

Não.

Porquê?

Não tenho saudades do presidente 

Guebuza, porque não merecíamos 

essa dívida oculta, não merecíamos 

também termos tido todos esses 

barcos podres aí no meio do mar e 

podíamos ter feito esses projectos de 

forma mais decente para o benefício 

do país.

O professor acaba de ir à reforma. 

Afinal professores universitários se 

jogam fora?

Não me reformo. Tenho o meu es-

critório e a minha biblioteca. Nor-

malmente, em muitas universidades 

ou sistemas, quando tu chegas a 

uma certa idade, passas a professor 

jubilado e trabalhas sempre. Aqui 

também há o problema da demo-

cracia nas instituições. Há semanas, 

encontrei o reitor da minha univer-

sidade e eu disse “estes aqui não me 

dão nenhuma cadeira para ensinar”, 

ele virou para mim e disse que estava 

admirado porque “dizer que um pro-

fessor como tu não tem cadeiras por 

ensinar, na universidade, é uma falta 

de respeito”. Olhei para o Professor 

Quilambo e disse “obrigado”, porque 

realmente não estava à espera. Não é 

só o meu caso. Há outros casos pio-

res. O António Sopa era a alma do 

arquivo histórico, de um dia para o 

outro o mandaram embora. Mas não 

tem sentido. Tens o João Paulo Bor-

ges Coelho na história que também 

passou a reforma.

“Há confusão na linha ideológica da Frelimo”- Yussuf Adam

quem é o primo, o tio, onde traba-

lham. Portanto, há uma ligação e 

nós sabemos como funciona a máfia. 

É bom não esquecer quanto tempo 

levou para se aprovar a Lei contra 

[drogas]. Várias vezes o Parlamen-

to aprovava a Lei, era enviada para 

publicação e verificava-se que havia 

erros e, então, não podia ser publi-

cada, logo, o negócio continuava. 

Este é um negócio que movimenta 

milhões, dá dinheiro a muita gente, 

mas o Estado tem de fazer o seu ser-

viço. Só queria lembrar um colega 

nosso, o Leite Vasconcelos, que de 

uma forma ou de outra teve filhos 

envolvidos nisso e ele escreveu um 

texto a dizer “não é por não saber-

mos quem são os que vendem a 

droga, não é por nós não sabermos

onde a droga é vendida e por quem 

é vendida, não é por não sabermos

quem compra, que não se faz nada 

contra a droga”.

“Cada um puxa a sardinha à 
sua brasa”
Professor, revisitemos o célebre li-

vro “Escapar aos Dentes do Croco-

dilo e Cair na Boca do Leopardo”.

T e n d o estudado, na sua 

tese de doutoramento, 

a questão do desenvol-

vimento, em Mo-

çambique, 

como 

é 

q u e 

e x p l i -

ca que,

cerca de 

país tem de produzir. Estamos

de acordo, mas faça fa-

vor, senhor presidente 

Nyusi de trabalhar 

para que a Lei de ter-

ras seja modificada. 

O que nós precisa-

mos é que haja, de 

facto, a propriedade 

privada da terra. 

Parece que é algo 

sacrossanto dizer 

que é preciso proprie-

dade privada da terra, 

mas a agricultura tem 

regras próprias e tu não 

vais fazer investi-

mentos se a ter-

ra não é tua. 

A questão 

de discutir 

o neolibe-

ralismo, 

etc, eu

prefiro 

n ã o 

en-

do Papa, apesar de 

eu ser muçulma-

no, e acho que 

é fantásti-

co que ele 

venha cá, 

mas pro-

vavelmen-

te devia 

ter vindo 

numa ou-

tra altura. 

pessoas que acham que o país para

eles é o país onde eles vão enrique-

cer. Não estão preocupadas com os

trabalhadores, com os camponeses, 

com o povo. 

Acha que a governação deste país 

se esqueceu do povo?

Sem dúvidas.

A Frelimo se esqueceu do povo?

Sim. Esta Frelimo já não é aquela

Frelimo que era. A Frelimo 

de agora não é a Freli-

mo de há 10 anos. A 

ideologia é diferen-

te, os membros são 

diferentes. Pos-

so contar uma

anedota: há

uns tempos 

e n c o n t r e i 

um amigo 

de infân-

cia e eu 

“epah, 

e s t á s

b o m ? 

Acordas-

te muito 

c e d o , 

p a r a 

onde 

vavavaaisisisis”?”?”?”? EEEE 

e le le l e ee

disse “epah, vou a reunião de qua-

dros”. Eu perguntei “agora és comu-

nista”? Ele disse “não me chateies 

pah, tu é que és comunista, eu não 

sou, mas eu tenho de ir porque se 

não vou, os negócios não vão andar 

direito”. E riamo-nos os dois. Mas 

a definição de quadros da Frelimo 

era outra. E eu disse “está bem, ca-

marada” e ele “não me chateie, não 

sou camarada, pah”. Mas é isso que 

estou a dizer, que há uma certa con-

fusão na linha ideológica da Frelimo. 

Esta não é a Frelimo que eu come-

cei a militar em 1970. Hoje estamos 

numa situação claramente de crise. 

A Frelimo de hoje não tem ideolo-

gia?

Se tem, não é aquela que vem no 

programa do partido. A Frelimo, 

neste momento, propõe o quê? A 

libertação do país? A melhoria da 

vida das pessoas? O combate contra 

a pobreza? O que está a acontecer no 

país diariamente é que somos cada 

vez mais pobres. Podemos embele-

Mas isso tudo passa por nós e quan-

to mais transparência houver nesses 

problemas, melhor.

Como refere em “Escapar aos Den-

tes do Crocodilo e Cair na Boca do 

Leopardo”, durante muito tempo, 

o Governo da Frelimo alegou que 

“as suas políticas acertadas, justas 

e correctas foram sendo destruídas 

pelos ‘infiltrados’, agentes do ini-

migo”. Quem está hoje a destruir 

“as políticas acertadas da Frelimo” 

para o país continuar como está?

Nós continuamos onde estamos, 

exactamente, por causa dos interes-

ses diferentes que há dentro da so-

ciedade e do país e cada um está a 

tentar puxar a sardinha à sua brasa. 

Outro dia alguém dizia que isto tudo 

que está a cair sobre Moçambique é 

porque nós somos pecadores, por-

que Deus não gosta da gente. Treta. 

Aquilo que aconteceu na Beira foi 

responsabilidade nossa. 

Está a faltar uma visão sobre país?

Há várias visões do país, mas há 

trar em grandes debates ideológicos 

e resolver problemas práticos e os 

problemas práticos é que não há es-

tradas. O presidente, depois de vir da 

China, falou de uma grande estrada 

do Zumbo ao Índico. Talvez ela seja 

importante, mas num estudo que fiz 

sobre as prioridades de desenvolvi-

mento e pobreza, as pessoas diziam 

que “nós queremos é uma estrada 

que passe pela nossa aldeia”. Não 

estavam a pedir grandes estradas de 

alcatrão, estavam a pedir uma estra-

da que funcionasse no verão, no in-

verno, quando chovesse, quando não 

chovesse, que permitisse passagem 

e eles levassem os seus produtos ao 

mercado. Então, a mim parece que 

temos de voltar ao básico, que é o de-

bate com a população sobre o desen-

volvimento que queremos ter e como 

queremos ter esse desenvolvimento. 

Como vamos resolver isso? Será que 

a visita do Papa chega para resolver 

isso? Não. O Papa não vem cá para 

resolver e pôr a paz. Eu gosto muito 

depois das reformas neoliberais, o 

país esteja a ver o seu processo de 

desenvolvimento longe das pro-

messas e das expectativas que se 

tinha com este modelo?

Não acho que esse modelo, ou seja, 

namorar o leopardo, poderia signi-

ficar o desenvolvimento deste país, 

exactamente porque falta uma com-

ponente fundamental, que é a par-

ticipação popular. A minha grande 

preocupação com o desenvolvimen-

to é que nós esquecemos de uma 

coisa básica, que é definir o que é o 

desenvolvimento. Havia um teórico 

indiano que dizia que desenvolvi-

mento significa ter acesso a comida, 

habitação condigna, água, ar limpo 

e utilizar os recursos de tal maneira 

que os recursos aumentem cada vez 

mais. Há tanta terra neste país, mas 

vai pedir 100 hectares para produção 

agrícola, não tem acesso. Há todo 

um processo de corrupção em todos 

os lados. Acho boa essa tentativa 

do presidente Nyusi de dizer que o 
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – Ope-
radora Offshore da Àrea 4, convida às empresas interes-

sadas a submeter a sua manifestação de interesse para 

Organização de vários eventos da Eni Rovuma Basin 
B.V. 

SCOPE OF WORK
O âmbito do trabalho consiste na organização (por exem-

plo, fornecimento de equipamento, logística e prestação 

de serviços) dos Eventos da Eni Rovuma Basin B.V 

(“Empresa”), que podem ter lugar em Maputo, Pemba 

ou outros locais em Moçambique. Os eventos da empre-

sa consistem em várias atividades / celebrações / eventos, 

tais como eventos ambientais, de sustentabilidade, so-

ciais, desportivos e educacionais. 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

As empresas interessadas neste convite podem enviar a 

sua Manifestação de Interesse para participar no proces-

so do concurso para “ORGANIZAÇÃO DOS EVEN-
TOS DA ENI ROVUMA BASIN B.V”, fornecendo as 

seguintes informações e documentação obrigatórias:

1- Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos prin-

cipais acionistas e beneficiários finais (se não estiverem 

listados na bolsa de valores);

2- Digitalização de cópia autenticada do Registo Comer-

cial, nome da Pessoa Jurídica e pessoa de contacto para 

receber qualificação e outras informações relevantes da 

Bacia Eni Rovuma B.V., Sucursal de Moçambique;

3- Caso deseje participar da Manifestação de Interesse 

como consórcio ou como joint venture, informações 

sobre cada membro do consórcio ou joint venture e 

o papel de cada participante no projeto em potencial. 

Essa intenção de formar um consórcio ou uma JV deve 

ser apoiada por um Acordo ou “Memorando de En-

tendimento” devidamente assinado por cada entidade 

no grupo;

4- Últimos três anos de Demonstrações Financeiras e 

Relatórios Anuais, incluindo Balanço Patrimonial, 

Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa, com-

provando a capacidade financeira mínima para realizar 

o escopo. Esses documentos devem ser fornecidos para 

o Grupo da Empresa (se aplicável) e também para a 

entidade da Empresa que potencialmente celebrará o 

contrato em questão;

5- Experiência comprovada na organização de Eventos 

em Moçambique, incluindo quaisquer referências re-

levantes de clientes anteriores para a prestação de ser-

EXPRESSÃO DE INTERESSE
ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA ENI ROVUMA BASIN BV

viços similares;

6- Brochura / folheto;

7- Registro da empresa em Moçambique.

8- Qualquer outra informação que estabeleça que sua em-

presa é capaz de cumprir o escopo do trabalho.

NOTA:
O provedor de serviços deve ter pelo menos dois (2) anos de ex-
periência na realização de serviços semelhantes aos solicitados; 

As empresas interessadas neste convite podem enviar sua 

manifestação de interesse enviando toda a documentação 

solicitada para o seguinte endereço de e-mail:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:
O envio por e-mail deve se referir ao objeto de Anúncio 

Público “ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA ENI 

ROVUMA BASIN”, e também aos seguintes códigos:

- SS09AC01-DESIGN & EVENT MANAGEMENT 
and,
- SS09AA03 – STANDS & SERVICES FOR EVENTS.

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documenta-

ção acima, as empresas interessadas nesta Manifestação de 

Interesse podem receber da Eni Rovuma Basin B.V o Pa-

cote de Qualificação, e podem ainda ser incluídas no pro-

cesso de concurso para as atividades.

A presente consulta não deve ser considerada como um 

convite à apresentação de propostas e, portanto, não repre-

senta nem constitui qualquer promessa, obrigação ou com-

promisso de qualquer natureza por parte da Eni Rovuma 

Basin BV e sua sucursal Moçambicana, de celebrar qual-

quer acordo ou acordo consigo ou com qualquer Empresa 

que participe desta Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na 

preparação da Manifestação de Interesse será da total res-

ponsabilidade das Empresas as quias não poderão recorrer 

nem a Eni Rovuma Basin B.V, ou sua filial Moçambicana 

a este respeito.

Todos os dados e informações fornecidos de acordo com 

esta Manifestação de Interesse serão tratados como estrita-

mente confidenciais e não serão divulgados ou comunica-

dos a pessoas ou empresas não autorizadas.

O prazo para a submissão da manifestação de interesse pelo 

endereço de e-mail indicado acima é definido em 

21 de Maio de 2019 até às 15:00.
A Eni Rovuma Basin B.V não ira aceitar nenhuma docu-

mentação recebida após o prazo estabelecido.
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – Offsho-
re Delegated Operator, invites all interested Companies 

to submit an Expression of Interest for the Organization 

of various Eni Rovuma Basin’s Events. 

SCOPE OF WORK

The scope of work consists in the organization (e.g. equi-

pment, logistics and services provision) of Eni Rovu-

ma Basin’s (“Company”) Events, which can take place 

in Maputo, Pemba or others locations in Mozambique. 

Company’s Events’ consist in various activities/ celebra-

tions/events such as: Environmental, Sustainability, So-

cial, Sport and Educational events.

DOCUMENTATION REQUIRED 

Companies interested in this invitation may submit their 

Expression of Interest to participate in a tender process 

for “ORGANISATION OF ENI ROVUMA BASIN 
EVENTS” by providing the following mandatory infor-

mation and documentation:

1- Company and group structure with the list of major 

shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed in 

the stock exchange);

2- Scanned certified copy of the Trade Register, Legal En-

tity name and contact person for receiving qualification 

and other relevant information from Eni Rovuma Ba-
sin B.V., Mozambique Branch;

3- In case you wish to participate in the Expression of In-

terest as a consortium or as a joint venture, information 

about each member of consortium or joint venture and 

role of each participant in the potential project. Such 

intention to form either a consortium or a JV, must be 

supported by an Agreement or “Memorandum of Un-

derstanding” duly signed by each entity in the group;

4- Last three years of Financial Statements and Annual 

Reports including Balance Sheet, Profit and Loss and 

Cash Flow Statement proving minimum financial ca-

pability to carry out the scope. These documents must 

be provided for the Company Group (if applicable), and 

also for the Company’s entity that will potentially enter 

into the subject contract;

5- Proven experience in the organization of Events in 

Mozambique, including any relevant references from 

previous clients for the provision of similar services; 

6- Brochure/booklet;

7- Company’s registration in Mozambique; 

EXPRESSION OF INTEREST
ORGANISATION OF ENI ROVUMA BASIN EVENTS

8- Any other information that will establish that your 

Company is a capable of fulfilling the scope of work.

NOTE: 

- Service provider must have at least two (2) years’ experience 
delivering the requested services;

Companies interested in this invitation may submit their 

Expression of Interest by sending all the requested docu-

mentation to the following email address:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANT:
The email submission must refer to the Public Announ-

cement object “ORGANISATION OF ENI ROVUMA 

BASIN EVENTS”, and also to the following commodity 

codes:

- SS09AC01-DESIGN & EVENT MANAGEMENT 
and,
- SS09AA03 – STANDS & SERVICES FOR EVENTS.

Subject to the submission and compliance of all the above 

documentation, Companies interested in this Expression 

of Interest may receive from Eni Rovuma Basin B.V. the 

Qualification Package, and may further be included in 

the tender process for the subject activities.

This enquiry shall not be considered as an invitation to 

Tender and therefore it does not represent or constitute 

any promise, obligation or commitment of any kind on 

the part of Eni Rovuma Basin B.V. and its Mozambican 

Branch, to enter into any agreement or arrangement with 

you or with any Company participating in this Expres-

sion of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing 

the Expression of Interest shall be fully born by Com-

panies who shall have no recourse to Eni Rovuma Basin 

BV., and its Mozambican Branch in this respect.

All data and information provided pursuant to this Ex-

pression of Interest will be treated as strictly confidential 

and will not be disclosed or communicated to non-au-

thorized persons or companies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the 

email address indicated above is set at May 21, 2019 by 
3:00 PM. 

Eni Rovuma Basin B.V. will not accept the documenta-

tion received after the set deadline.
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Cartoon
EDITORIAL

O dr. Sigmund Freud disse 
uma vez uma coisa muito 
estranha: “Não parece ser pos-
sível de modo nenhum levar o 

homem a trocar a sua natureza com a 
da térmita.” Foi esse um dia feliz para 
Satã, dado o irresponsável optimismo 
do psicanalista.
Pelo contrário, foi arredado do hori-
zonte político qualquer resquício do 
projecto iluminista, que visava o prin-
cípio de autonomia dos seres huma-
nos, ideia que fermentou as próprias 
vanguardas artísticas do século XX, 
e que talvez tenha tido o seu último 
arauto em Joseph Beuys.
Hoje só na arte se pode alcançar uma 
promessa não frustrável de plenitu-
de humana, mas, o que é sintoma da 
época, de uma forma individualizada 
que não admite já os movimentos. O 
que, se reforça a liberdade de alguns, 
torna patente que os projectos antro-
pológicos se tornaram efabulações 
vazias e que a crise pode ser endé-
mica.
Gravito na vertigem do vazio e da 
frustração, talvez por efeito do Con-
gresso da Frelimo onde se demons-
trou que – em nome da unidade – os 
homens avestruzes são e que um país 
pode afinal ser um Clube do Procras-
tinador.
O tanto que era preciso clarificar, 
discutir, esmiuçar, enfiou-se para 
debaixo do tapete e o carácter una-
nimista – quando seriam tão úteis as 
divergências e o debate que trouxesse 
uma aragem programática, sobretudo 
depois do desafio dos ciclones – res-
pinga de uma evidência que devia ser 
tomada como tristeza e não como 
razão triunfante: não há alternativa à 
Frelimo. 
É feliz o país em que a qualidade 
existe nas diversas facções que 
constituem o seu painel político. 
Para isso seria preciso uma aposta 
séria na educação, o único combate. 
A democracia devia ser o jogo da 
persuasão e a esgrima de argumentos 
entre os notáveis e não uma grelha de 

Bertolt Brecht: the teacher
adiamentos das discussões essenciais.
Também no Brasil os sinais são aca-
brunhadores. Os números demons-
tram que se retirar a Filosofia e a So-
ciologia dos programas escolares foi 
a manobra de diversão para esconder 
o objectivo mais drástico: a maior ta-
lhada nos cortes para a educação deu-
-se no ensino básico. Afinal, eles não 
querem, em vez de filósofos terem 
cientistas e engenheiros, não: eles 
querem ter térmitas. Estamos numa 
época que se péla por desmentir o dr. 
Freud.
Vem-me de súbito à cabeça que talvez 
o que caracterize este princípio do sé-
culo seja o desenraizamento e a ina-
dequação. E que motivados por estas 
duas afecções os governos, em vez de 
resolver os problemas que capricham 
em se apresentar complexos, tomem 
por desígnio, pelo contrário, cumprir 
literalmente o que se lê no poema 
de Brecht,   A (Dis)solução: «Depois 
da revolta de 17 de Junho/ Mandou o 
secretário da Associação de Escritores/ 
Distribuir panfletos na Stalinallee/ Nos 
quais se podia ler que o Povo/ Perdera 
levianamente a confiança do Governo/ 
E só a poderia reconquistar/ Trabalhan-
do a dobrar. Pois não seria/ Então mais 
fácil que o Governo/ Dissolvesse o Povo 
e/ Elegesse outro?»  
Querem a prova? Vejam o que se 
passa nos EUA. Eu não consigo des-
cortinar o que valide a “chispa enge-
nhosa” do “jogo de somas a zero” que 
o Trump pratica na sua guerra co-
mercial com a China, a não ser com 
a chave do poema do Brecht. Ora 
veja-se:
 «A fabricante de tratores Deere estima 
uma inflação de US$ 100 milhões nos 
seus custos com matérias-primas neste 
ano, por conta das tarifas de Trump 
sobre as importações chinesas. A empresa 
cortou gastos e ampliou preços para 
proteger seus lucros.
Um relatório de fevereiro do Serviço de 
Pesquisa do Congresso dos EUA apon-
tou que as taxas levaram a aumentos 
de até 12% nos preços de máquinas de 

lavar, em comparação com os valores de 
janeiro de 2018, antes da vigência das 
tarifas.
Os impostos sobre aço e alumínio eleva-
ram os custos de produtos feitos de aço 
em cerca de 9% no ano passado, aumen-
tando os custos para os que utilizam aço 
em US$ 5,6 bilhões, de acordo com um 
estudo do Peterson Institute for Interna-
tional Economics.
Empresas e consumidores norte-ame-
ricanos pagaram US$ 3 bilhões a mais 
por mês em impostos por conta das tari-
fas sobre produtos chineses e alumínio e 
aço de todo o mundo, segundo um estudo 
do Federal Reserve de Nova York, da 
Universidade de Princeton e da Uni-
versidade Columbia. As companhias 
suportaram a adição de US$ 1,4 bilhão, 
nos custos relacionados com a perda de 
eficiência em 2018, mostrou o estudo.»
Comprova-se pelos efeitos da sua po-
lítica nos tecidos industriais america-
nos: Trump, desgostoso com o seu 
povo, quer que ele trabalhe a dobrar. 
Ele garante que ganhará “a guerra”, 
mas a que preço? Todavia, tenho a 
certeza, estes braços de ferro serão 
exaltados pelos seus fãs e a irracional 
“virilidade” neles demonstrada há-de 
valer-lhe a reeleição.
Hoje, não tenho a menor dúvida de 
que os governos se sentem exilados 
no seu território. Veja-se o drama 
que o António Costa enfrenta com 
os professores - roídinho por um 
sentimento de exílio, face a um povo 
tão desenraizado que já não sente os 
dramas do governante. Os governos, 
para obstar estes problemas, deviam 
rodar. Governo eleito na Suécia tro-
cava de povo com o da Suazilândia, 
por exemplo. 
Os Congressos dos Partidos deviam 
ter a mesma lógica de desterritoria-
lização. Podiam realizar-se todos na 
Califórnia e trocarem entre si as re-
soluções finais. Ou esperem, façam-
-se antes em Curitiba, o Bolsonaro 
garantiu que fornece “as gajas”.

Desde o dia 5 de Outubro de 2017 que a situação de seguran-

ça no norte da província de Cabo Delgado tem sido motivo 

de grande preocupação para todos aqueles que desejam a 

paz, a estabilidade e desenvolvimento deste país. 

E obviamente que para o Presidente da República, como garante da 

segurança e estabilidade nacionais, este assunto deve ser de presença 

permanente no seu pensamento e em tudo o que faz, particularmen-

te numa altura em que a agenda da paz está no centro das atenções 

do governo.

Não há estatísticas exactas sobre o número de mortos desde que a 

onda de ataques foi desencadeada em Cabo Delgado, mas os níveis 

de destruição e de instabilidade são severos, obrigando as pessoas a 

viverem num ambiente de incerteza, corroendo assim o tecido eco-

nómico e social da região. 

A desestabilização que ocorre no norte de Cabo Delgado é pro-

tagonizada por malfeitores que actuam sem piedade, sem rosto e 

obedecendo a um comando sem respeito a qualquer tipo de regras 

sobre a necessidade de poupar alvos não militares. É um enorme 

desafio às forças de defesa e segurança que procuram, por todos os 

meios, proteger a população civil e impor a ordem e tranquilidade.

Não terá sido surpreendente, por isso, que o Presidente da Repú-

blica se tenha referido à grave situação que se verifica em Cabo 

Delgado, no discurso inaugural da sessão do Comité Central do seu 

partido, no último fim de semana.

Mas, mesmo na melhor das intenções, as palavras podem conduzir 

a interpretações adversas ao verdadeiro significado que delas se pre-

tende transmitir.

No terreno movediço que se tornou o conflito em Cabo Delgado, o 

Presidente Filipe Nyusi está naturalmente preocupado com o facto 

dos tribunais terem decidido absolver alguns dos acusados de envol-

vimento com os grupos de malfeitores que aterrorizam a população 

local e destroem os seus bens, comprometendo ainda os investimen-

tos que estão a ser realizados. 

“Notamos que há arguidos absolvidos, porque se diz que não há 

matéria. Isso é mau, desmotiva o trabalho daqueles que, debaixo de 

todos os riscos, lutam para proteger a população e seus bens”. 

Pode se imaginar o efeito destas palavras, ditas pelo mais alto Ma-

gistrado da Nação, sobre juízes que terão futuramente de lidar com 

outros casos de pessoas que são acusadas de pertencerem ou parti-

ciparem nas actividades criminosas que ocorrem em Cabo Delga-

do? Provavelmente irão tomar estas palavras como um comando, 

vendo-se obrigados a terem que ignorar todos os ensinamentos que 

adquiriram sobre como fazer justiça, simplesmente para não serem 

encarados como parte do problema.

É lendário o conflito entre juízes e as forças da lei e ordem, muitas 

vezes resultado de processos-crime mal instruídos ou mal investi-

gados, sem provas suficientemente incriminatórias, que deixam os 

juízes sem outra alternativa que não seja a libertação dos indiciados, 

por insuficiência de provas. A travestia da justiça consuma-se  justa-

mente com actos de suposta heroicidade perante sujeitos inocentes 

e sem poder para se defenderem.  

Estamos habituados a uma cultura que se baseia na noção de que 

basta que alguém seja acusado para que essa pessoa se prove que é 

culpada. Mas no Estado de Direito que  pretendemos construir, esse 

modelo inquisitório de fazer justiça pertence ao passado. O prin-

cípio constitucional da presunção de inocência significa que é ao 

acusador que recai o ónus da prova, que deve ser demonstrada em 

tribunal para que o juiz imponha uma condenação. Provas circuns-

tanciais, sem qualquer substância, que é o que muitas vezes aconte-

ce, não são o suficiente para obter uma condenação. 

A indignação do Presidente da República deve ser uma mensagem 

para que os que se ocupam da investigação criminal façam o seu 

trabalho de forma diligente, e que as acusações que imputam sobre 

pessoas sejam solidamente sustentadas por factos e não em meras 

suspeitas ou conjecturas. 

Da suspeita à 
condenação
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O 
célebre tema da extradi-

ção do deputado e antigo 

Ministro das Finanças de 

Moçambique, Manuel 

Chang - por alguns apelidado de 

cérebro das dívidas ocultas - fez 

nascer um grande e importante 

debate na sociedade moçambicana. 

O debate, aparentemente implícito, 

sobre o interesse nacional de Mo-

çambique. O interesse nacional tem 

sido tratado neste debate - no qua-

dro da análise dos processos de to-

mada de decisão pelas instituições 

envolvidas - como o que a maioria 

dos cidadãos moçambicanos deseja 

e/ou considera ser o melhor para 

o seu país; não apenas no âmbito 

restrito da sua política externa, 

como também até principalmente, 

do ponto de vista das decisões e 

práticas domésticas que conduzam 

à satisfação das aspirações inter-

nas dos moçambicanos. A questão 

central que os actores envolvidos 

neste debate têm levantado e pare-

ce, no meu entender, pretenderem 

responder, tem sido sobre qual é o 

local de extradição para o deputa-

do Manuel Chang que melhor, ou 

de facto, protege ou tem em conta 

o interesse nacional de Moçambi-

que: A África do Sul deve mandar 

Chang para Moçambique ou para 

os Estados Unidos de América? 

Em relação a este tema, ao nível 

interno, sabe-se que há um pro-

cesso com vinte e um arguidos 

entre os quais dois antigos supe-

riores da secreta nacional e um 

dos filho do antigo presidente 

Armando Guebuza. Desses, dez 

já em cumprimento de prisão 

preventiva decretada pela justiça 

moçambicana. Do lado da Áfri-

ca do Sul, por seu turno, o que é 

amplamente conhecido é que o 

deputado Manuel Chang foi de-

tido no Aeroporto Internacional 

Oliver Tambo, em Johanesbur-

go, no dia 29 de Dezembro de 

2018, a pedido das autoridades 

norte-americanas. Os america-

nos - que dizem possuir prova 

bastante contra Chang - acusam-

-no de três crimes, com direito 

a um total de 54 anos de pena 

de prisão. Isto, obviamente, caso 

Chang venha a ser condenado na 

totalidade. No entender dos ame-

ricanos, Chang conspirou para a 

fraude electrónica, para a fraude 

de valores mobiliários e cometeu 

o crime de lavagem de dinheiro. 

Para, além disto, sabe-se também 

que houve um processo de julga-

mento, relativamente longo, que 

aferiu e confirmou a legalidade da 

O interesse ou o desinteresse nacional?: 

execução do pedido de detenção 

de Chang pela polícia sul-afri-

cana. Sabe-se, igualmente, que 

a justiça sul-africana concluiu, 

recentemente, que o deputado é 

tanto extraditável para os Esta-

dos Unidos (primeiro requerente) 

como para Moçambique (segun-

do requerente). Com bastante ex-

pectativa, aguarda-se, neste mo-

mento, até porque por força da 

legislação sul-africana sobre esta 

matéria, que o Ministro sul-afri-

cano da Justiça, Michael Masutha 

mande Manuel Chang de volta 

para Maputo ou realize “o sonho 

americano” de alguns moçambi-

canos.    

Ora, como já dito, o caso Chang 

fez nascer em Moçambique um 

grande debate. Noto que este de-

bate tem sido conduzido por duas 

correntes de opinião principais. 

Creio eu até que essas correntes 

contêm possíveis ramificações. A 

primeira corrente designo, mera-

mente para os efeitos desta opi-

nião, de corrente internalista. Esta 

corrente é aquela que defende que 

o interesse nacional de Moçam-

bique só sai devidamente salva-

guardado com a extradição do 

deputado Manuel Chang para o 

seu próprio país. Chang deve vol-

tar e ser julgado pelos crimes de 

que é acusado em casa, e não no 

estrangeiro. O argumento prin-

cipal de alguns defensores desta 

corrente é o de que no centro das 

intenções dos norte-americanos 

não está nenhum benefício para 

Moçambique. Por exemplo, os 

americanos reteriam para si os 

alegados bens resultantes do acto 

de corrupção de que o deputado 

é acusado. Moçambique passaria, 

assim, a sofrer várias perdas. En-

tre elas, perde o cérebro do crime 

(Chang) e perde também a pos-

sibilidade de recuperar os bens 

supostamente adquiridos pelo 

roubo. O outro exemplo é a insis-

tente afirmação das instituições 

de justiça de Moçambique, acér-

rimas defensoras desta corrente, 

que esforços, sem frutos, até tem 

sido postos em prática, com o 

objectivo de solicitar cooperação 

dos Estados Unidos da América, 

de forma a fornecer informações 

que facilitem a investigação des-

te caso em Moçambique. Um 

importante ganho para Moçam-

bique apontado pelos defensores 

desta corrente seria também o 

resgate da imagem, ao nível na-

cional e internacional, da justiça 

moçambicana, que se encontra, 

neste momento, em total descre-

dito, dito em abono da verdade. 

Aliás, muito por culpa da forma 

de tratamento que a justiça mo-

çambicana tem dado a este caso. 

Parece que a corrente internalista 

tem uma ramificação anti-impe-

rialista. Apesar de não estarem 

totalmente alinhados com o go-

verno, por exemplo, os interna-

listas anti-imperialistas opõem-se 

à extradição de Chang para os 

Estados Unidos pelos motivos 

clássicos dos opositores do impe-

rialismo. Segundo estes, os ame-

ricanos estariam apenas focali-

zados na extensão colonialista da 

sua influência e do seu poder, por 

via deste caso, para uma nação 

mais vulnerável que é Moçambi-

que. Nesta lógica, o imperialismo 

americano estaria apenas interes-

sado em abocanhar os recursos 

naturais, como o petróleo e gás, 

que abundam no nosso território. 

Outra aparente ramificação desta 

corrente estende-se aos conspi-

racionistas. Ou seja, aqueles que 

defendem que o caso da dívida 

oculta é simplesmente uma ar-

madilha dos ocidentais (incluin-

do os americanos, é claro!) que 

pretendem ter os governantes 

moçambicanos sob sua esfera de 

controlo e influência, usando o 

seu envolvimento neste caso de 

corrupção de grandes proporções 

como elemento de chantagem, 

para obter, desta forma, dividen-

dos políticos e económicos. Para 

os conspiracionistas não é possível 

que num mundo com um sistema 

financeiro global tão avançado 

seja possível fintar instituições 

financeiras tão poderosas como o 

Banco Mundial e o Fundo Mo-

netário Internacional, mérito este 

que tem sido atribuído a Moçam-

bique, por essas instituições e por 

outros parceiros bilaterais de coo-

peração do governo.            

A segunda corrente, também 

somente para o efeito de mera 

designação, designo aqui de cor-

rente internacionalista ou de cor-

rente do sonho americano. Esta 

corrente é aquela que defende 

que a melhor conclusão para 

este processo é, nada mais, nada 

menos, pôr o deputado num voo 

com destino às terras do Tio Sam. 

Para os defensores desta corrente, 

Moçambique não tem qualquer 

interesse honesto em ver feita jus-

tiça neste caso e nem nos outros 

casos da grande corrupção. Esses 

se apoiam na forma como todo o 

processo das dívidas ocultas tem 

sido tratado desde que este tema 

despoletou até ao presente. Para 

eles esta ausência de honestidade 

na atitude do governo e das insti-

tuições de justiça de Moçambique 

em relação a este caso, deve-se ao 

facto de estas representarem in-

teresses de indivíduos responsá-

veis pelos crimes de que Chang e 

outros são acusados. Aqui, não se 

trata (apenas) da fraca capacidade 

de investigação, mas sim de um 

flagrante desinteresse político 

do governo e das instituições de 

justiça moçambicanas. Por isso, 

a única garantia de ver Chang e 

seus comparsas saborearem, de 

facto, o peso de uma justiça im-

parcial, independente e verdadei-

ra, está no estrangeiro, ou melhor, 

nos Estados Unidos da América. 

Contrariamente aos internalistas, 

que defendem que Moçambique 

sai a perder com a solução ameri-

cana, a corrente do sonho americano 

acredita que, devido à comprova-

da extensão territorial, capacida-

de e influência das instituições de 

justiça americanas, Moçambique 

poderá até, se quiser, reclamar os 

bens provenientes deste calote. 

Para os internacionalistas, com 

a solução americana, do ponto 

de vista de nação, ao permitir o 

esclarecimento cabal deste caso, 

Moçambique ganha, a longo pra-

zo, pois pode usar as conclusões 

dos americanos para reclamar, 

Um apelo-convite para um debate 
mais aprofundado

junto das instituições de justiça 

internacionais, desde a ilegali-

dade até ilegitimidade da dívida 

oculta.  

Mas afinal qual é, de facto, o in-

teresse nacional de Moçambique 

perante este caso? Como e quem 

determina esse tal interesse na-

cional no nosso país; tendo em 

conta as particularidades políticas 

e socioeconómicas?; Uma maioria 

entre os moçambicanos?; A nossa 

classe dirigente?; O pessoal das 

redes sociais?; A justiça moçam-

bicana?; A justiça sul-africana ou 

americana? Que desfecho melhor 

representará verdadeiramente 

esse interesse? Será este tal inte-

resse nacional mutuamente ex-

cludente ou complementar relati-

vamente aos interesses nacionais 

da África do Sul e os dos Estados 

Unidos da América?; E caso este 

seja o caso, onde deverá residir 

a primazia? Ao decidir sobre o 

desfecho do caso Chang, que 

interesses poderão determinar a 

opção do Ministro Masutha?: Os 

dos moçambicanos, americanos 

ou os do seu próprio país?; Ou, 

talvez, os interesses de todos os 

interessados neste assunto? 

O mais importante de tudo, como 

assegurar que, independente-

mente do local de extradição do 

deputado, o interesse nacional de 

Moçambique seja preservado?

Por Fredson Guilengue

Não é tanto o poder de poder tomar decisões que é  im-

portante, quanto o poder de poder de poder mostrá-las, 

exibi-las com espavento. 

Quanto mais alto for o escalão decisional, mais livre 

está o gestor do poder de poder exibir decisões. Uma decisão 

publicamente exibida equivale a um vistoso 4x4 último modelo. 

Mas não só: momento conexo à exibição decisional, é o anún-

cio prévio, feito pela imprensa acompanhante, de que o decisor 

descobriu que algo estava ou não estava bem, anunciando os 

jornalistas em grandes parangonas que o decisor sentiu, viu, 

avaliou, ficou contente ou ficou triste, após o que louvou ou to-

mou a decisão correctiva e, pode acontecer, punitiva. A exibição 

decisional é sublinhada pela fala peremptória, fala decisiva, fala 

sagrada, fala última. Do topo à base, vive-se uma pirâmide de-

cisional múltipla, exposta como um espectáculo permanente.

Exibir decisões



20 Savana 10-05-2019OPINIÃO

SACO AZUL   Por Luís Guevane

As quotas poderão vir a ser um 

grande problema se continua-

rem a rumar no sentido de va-

lorização de alguns critérios 

em detrimento de outros. As referidas 

quotas geralmente tendem a olhar para a 

valorização da inclusão. Só que, ao fazê-

-lo, criam novas exclusões, novos descon-

tentes, novos rebeldes. Em Moçambique, 

o critério mais usado no estabelecimento 

de quotas tem sido o estatístico funda-

mentado na lógica das maiorias. Mas não 

se olha para tudo aquilo que se constitui 

estatisticamente como maioria. Ou seja, 

fundamentamo-nos na lógica de que 

a população é constituída maioritaria-

mente por mulheres, mas também por 

jovens, bem como por uma maioria de 

indivíduos de raça negra. Fechamos os 

olhos para os dados estatísticos quando 

a questão é étnica ou tribal. O que é que 

não é sensível quando por força da justi-

Quotas e meritocracia
ficação da inclusão olhamos para as quotas 

que devem ser definidas para mulheres e jo-

vens? Por que olhamos para o lado quando 

fazemos adormecer o raciocínio sobre a raça, 

a religião, a etnia ou a tribo rotulando estes 

critérios como potenciais desestabilizadores 

de uma suposta tranquilidade política e so-

cial? Não é tabu falar de quotas destinadas 

às mulheres e jovens quando olhamos para 

o acesso às fontes de poder e de bem-estar. 

Mas, já nos metemos no tabu, no intocável, 

no inconversável, quando se experimenta, na 

mesma base, falar ou debater sobre supostas 

quotas para esses mesmos acessos mas basea-

dos na raça, na religião, na etnia… 

Matematizar as quotas reunindo todos estes 

critérios pode não resolver o problema do 

acesso e controlo do poder. A meritocracia, 

como denominador comum, tecnicamente, 

resolveria o problema. Mas a meritocracia, 

em si, convocaria a perspectiva histórica da 

exclusão e mesmo da inclusão. A exclusão 

que ocorreu no “tempo colonial”, na sua 

essência, tomada à letra, não foi desconti-
nuada após a independência. As estratégias 
careceram nesse sentido. O papel da mulher 
continuou a circunscrever-se a uma espécie 
de servidão política em ambiente “revolu-
cionário”. Quantitativamente, cresceu a sua 
representatividade no acesso ao poder mas 
não propriamente a relevância no controlo 
do mesmo. Da independência nacional a esta 
parte o simbolismo dessa representatividade 
continua a carecer do seu lado qualitativo, 
ainda que se acredite que exista. E a pressão 
da quota é tal que nem sempre nos lembra-
mos de colocar em frente a meritocracia. A 
passividade e a obediência parecem não per-
mitir que ela lute em prol da conquista de 
um lugar ao sol uma vez que foi acomodada 
na esteira do argumento das quotas. E os jo-
vens? O “modismo” internacional leva-nos a 
crer que é politicamente correcto acomodar a 
mulher, com quotas ou sem quotas. O movi-
mento e os argumentos vão nesse sentido. A 

meritocracia buzina ao lado. Tosca. Afó-

nica. Sem muito campo. Os movimentos 

feministas enrobustecem-se, perdendo o 

foco da meritocracia. As que ascendem 

ao parlamento encontram nisso, simples-

mente, uma oportunidade de “comer” e 

não de “lutar” por todas outras. Vão ao 

ponto de se embebedar com as cores par-

tidárias e prometer cometer atrocidades 

contra as que possuem ideias e ideais di-

ferentes. Não percebem a importância e a 

grandeza do lugar que ocupam. Os novos 

dados do censo demográfico não altera-

ram a tendência sobre as maiorias. Mas 

isso poderá vir a justificar uma matemati-

zação de quotas em função do género que 

está em maioria, acontecendo o mesmo 

com a raça, as faixas etárias, a religião, 

a etnia ou a tribo? Mesmo na América 

(USA) há negros que rejeitam acomoda-

ção e ascensão baseada na quota racial. As 

quotas são um mal necessário.

Pode-se dizer que não há violência 

que afectando o Estado ou um go-

verno não emite um discurso polí-

tico. Cerca de ano e meio da bar-

bárie que se vive no quadrante nordeste da 

província de Cabo Delgado, sem uma de-

claração política, pelo menos publicamen-

te conhecida, duas observações podem ser 

feitas. Primeiro, parece falso o fundamento 

islâmico dos insurgentes. 

Segundo, parece que um eventual discur-

so político ainda não foi coerentemente 

constituído a ponto de justificar a tamanha 

violência e receber algum reconhecimento 

público. Porém, suspeito que o mesmo pos-

sa estar na forja. 

Com a cosmética dada pelas vestes dos in-

surgentes, o facto de ter sido reportado que 

terão erguido e frequentado uma mesquita 

e o tipo de mutilação mortal das vítimas 

se pretende difundir um discurso funda-

mentalista islâmico. Mas, o facto é que até 

ao momento sua violência restringe-se ao 

quadrante nordeste da província e do país. 

Pela capacidade táctica que têm demons-

trado com a frequência de ataques cada vez 

mais pronunciados e sua mobilidade numa 

área relativamente menor, é estranho que 

o grupo armado não tenha alargado sua 

área de operação mais ao sul ou ao oeste da 

província onde habitam populações islâmi-

cas, sujeitos do referido fundamentalismo 

islâmico. Será que a actuação nesta área 

relativamente pequena tem a ver com difi-

culdades impostas pelas Forças de Defesa e 

Segurança moçambicanas contra a expan-

são da insurgência? É mais estranho ainda 

Instrumentalização do Fundamentalismo 
Islâmico em Cabo Delgado

quando se tem em vista a região ocidental 

de Cabo Delgado, dadas as contradições 

graves e mediatizadas em torno dos rubis 

e outras explorações industriais como do 

grafite em Montepuez e Balama, respec-

tivamente, onde a busca por adesão hipo-

teticamente poderia receber algum tipo de 

acolhimento entre as populações islâmicas 

ou dos garimpeiros furtivos.  

O pior de tudo, sobretudo para as alas mo-

deradas que podem existir no seio do Es-

tado moçambicano, é que esta ausência de 

discurso político não dá azo a uma eventual 

ou possível conjecturação de argumentos 

dialógicos sobre o fim da violência como 

princípio de abertura à negociação. 

No fundo, a ausência desse discurso e o fac-

to da barbárie ter surgido no contexto da 

descoberta do gás naquela região nos deixa 

diante da suspeita de se estar perante um 

conflito global visando atacar os interesses 

americanos ou capitalistas ocidentais; ou, 

ainda, diante da suspeita da instalação de 

modos periféricos de acumulação capita-

lista explorados por grupos bem organiza-

dos e experimentados, o crime organizado, 

próximos aos campos de produção petrolí-

fera. Mas, pode-se questionar esta última 

se tivermos em conta que da vez da desco-

berta, seguida da fase da produção do gás 

em Pande e Temane pela SASOL, na pro-

víncia de Inhambane, não houve violência 

comparável a que se vive hoje em Cabo 

Delgado, por sinal próximo da área onde 

será explorado o gás.      

Com esta precedência da violência, a mais 

sórdida em toda a história contemporânea 

Por Milton Correia

de Moçambique, ainda que não seja pelo 

número de vítimas mortais, nem pela ex-

tensão da área de vítimas directamente 

afectadas, seus autores sinalizam que ela, a 

violência, é o seu “instrumento” discursivo, 

no sentido arendtiano de que a “violência 

[…] distingue-se por seu carácter instru-

mental”1. 

A questão que se coloca é qual seria esse 

eventual discurso? Seria um discurso reli-

gioso, considerando a cosmética com que 

os insurgentes se expõem? Seria um discur-

so político que se referiria a uma reivindi-

cação territorial? Coisa que naquela região 

há séculos não se vive desde o desfecho 

colonial da declarada soberania do “rei de 

Tungue” Falame Asane2. Mencione-se ain-

da o diferendo fronteiriço luso-zanzibarita, 

pelo qual o Sultão de Zanzibar, Said Magid 

Bin Said, incluía a baía de Tungue, Palma, 

Quionga e o próprio Cabo Delgado como 

parte do prolongamento dos seus estados 

ao sul do rio Rovuma. Ao fim ao cabo, Por-

tugal pôde fixar no tratado de amizade e 

comércio (1879) com Zanzibar a latitude 

10° 40’S como limite entre os dois territó-

rios, pondo termo a pretensão deste último 

de estabelecer o rio “Mirenene” (sic) como 

limite sul dos seus estados3.  

Considerando o contexto actual, não será 

que está subjacente um discurso econó-

mico? Parece que com esta precedência, e 

este seria o facto mais grave e histórico, a 

violência é apresentada como a coisa em 

si, como capital passível de ser comprado 

como mercadoria por possíveis interessa-

dos geoestratégicos num mercado capita-

lista dos mais lucrativos da actualidade ao 

nível do globo.

Portanto, diante do que se vive de barbárie 

no quadrante nordeste de Cabo Delgado, 

não é irrelevante pensar que se pode estar 

perante a fase inicial da construção de um 

novo mercado em que a sua mercadoria é 

a violência como poderoso instrumento do 

jogo capitalista nos países em desenvol-

vimento; e que estará disposto à compra 

para fins de acumulação capitalista num 

novo contexto económico que se estabele-

ce com a exploração de gás e petróleo em 

Moçambique; bem como para eventuais 

fins religioso ou político. Enfim, a ser esta a 

situação, então Moçambique estaria numa 

encruzilhada histórica.   

*Historiador, UP, Maputo.

1 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Tradução 
de André Duarte, 5ª edição. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, 2014, p. 63.

2 ARQUIVO HISTÓRICO DE MOÇAMBI-
QUE (AHM). Fundo do Governo-Geral (séc. 
XIX). Caixa 8-31. Ofício de 2 de Março 1824 do 
Governador das Ilhas de Cabo Delgado, José Antó-
nio Caldas, ao Governador e Capitão General de 
Moçambique. 

3 AHM. Fundo do Governo-geral (séc. XIX). Cai-
xa 8-151. Cópia do ofício do governador-geral de 
Moçambique, João de Tavares de Almeida, de 8 de 
Fevereiro de 1862 que acompanhou o tratado de 
amizade e comercio com o sultão de Zanzibar; Cópia 
do ofício de Francisco Marasdfghghghgfhgh6ytur-
tyghmfia da Cunha plenipotenciário na assinatura 
do tratado de amizade e comércio com Zanzibar, 
datada de 1 de Dezembro de 1879.
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1. Um espectro de desolação e de dissolução paira sobre Moçambique. Depois da horrível 

guerra de dezasseis anos, das abomináveis dividas ocultas, eis  que somos assolados 

pela tragédia do ciclone IDAI. Todavia, a principal fonte dos nossos dessabores  é antro-

pológico, ético, político  e social.

2. Depois de uma primeira via (República) marcada pela busca da justiça social mas com 

pouca liberdade, hoje trilhamos uma segunda, contra destinta por uma maior liberdade 

mas sem justiça (social). Diante deste paradoxo, ocorre que busquemos uma terceira via 

que reconcilie a justiça da primeira e a liberdade da segunda.

3. Uma terceira via precisa ser pensada a partir dos alicerces da nossa historicidade, na 

organização e estruturação do Estado e nos seus substratos axiológicos.

4. Moçambique existe enquanto unidade territorial a partir da negatividade colonial, 

onde aos moçambicanos era negado o exercício da cidadania. Por isso, o trauma colonial 

não é pertinente para uma reflexão sobre a terceira via.

5. Com a Independência, criou-se a primeira oportunidade histórica para estabelecermos 

um pacto de viver-juntos, como cidadãos moçambicanos, por cima de pertenças particu-

lares, de natureza étnica, racial, religiosa ou cultural.

6. A via socialista, da República Popular de Moçambique, apesar de pecar por um certo 

deficit de liberdades políticas e económicas, era norteada por valores de unidade, trabalho, 

mas sobretudo por uma preocupação de igualdade e justiça sociais. 

7. A segunda via, consubstanciada pela Constituição de 1990, enveredou pelo caminho 

do liberalismo, o que abriu espaço a uma participação mais activa  de diferentes actores 

políticos e económicos na vida social. Todavia, este incremento de liberdades se faz em 

detrimento da justiça (política, económico e social).

8. A terceira via deverá ser um esforço de construir uma socialização política e institucio-

nal,  que equacione a justiça social da primeira via e as liberdades da segunda.

Nem busca da justiça sem liberdades, nem liberdades contra a justiça”

 Severino E. Ngoenha & José P. Castiano

MANIFESTO

POR UMA TERCEIRA VIA

A 
pouco menos de três me-
ses da estreia da selecção 
nacional de Sub -19  no 
Mundial de basquetebol, 

agendado para Bangkok, Tailân-

dia, regista-se um ligeiro atraso no 

arranque da preparação do nosso 

combinado, uma vez que a con-

centração das atletas convocadas 

foi no passado dia 24 de Abril. 

Ou seja,  cerca de 10 dias depois, 

tudo continua na mesma, mas é 

um dado adquirido que a próxima 

semana vai ser de muito trabalho, 

pois irão arrancar as tão espera-

das - e quiçá - badaladas sessões de 

treinos.

Para já é uma situação que vai obri-

gar a equipa técnica, chefiada pelo 

jovem técnico Leonel Manhique, 

e as atletas seleccionadas, a faze-

rem das tripas o  coração, ou seja, 

a lutarem sem desfalecimentos por 

forma a transformarem as adversi-

dades em forças motivadoras. 

Sabe-se que Moçambique con-

seguiu o apuramento ao Mundial 

graças à excelente prestação da se-

lecção de sub- 18 no Afrobasket 

feminino, realizado em Maputo, 

onde, inclusivamente, chegou a 

Selecção Nacional de sub-19, que vai participar no Mundial de Bangkok, ainda não se começou a preparar

Preocupante!

derrotar a sua congénere de An-

gola, por 53-49 pontos. O evento 

contou com a participação de oito 

selecções nacionais, a saber: Ango-

la, Cabo Verde, Ruanda, Uganda, 

Egipto, Mali e República Demo-

crática do Congo, para além da 

anfitriã.

O nosso país estreia-se, neste 

mundial, defrontando  a selecção 

anfitriã, Tailândia, na abertura do 

evento, a 20 de Julho, para no dia 

seguinte (21) ter como adversário 

a selecção do Canadá. Finalmente, 

vai fechar a fase de grupos defron-

tando a Letónia, no dia 23. 

Moçambique e Mali são os únicos 

países africanos que vão participar 

no mundial. Moçambique faz parte 

do grupo A juntamente com as se-

lecções de Canadá, Tailândia e Le-

tónia. O Mali é o actual campeão 

africano de sub-18 em femininos, 

e está no grupo B, a par do Mali, 

China, Bélgica e Argentina. 

O Grupo C é composto pelos Es-

tados Unidos, Hungria, Coreia e 

Austrália, enquanto que o D conta  

com a Colômbia, Japão, Alemanha 

e Espanha.

A equipa técnica da Federação 

Moçambicana de Basquetebol 

convocou, para esta campanha, a 

atleta Filipa Calisto (Ferroviário da 

Beira), Herculina Bila (Costa do 

Sol) e Raida dos Santos  (A Poli-

técnica).  

A equipa da Bela Rosa forneceu 

à selecção três jogadoras: Neyma  

Maculuve, Cleide Machava e Léria 

Mundai; o Ferroviário de Mapu-

to forneceu seis atletas: Djkenifer 

Sigaúque, Suze Cipriano, Neide 

Temporário, Hulda Joaquim, Ester 

Gomes e Helena Augusto; Maxa-

quene: Beth Brás, Páscoa Matola e 

Angélica Jovo ; Benfica de Portu-

gal: Carla Budane  e Shana Paxixi; 

Quinta dos Lombos de Portugal: 

Chanaya Pinto, Soraya dos Santos 

e Célia Sumbane; dos EUA fo-

ram convocadas as jogadoras Tylee 

Manuel, Tyraa Manuel e Noémia 

Massingue.

A selecção será orientada por Leo-

nel Manhique, um dos poucos jo-

vens treinadores moçambicanos 

de bola ao cesto que, nos últimos 

tempos, vem conquistando noto-

riedade. 

 Manhique iniciou a sua carreira 

nos jogos escolares antes de dar um 

salto para o Ferroviário de Maputo, 

clube que o catapultou para outros 

níveis.  Nas competições escolares, 

ganhou cinco edições do basket 

show.

Nas selecções, ficou por duas vezes 

consecutivas em terceiro lugar, e 

o seu apogeu aconteceu em 2018, 

quando o Ferroviário de Maputo, 

sob sua  batuta, conquistou o “afri-

cano” de clubes em seniores femi-

ninos.

Como jogador conquistou o título 

de campeão em seniores masculi-

nos e juvenis pelo Maxaquene. É 

este jovem, com créditos firmados, 

que tem a difícil missão de levar 

Moçambique a escrever a sua pró-

pria história no panorama  de bola 

ao cesto mundial.

Moçambique procurará fazer história no mundial de sub-19

Costa do Sol abre 
queixa contra Maninho
Manuel Fernandes,  ou simplesmente Maninho,  jogador  do Fer-

roviário da Beira, está entre a espada e a parede, pelo facto de 

não ter honrado os compromissos inicialmente assumidos com 

o Costa do Sol no ano passado, o que levou esta colectividade a 

avançar com uma denúncia ao Ministério Público.  

Segundo o LanceMZ, citando uma fonte do topo da gestão do 

departamento de futebol do clube “canarinho”, depois de ter 

“dado um golpe ao Costa do Sol e cometido um delito que po-

deria levar a FIFA a suspendê-lo por duas épocas. Por assinar e 

receber um adiantamento de 125.000 MT, pelo Costa do Sol e 

pelo Ferroviário da Beira o atleta Maninho, pode estar à beira de 

ser prisão.

Entretanto,  para alguns entendidos na matéria  este  caso confi-

gura-se um processo civil e não crime, daí que a única penalização 

que  o jogador incorre é a devolução em dobro do valor recebido.

De referir que, ao longo dos anos são anunciados, com alguma 

frequência, casos de dupla inscrição.

Antoninho Muchanga  
ainda no Maxaquene
Contrariamente às informações largamente badaladas, que davam 

conta de que  Antoninho Muchanga, seria o novo treinador da 

ENH, a verdade é que até ao momento não há nenhum acor-

do assinado nesse sentido. Muchanga ocuparia, deste modo, a 

vaga deixada por Alcides Chambal, que foi afastado, depois que 

a ENH perdeu diante do Ferroviário de Inhambane, em partida 

inserida na fase provincial da Taça de Moçambique. 

Entretanto, a direcção da ENH está no terreno à procura do novo 

substituto de Alcides Chambal, sendo que para além de Antoni-

nho Muchanga, também  foi contactado o  técnico Dário Mon-

teiro, actualmente a treinar os sub- 23 da Académica de Portugal.

Breves...
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Passados quase dois me-
ses após o ciclone IDAI 
ter deixado o centro do 
país, especialmente a 

cidade da Beira, de rastos, o 
foco agora é a reconstrução. E 
a missão dos artistas é indubi-
tavelmente a mais espinhosa. 
Trata-se de curar almas, apa-
gar traumas e devolver alegria 
às pessoas. 

E os artistas, conscientes do 

poder terapêutico e transfor-

mador da arte, já começam a 

desenvolver iniciativas artísti-

co-culturais com o intuito de 

reanimar e devolver a esperan-

ça aos nossos compatriotas que 

viram se abater, sobre as suas 

vidas, uma das maiores catás-

trofes da história.

A título de exemplo, vemos os 

grupos de teatro da cidade da 

Beira, desde finais do mês pas-

sado, que têm exibido os seus 

espectáculos em alguns pon-

tos da cidade e nas províncias 

vizinhas. Há duas semanas 

os grupos Chamuarianga e 

Haya-Haya se juntaram para 

apresentar um espectáculo em 

Chimoio, Manica e, no passado 

final de semana, foi no Novo 

Cine, na Beira e por aí vai. As 

peças têm abordado os dile-

mas do quotidiano com uma 

linguagem popular e extrema-

mente cómica, porque - segun-

do o actor Apingar Garcia, o 

coordenador do Novo Cine e 

actor do grupo Chamuarianga 

- “as pessoas precisam esquecer 

o drama do IDAI”.

Essas iniciativas artísticas são 

numa tentativa de devolver a 

vida dos artistas e as popula-

ções, no geral, ao seu habitual 

ritmo. Mas “não está a ser fá-

cil erguermo-nos, depois do 

ciclone. As coisas tornaram-se 

cada vez mais difíceis. Muitos 

contratos de actores foram can-

celados, deixando a maior parte 

deles numa situação miserável. 

Se antes poucos empresários 

é que apoiavam as artes, como 

será agora depois do ciclone?” 

Nesta questão, que Apingar 

Garcia levanta, encontra-se 

sintetizada a preocupação de 

toda uma classe artística, incer-

ta do seu futuro. 

Entretanto a adversidade que 

os artistas enfrentam no pós-

-ciclone não serve de entrave 

para a sua missão no projecto 

de reconstrução daquela re-

gião. Por isso, Garcia vaticina: 

“as artes, em especial o teatro, 

têm um papel importantíssimo 

na recuperação psicológica das 

Teatro, pilar para a reconstrução da cidade da Beira
Por Venâncio Calisto

vítimas do ciclone. O teatro faz 

bem a quem faz e a quem as-

siste (é terapêutico). Neste mo-

mento, a nossa maior vontade é 

de realizar eventos em espaços 

abertos na Beira, Dondo, Búzi 

e Nhamatanda (visto que quase 

todas infra-estruturas culturais 

ficaram parcialmente danifi-

cadas) para divertir as pessoas, 

mas para tal precisamos de 

apoios.”

Em jeito de fecho o nosso en-

trevistado, embora compreenda 

que as prioridades, em termos 

de apoios às vítimas do ciclone, 

estão voltadas para as necessi-

dades básicas das populações 

(alimentação, saúde e aloja-

mento), não deixou de apelar 

para que também se dê uma 

atenção especial as artes, pois 

representam um forte e estru-

turante pilar para a reconstru-

ção da cidade da Beira e de 

todas regiões assoladas pelo 

ciclone IDAI.
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No dia 31 de Outubro de 2018, o Standard Bank, 
S.A (doravante apenas “Standard Bank”) e a Eni 
Rovuma Basin no âmbito da implementação do 
Plano de Conteúdo Local do Projecto Coral Sul, 
assinaram um Memorando de Entendimento 
para a implementação conjunta de um Programa 
de Desenvolvimento Empresarial com o objetivo 
de promover ligações comerciais e oportunida-
des para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 
Moçambicanas.
Como parte deste Memorandum, o Standard 
Bank e a Eni Rovuma Basin, estão a receber can-
didaturas para um bootcamp, destinado à PMEs 
Moçambicanas, com o objectivo de as apoiar a 
validar os seus modelos de negócio, de maneira a 
garantir sustentabilidade e escalabilidade. O boo-
tcamp, será dado pela ideiaLab, e é uma imersão 
de 3 dias que terá lugar nos dias 29, 30 e 31 de 
Maio do corrente ano.
Durante o bootcamp, os participantes terão a 
oportunidade de utilizar metodologias que irão 
permitir avaliar, melhorar, desenhar e comunicar 
os seus Modelos de Negócio. 
O programa será realizado na Incubadora de Ne-
gócios do Standard Bank, localizada na Rua de 
Desportistas, nº 119, 1º andar. A participação é 
gratuita e todos os materiais e refeições são da 
responsabilidade dos organizadores.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA O 
PROGRAMA:

1- Um negócio formalmente registado em Mo-
çambique com toda a documentação da empresa 
em ordem e válida, ou seja, 
a. Um Alvará válido;
b. Cópia do Boletim de República;
c. Registo comercial;
d. Prova do endereço comercial.
e. NUIT da empresa;

2- Pelo menos 2 anos de actividade, com receita 
anual comprovada;
3- Exclusões em termos de tipos de entidades: 
não serão aceites candidaturas de ONGs, Asso-
ciações, Embaixadas, Fundações, Instituições Go-
vernamentais e religiosas;

Candidaturas para Participação do Programa de Desenvolvimento 
de Empreendedorismo em 3 dias patrocinado pelo Standard Bank 

e pela Eni Rovuma Basin BV.

4- Os candidatos devem ter uma empresa que se en-
quadre em uma das seguintes  áreas de actividade:
a. Agricultura;
b. Energia renovável;
c. Serviços de lavandaria;
d.Fabrico de móveis 
e. Transporte de mercadorias;
f. Serviços logísticos;
g. Armazenagem;
h. Transporte de pessoas;
i. Mecânica;
j. Construção civil;
k. Construção de estradas;
l. Fabrico de móveis;
m. Serviços de alimentação;
n. Gestão de instalações;
o. Agências de recrutamento;
p. Gestão de resíduos;
q. Saúde e segurança no trabalho;

5- Será considerada uma vantagem, as candidaturas de 
empresas:

de 35 anos)
-

cular;

6- Para conclusão do curso, a participação nos 3 dias, 
das 8h às 17h, é obrigatória.
7- Será selecionado apenas um participante por empre-
sa.

Caso esteja interessado em se candidatar para este 
programa, preencha o formulário de candidatura no 
seguinte link: https://forms.gle/zioLV5MV9xQGGU-
Va8 até ao dia 21 de Maio de 2019 ás 23:59h. Os candi-
datos pré-seleccionados terão que apresentar a docu-
mentação indicada acima.

Qualquer dúvida pode ser direcionada para o seguin-
te endereço electrónico: incubadora@standardbank.
co.mz -

depende da apresentação atempada da documentação 
solicitada.
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Venâncio Calisto (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Naita Ussene fez anos! Que alegria celebrar sessenta anos e 

ainda ter no sorriso o hálito da juventude. Quem tem o priv-

ilégio de com ele conviver e trabalhar sabe do que estou a 

falar, riso fácil e uma empatia para dar e vender. Mas isso não 

é suficiente para descrever a complexidade desta personagem cujo 

percurso de vida confunde-se com uma epopeia. Conta-se que saiu 

de Nampula, no distrito de Angoche, remando no seu barco de son-

hos e, chegado à Maputo, bastou-lhe uma máquina fotográfica na 

mão para que o seu nome ficasse registado na história do fotojornal-

ismo moçambicano.   

Na fotografia que abre a nossa galeria de hoje, vemo-lo radiante ao 

lado da esposa, entretidos no jogo de dar de comer o bolo, típico do 

ritual do aniversário. E vê-se também os seus outros atributos, para 

além de fotojornalista, há mais de 40 anos, Naita Ussene é também 

pai, esposo e avô. Muita saúde e sucessos para si, nosso chefe e fonte 

de inspiração.

Na semana passada, a Frelimo esteve reunida em sessão ordinária do 

Comité Central. Isso diz-se assim em seco, sem espaço para tran-

sições, nem preparação mesmo para dar a entender a tensão que deve 

ter sido este encontro, numa altura em que estão cada vez mais mani-

festas as divergências entre os membros do partido no poder, princi-

palmente depois da polémica resposta de Samito Machel ao processo 

disciplinar aberto contra ele. A agenda do encontro era a de passar 

em revista a situação política, económica e social do país e a vida 

interna do partido, assim como definir estratégias para as eleições 

legislativas que se avizinham. 

Estiveram lá quase todas principais figuras do partido. E, a partir das 

fotografias tiradas durante a sessão, dá para ver uma tendência dos 

quadros da Frelimo aparecerem entrincheirados em pequenos gru-

pos. Terá isso algum significado? 

Iolanda Cintura, governadora da província de Maputo Cidade atira 

um sorriso a Noor Momade da Cotour, e este responde com uma se-

riedade que pinta a conversa de contraste e mistério. A seguir temos 

um sugestivo aperto de mão entre Samito Machel, um dos mais sub-

versivos membros do Comité Central da Frelimo e o ex-presidente 

do partido e do país Armando Emílio Guebuza.

E o entusiasmo vai crescendo. Vê-se na enérgica expressão corporal 

e facial de Paulo Majacunene, membro do Comité Central, no papo 

que trava com os seus colegas, o camarada Filipe Paúnde, ex-secre-

tário geral do partido e Alcinda Abreu, também membro do Comité 

Central. Entretanto, há coisas que devem ser ditas em voz baixa. Os 

dois veteranos da Frelimo, Mariano Matsinhe e Óscar Monteiro, 

sabem muito bem disso. Eis a foto que encerra o No Informal de 

hoje. 

Atenção, há tensão aqui!
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Sem apresentar um plano 
concreto de possíveis pena-
lizações, a Frelimo veio ao 
terreiro, nesta quarta-feira, 

08, demarcar-se dos comentários 
ofensivos da deputada da bancada 
parlamentar do partido-Governo, 
Alice Tomás, contra a pesquisadora 
e activista Fátima Mimbire.

Caifadine Manasse, porta-voz da 

Frelimo, disse que os comentários 

-

sembleia da República chocam com-

pletamente contra aquilo que é a 

disciplina exigida aos membros do 

partido no poder.     

“Um membro da Frelimo tem de 

ser exemplar, tem de fazer com que 

a sociedade admire cada vez mais 

o partido Frelimo. É verdade que 

esta situação nos colheu com muita 

preocupação, trata-se de assuntos da 

rede social e, logo que vimos, tratei 

de ligar para Fátima Mimbire pedin-

totalmente de qualquer atitude que 

seja, que atenta contra a liberdade de 

Frelimo, somos pelo respeito e pela 

dignidade entre os moçambicanos”, 

reprovou Manasse, sem garantir se 

o partido governamental iria ou não 

avançar com o processo disciplinar.

Parlamento, através da Comissão 

Permanente, ainda não havia feito 

nenhuma declaração pública sobre a 

em clara violação dos seus deveres 

-

putado afirma que os deveres deste 

incluem fomentar a cultura de paz, 

Incitação ao estupro contra activista Fátima Mimbire

Frelimo distancia-se da deputada Alice Tomás

da democracia e da reconciliação 

nacional e o respeito pelos direitos 

humanos e  contribuir para um au-

mento do prestígio do Parlamento. 

-

quarta-feira, a postura da deputada, 

quando interveio no debate sobre a 

com uma publicação na conta do Fa-
cebook de Yola Bernardo, em que ela 

questionava as razões que levaram 

a activista social e jornalista Fátima 

Mimbire a defender que o falecido 

-

nal. Reagindo ao post
deputada da Frelimo, terá escrito o 

seguinte comentário: “aquela preci-

sa ser violada com 10 homens fortes 

-

tira palavras venenosas para o povo 

moçambicano”.

-

mentário ameaçador vieram de todos 

os lados, tendo em conta a postura 

que seria de esperar da suposta au-

tora dos comentários, na sua quali-

República.

Fátima Mimbire submeteu uma 

-

-

más. 

SAVANA apurou, o de-

partamento criminal da PGR está a 

avaliar a questão da ofensa da depu-

tada. Porém, a deputada está a ten-

tar fazer passar a mensagem de que 

a sua conta foi alvo de manipulação, 

negando, com isso, ser a autora dos 

referidos comentários.

-

-

bire é pesquisadora, apresentou uma 

declaração pública de repúdio aos 

comentários da deputada. 

Um dos que apoia Mimbire é o juiz 

-

camente deplorável”, mas também 

constituiu um crime - incitação ao 

estupro - para o qual ela deve res-

incitamento a um crime por uso de 

-

tença de prisão que pode variar, de-

pendendo da seriedade do caso, de 

Uma vez que o comentário ofensivo 

foi publicado no Facebook, foi um 

-

tou que o Ministério Público deve 

agir, independentemente de Mimbi-

re submeter ou não a queixa. 

Alice Tomás

Processo de recolha do helicóptero da Força Aérea que despenhou em meados 
de Abril nos arredores da vila-sede de Mueda, província de Cabo Delgado.

- Pesquisadora submeteu uma queixa-crime na PGR

18 de Junho é a nova data esperança para a bacia do Rovuma, quando 

de topo da petrolífera norte-americana que queriam, preto no branco, 

garantias de segurança para retomarem os trabalhos na península de 

tranquilizadoras garantias que haverá mais-valias, qualquer coisa como 

pouco mais de 300 milhões de verdinhas pela venda da companhia, para 

africana, um anúncio tranquilizador para quem via por detrás da iniciati-

assentes na área 4 da bacia do Rovuma.

São boas notícias numa semana em que o índice de confiança dos em-

presários em Moçambique bateu no fundo e a maior cimenteira do país 

-

ba por dar em crise... ou é mais um efeito colateral dos arquitectos das 

dívidas ocultas?

-

-

estudam novas estratégias…

-

improvável apaziguadora das tensões em torno do cachimbo. Pelos vis-

num potencial segundo mandato?

Uma outra mulher, também das terras quentes da barragem de Cahora 

Bassa, está de orelhas quentes pela barragem de críticas aos seus aparen-

tes desejos para que uma fogosa escriba seja sujeita a violação colectiva. 

militante Moçambique, há uma narrativa alternativa que sugere invasão 

de conta no FB. Por outras palavras, o crime compensa.

outra margem da baía e que, depois da CP, passou uns tempos pelo banco 

dos suplentes, para estar de novo entre os eleitos. Como gosta sempre de 

dar nas vistas, pediu a palavra para afirmar que a candidatura presidencial 

lhe lembrou que isso aconteceu no congresso… 

-

trado mancomunado com o crime organizado, teve direito a férias nas 

-

-

de reiteradas críticas dos seus pares, veio agora a público reconhecer que 

há pressões sobre os juízes. Como diz o ditado, mais vale mais tarde que 

nunca…

-

sonalidade bem azarada, apesar do lugar incontestado que goza ao lado 

-

sário sujeito a condicional sob fiança e agora a esposa, por desconfianças 

entre os bosses da casa dos passaportes, alvo de uma ordem de retenção 

Em voz baixa
Será que o homem das batinas brancas, que nos visita em Setembro, vai 

inspirar o engenheiro do planalto a encerrar o dossier do empresário 
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O 
Banco Comercial 
e de Investimentos 
(BCI) efectuou, na 
segunda e terça-fei-

ra desta semana, a entrega 
de prémios referentes à cam-
panha de dinamização dos 
cartões de débito, de crédito 
VISA e POS BCI, 2018-
2019.

Na segunda-feira, no Edifí-

cio-Sede do BCI, em Ma-

puto, Sulbha Lalgi, Naftal 

Manuel Boa e Emília Isabel 

Jossai, vencedores do 1º, 2º 

e 3º lugar, receberam, res-

Vencedores da Campanha 
BCI recebem viaturas

pectivamente, uma viatura 

pick-up (dupla cabine), uma 

viatura turismo e duzentos 

mil Meticais, no concurso de 

cartões. Ainda em Maputo, 

a representante de Muham-

med Jimoh Olumoh levan-

tou o prémio da Campanha 

POS, no valor de duzentos e 

cinquenta mil Meticais, cor-

respondente ao terceiro pré-

mio.

“Ela ficou muito feliz e man-

dou-me a mim levantar pes-

soalmente o carro”, disse, em 

poucas palavras e visivelmen-

te emocionado, Amit Samgi, 

em representação de Sulbha 

Lalgi, a grande vencedora da 

Campanha dos cartões. 

Já Naftal Manuel Boa, re-

sidente na Ponta de Ouro, 

com as chaves do veículo na 

mão, que conquistou o se-

gundo lugar, referiu “é muita 

satisfação, muita felicidade 

para a família. Agradecemos 

também o gesto do BCI, um 

Banco que vai até aos distri-

tos”. E revelou uma curio-

sidade: “Veja que a minha 

abertura de conta foi de cem 

meticais, mas hoje fui consa-

grado vencedor de um carro, 

que é uma grande satisfação. 

Estou tão emocionado que 

até me faltam palavras”.

Para Luís Aguiar que, em 

representação do BCI, orien-

tou a cerimónia e efectuou a 

entrega do primeiro prémio, 

“este é um momento muito 

aguardado, muito agradável 

para nós do BCI, pela honra 

que nos é dada pelos clientes 

que confiam nos nossos ser-

viços, e certamente para os 

nossos clientes que hoje são 

os felizes contemplados desta 

campanha levada a cabo des-

de Dezembro do ano passa-

do. Estão todos de parabéns, 

juntamente com as respecti-

vas famílias”.

Refira-se que na terça-feira, 

dia 7, na cidade da Beira, 

foi igualmente entregue o 

1º prémio à empresa FER-

ROX – de Imran Mohom-

med Anwer, da Campanha 

POS, no valor de um milhão 

de Meticais. No dia anterior, 

a empresa Schochio, Lda, re-

cebeu o 2º prémio, no valor 

de quinhentos mil Meticais, 

na cidade de Tete, província 

com o mesmo nome.
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Os representantes  

da Câmara de Co-

mércio Portugal 

Moçambique, Rui 

Motty e João Santos e a 

grande amiga da CCPM, 

Fernanda Pargana recebi-

dos com cântico inspirador 

de dezenas de crianças re-

sidentes na Casa do Gaito 

em Boane no momento 

da recepção do cheque do 

prémio “Maria das Neves 

Rebelo de Sousa”. O valor 

do trabalho da Irmã Qui-

téria é  inestimável…

Com o propósito 
de acelerar o tra-
balho administra-
tivo e melhorar a 

resposta às obrigações le-

moçambicanas, a PRIMA-
VERA BSS, empresa de tec-
nologia presente no merca-
do moçambicano há cerca 
de 20 anos, acaba de lançar 
uma nova versão do seu 
software de gestão, a V10, 
para apoiar as empresas 
moçambicanas no processo 
de transformação digital.  
O novo software de gestão 
resultou de um investimen-
to de cerca de 2 milhões de 
euros e traz ao mercado 
moçambicano uma grande 
inovação tecnológica, na 

PRIMAVERA investe em novo 
software de gestão para empresas

medida em que apresenta uma 
enorme capacidade de integra-
ção entre diversos sistemas e 
permite a fusão completa en-
tre os dados das soluções ins-
taladas nas empresas com as 

numa maior facilidade de aces-
so à informação de negócio em 
tempo real e em qualquer equi-
pamento móvel com ligação à 
internet. A V10 tem como ob-
jectivo transportar as empresas 
de média e grande dimensão à 
era digital, através de tecnolo-

dados e acelera as operações. 
Diferencia-se pela elevada usa-

-
lidade, adaptabilidade e ampla 
capacidade de integração entre 
sistemas, reforçando o papel 

do ERP enquanto núcleo 
agregador de informação 
proveniente de diversos 
sistemas e aplicações.
Segundo o Director Geral 
da PRIMAVERA em Mo-
çambique, José Simões, «a 
nova solução já está dispo-
nível no mercado moçam-
bicano e vai permitir às 
empresas ter todas as ga-
rantias de utilizar um sis-
tema que cumpre a legisla-
ção em vigor e que ajuda a 
tornar os processos admi-
nistrativos diários mais rá-
pidos, mais simples e mais 
digitais, em linha com a 
grande tendência interna-
cional de transformação 
digital dos processos de 
negócio”.

A 
Universidade Politécnica 
procedeu, na sexta-feira 
passada, em Maputo, à 
entrega, ao Instituto Na-

cional de Gestão das Calamidades 
(INGC), de um donativo, para 
apoio às vítimas dos ciclones tro-
picais Idai e Kenneth, nas regiões 
Centro e Norte do país, respectiva-
mente. 

Constituído por cerca de duas mil 

peças de vestuário diverso, 200 pares 

de sapatos e produtos alimentícios, 

o donativo resulta da campanha de 

contribuição levada a cabo pelos 

colaboradores da maior instituição 

privada do ensino superior no país, 

com vista a minimizar os efeitos 

causados pelas calamidades naturais.

No acto de entrega, o director da 

Unidade de Extensão Universitária 

da Universidade Politécnica, Ma-

teus Simbine, explicou que os cola-

boradores da universidade, nomea-

damente docentes, investigadores, 

estudantes e funcionários ficaram 

sensibilizados com os efeitos nefas-

tos dos ciclones Idai e Kenneth, daí 

que entenderam solidarizar-se com 

as vítimas. 

Politécnica presta apoia 
às vítimas dos ciclones 
Idai e Kenneth

“Estamos aqui agora a efectuar esta 

entrega simbólica, mas as nossas 

unidades orgânicas de Quelimane, 

Tete, Nacala e Nampula estão a fa-

zer a colecta de apoios, que serão 

igualmente entregues às autoridades 

competentes para que sejam canali-

zados aos beneficiários”, frisou Ma-

teus Simbine.

Por sua vez, o representante do 

INGC, Rui Costa, considerou que 

o apoio da Universidade Politécni-

ca reveste-se de capital importância 

para o INGC, sobretudo para os 

afectados pelas intempéries.

“Existem ainda muitas famílias 

afectadas pelos dois ciclones que 

precisam de ajuda, particularmente 

em alimentos, medicamentos e aco-

modação. Este donativo vai trazer 

conforto para essas pessoas, que ain-

da estão a sofrer, após terem perdido 

quase tudo o que tinham”, destacou.

O ciclone Idai afectou 306.221 fa-

mílias, correspondente a 1milhão e 

500 mil pessoas, para além de 603 

óbitos. Em relação ao ciclone Ken-

neth, os últimos dados indicam para 

um total de 44.813 famílias afec-

tadas, o correspondente a 208.361 

pessoas e 43 óbitos.

A 
Fundação Fernando Leite 

Couto acolhe, desde a última 

quinta-feira até ao final do 

mês, a exposição fotográfica 

“Europa em perspectiva”. A exibição 

comporta trabalhos de quatro fotó-

grafos  moçambicanos de diferentes 

gerações: Sérgio Santimano, Filipe 

Branquinho, Mauro Pinto e Yassmin 

Forte.  Inserido nas celebrações da 

semana da Europa, o trabalho visa 

dar a conhecer -  através de imagens - 

o que é a Europa nos dias que correm. 

Em conversa com o , Sér-

gio Santimano, um decano de foto-

grafia radicado na Suécia, conta que 

foi uma experiência positiva traba-

lhar com a nova geração de fotógra-

fos moçambicanos, depois de muito 

tempo ausente nas galerias nacionais.

Aponta que trouxe fotos íntimas dos 

Europa vista por lentes 
moçambicanas

locais onde vive e frequenta, com 

destaque para as estações do ano. 

Santimano louvou o trabalho dos 

seus colegas e considera o resultado 

de uma intensa  pesquisa, sendo que 

o mais importante foi a partilha dos 

olhares de cada um que resultou num 

excelente trabalho.

Por seu turno, o embaixador da 

União Europeia em Moçambique, 

António Sanchez, disse que se trata 

de uma forma de aproximar o velho 

continente de Moçambique.

Deste modo, sublinhou que este é um 

momento de celebrar as conquistas e 

reflectir em torno dos desafios que 

reserva o futuro com destaque para a 

solidariedade, numa altura em que o 

país se ressente das consequências de 

dois ciclones sem de deixar de lado o 

apoio ao desenvolvimento.(E.C)

Associando-se à cele-
bração do 34º aniver-
sário da vila de Na-
mialo, na província 

de Nampula, o Millennium 

bim ofereceu um fontenário e 

cem baldes de água à popula-

ção, como forma de contribuir 

para a melhoria das condições 

de vida e desenvolvimento 

sustentável da vila.

 A comemoração contou com 

a presença do director Co-

mercial do Millennium bim, 

Millennium bim oferece 
fontenário em Namialo

Nasir Abdul, da Chefe do Posto 

Administrativo de Namialo, Ade-

lina Mocala e vários líderes comu-

nitários.

Para Nasir Abdul, a inauguração do 

novo fontenário é mais uma prova 

do compromisso que o banco assu-

me com o país, evidenciando que, 

a partir de agora, a população vai 

ter acesso fácil a um bem essencial 

e precioso para todos, que é a água. 

Esta iniciativa do bim integra-se no 

seu programa de Responsabilida-

de Social “Mais Moçambique pra 

Mim” que pretende, desta forma, 

facilitar o acesso daquela comuni-

dade à água, um recurso básico 

à vida e um pré-requisito para 

o desenvolvimento humano. O 

fontenário vai beneficiar uma 

população de cerca de 5.900 

habitantes.

No âmbito do seu programa 

de Responsabilidade Social 

‘Mais Moçambique pra Mim’, 

o Millennium bim desenvol-

ve projectos nas mais variadas 

áreas, levando a cabo acções 

de interesse social e comunitá-

rio de forma a contribuir para 

uma melhor qualidade de vida 

e bem-estar das comunidades.
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A nossa maior exportação  
são as possibilidades de África.
Como uma organização africana voltada para  
o futuro, pretendemos estar onde o crescimento  
está. E no Grupo Absa, acreditamos que não há 
melhor momento ou lugar para fazer negócios  
do que agora, aqui mesmo em África.

Se gostaria de estar na vanguarda desse 
crescimento, estamos idealmente posicionados 
para oferecer soluções orientadas para o 
desenvolvimento de empresas e para permitir 
que as economias cresçam, graças à nossa 
reconhecida experiência e vasta presença  
em 12 países africanos.

Quer ultrapassar fronteiras? 
Nós oferecemos-lhe um alcance global.  

 
e cambial, em todos os países em que operamos, 
e cobertura de produtos em todo o continente, 
oferecemos excelentes capacidades para apoiar 
empresas em território nacional a alcançar os 
cenários globais.

Quer fazer parte do crescimento de África?

www.absa.africa

Absa Group, a atender Moçambique como Barclays.

© Absa Group Limited Reg No 1986/003934/06. Todos os direitos reservados.
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Para mais informações e para beneficiar de condições especiais do Curso completo envie um 
e-mail para: academy_mz@primaverabss.com ou contacte pelo telefone: +258 21 303 388

Venha conhecer os desenvolvimentos mais recentes no que respeita a normas, melhores práticas e 
certificação profissional e organizacional, promovidas pelas mais prestigiadas associações no domínio 
da Gestão de Projetos: Project Management Institute (PMI), Association for the Advancement of Cost 
Engineering International (AACE International), International Standardization Organization (ISO) e o 
College of Performance Management (CPM).

Para profissionais certificados em PMP  
(pelo PMI) atribuição de PDUs

*valor pago em MT

Curso Internacional  
de Especialização em 
Gestão de Projetos

iio 
st 
o 

P

Inicio Fim Preço*

Gestão de Projetos e Programas - Práticas Internacionais 
emergentes 26/06/2019 27/06/2019 480 $ + IVA

336 $ + IVA

Avaliação de Projetos e elaboração do Business Case 28/06/2019 28/06/2019 240 $ + IVA
168 $ + IVA

Planeamento integrado de Projetos e Programas 17/07/2019 18/07/2019 480 $ + IVA
336 $ + IVA

Estimação e Gestão de Custos de Projetos 16/10/2019 18/10/2019 720 $ + IVA
504 $ + IVA

Gestão de Riscos em Projetos e Programas 23/10/2019 25/10/2019 720 $ + IVA
504 $ + IVA

Gestão do Desempenho de Projetos e Programas 19/11/2019 22/11/2019 960 $ + IVA
672 $ + IVA

Gestão de Benefícios em Programas e Portfólios 04/12/2019 06/12/2019 720 $ + IVA
504 $ + IVA

Curso Internacional de Especialização em Gestão de Projetos

$ + IVA

ATÉ 1 JUNHO
-30%


