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Das sobretaxas ao lobby no trading

A guerra do açúcar
U
Por Armando Nhantumbo

ma substância doce que,
entretanto, está a amargar
as relações entre Governo, produtores e consumidores. É o açúcar, mais especificamente, o branco refinado. O
pomo da discórdia reside nas sobretaxas aplicadas na importação.
Por um lado, são sobretaxas aplicadas sem critério e ao arrepio da
legislação. Por outro, é o Governo
a “proteger” uma indústria que
não consegue produzir há cerca
de 20 anos. Pelo meio, é um sindicato mafioso que sobrevive na
base da intermediação e do lobby.
No fim, um desacerto político que
está a penalizar aqueles que têm
no açúcar branco refinado a matéria-prima para pôr as indústrias
a produzirem. O SAVANA investigou e, em exclusivo, desmonta a
grande trapalhada que é a guerra
do açúcar.

As imagens de camiões com açúcar retidos na fronteira de Ressano
Garcia, quando procuravam entrar
no país, vindos da vizinha África
do Sul, há cerca de um mês, eram
apenas a ponta de iceberg de um caso
com barba branca, que está votado
ao “esquecimento” nas gavetas da
Presidência da República e nos ministérios.
Na altura, fomos bater à porta das
Alfândegas/Autoridade Tributária
de Moçambique, mas a investigação
nos levou às profundezas de um assunto descrito como “sensível” que
coloca em colisão vários players.
As Alfândegas/AT responderam-

De luta pela sobrevivência dos camaradas, a reunião do CC transformou-se numa campo de hossanas ao líder
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-nos que a aplicação da sobretaxa
na importação do açúcar foi uma
medida tomada no âmbito da revitalização do sector açucareiro nos ﬁnais da década de 90, através de uma
decisão do Conselho Superior Técnico Aduaneiro (CSTA) que, posteriormente, veio a adoptar, em 2001,
a forma de Diploma Ministerial
(DM), através do DM nº 56/2001,
de 11 de Abril.
Fomos consultar o diploma em causa. O dispositivo justiﬁca o regime
aduaneiro da importação de açúcar
com dois argumentos. O primeiro
está relacionado com a necessidade

Figura 1 Módulo Descoloração
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de desenvolver o sector açucareiro
para o alívio da pobreza, através da
criação de empregos e geração de
renda.
O segundo tem que ver com a distorção do mercado mundial do açúcar, por causa dos incentivos que
algumas economias dão a esta indústria, pelo que, a indústria nacional precisaria de protecção por via
de sobretaxas.

Uma letra morta
A génese da “guerra do açúcar” está
no incumprimento do artigo 2 do
DM 56/2001, assinado por Luísa
Diogo, na altura ministra do Plano
e Finanças. Diz o Artigo que “quando as importações de açúcar [branco
reﬁnado] sejam para o consumo de
indústria que, por razões técnicas,
devidamente comprovadas, necessitem deste tipo de produto em quantidades superiores a 600 toneladas
anuais, beneﬁciam de um regime
especial [isenção de sobretaxa], que
vigorará até 30 de Abril de 2002”.
Ou seja, as Alfândegas autorizariam
importações de açúcar sem pagamento da sobretaxa em quantidades
determinadas pelas necessidades
produtivas multiplicadas pela percentagem doméstica em falta, como
se extrai do artigo 4 do Anexo I, do
DM 56/2001.
Ao ﬁxar um ano, Abril de 2001 a
Abril de 2002, como período de
duração deste regime especial, o
Governo acreditava numa rápida reconstrução da indústria nacional de
açúcar, numa altura em que o país
registava um assinalável ritmo de
crescimento económico.
A verdade, porém, é que, aproximadamente duas décadas depois, a reconstrução, que devia ter acontecido
em apenas um ano, continua uma
promessa. Mas mais do que isso, é
que o referido regime aos consumidores industriais de açúcar branco
reﬁnado, acima de 600Ton/ano,
nunca foi regulamentado.

Figura 3 Módulo de Condicionamento e Armazenamento
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Reviravolta
Apesar de o regime especial nunca

ter sido criado, matematicamente,
os consumidores industriais de açúcar branco reﬁnado não pagavam a
sobretaxa, visto que o preço de referência [da sobretaxa] estava ﬁxado,
através do DM 56/2001, em USD
450/Ton, ou seja, abaixo do preço
internacional, que era de USD 500/
Ton.
A situação viria a mudar em 2015,
quando chega o Governo do presidente Filipe Nyusi. Acossado por
uma crise económico-ﬁnanceira,
que estava apenas nos seus primórdios, o novo executivo tocou a mexer nas sobretaxas, ﬁxando o preço
de referência em USD 932/Ton, um
valor muito acima do preço internacional.
Os consumidores industriais “ﬁzeram tanto barulho” até que o Governo deu a mão à palmatoria. Por
um comunicado publicado no jornal “Notícias” de Agosto de 2015,
o Governo, através do Ministério
da Indústria e Comércio, garantia
“estar salvaguardado o regime especial para os utilizadores industriais
de açúcar reﬁnado branco que poderão importar a diferença entre a
procura global desta matéria-prima
e a quantidade que a indústria nacional processa, sem atender o preço
de referência. Deste modo, a medida
salvaguarda a estabilidade de preços
nas indústrias de refrigerantes, bebidas e alimentares, que usam o açúcar
reﬁnado como matéria-prima”.
Mais uma promessa que não passou do papel. O mais caricato é que,
actualmente, a tonelada de açúcar
branco reﬁnado no mercado internacional custa USD323, mas a sobretaxa mantêm-se USD 932/Ton.
Um autêntico absurdo, para citar
uma palavra repetidamente usada
pelos consumidores industriais.
No mercado nacional, a tonelada de
açúcar custa USD 750, o que implica que a indústria transformadora
paga quase o dobro do preço praticado no mercado internacional, que
é de USD 323.

Um proteccionismo
atrapalhado
A despeito das versões oﬁciais, a
verdade é que a indústria açucareira
nacional, praticamente, não produz
açúcar reﬁnado branco, apurou o
SAVANA.
Mas o racional das sobretaxas é a
protecção dos produtores locais face
à concorrência desleal no mercado
internacional. A lógica é a seguinte: havendo produção nacional em
quantidade e qualidade, o consumidor que preferir importar é lhe
aplicada uma sobretaxa, na verdade,
um mecanismo para desincentivá-lo
a optar por produtos de fora.
Portanto, no caso moçambicano, o
Governo está a proteger uma indústria que não está a produzir, um paradoxo na ciência económica.
“Não há nenhuma parte do mundo
que se protege uma indústria que
não está a funcionar. Protecção é
para valorizar um produto nacional e não para proteger o que não
se tem”, enfatiza fonte entendida na
matéria.
Moçambique possui quatro açucareiras: de Xinavane e Maragra (província de Maputo), de Moçambique
[Mafambisse] e a Companhia de
Sena, estas duas últimas localizadas
na província de Sofala.
Até o ano passado, a única açucareira que produzia açúcar branco
reﬁnado, mas em quantidades insigniﬁcantes, era a de Mafambisse,
detida em 85% pela Tongaat Hulett,
a gigante sul-africana do ramo açucareiro e 15% pelo Governo moçambicano.

5HÀQDULDVHPDo~FDU
UHÀQDGR
A inauguração de uma reﬁnaria na
Açucareira de Xinavane, em Novembro do ano passado, foi anunciada com muita pompa, com a bandeira do ﬁm das importações de açúcar
branco reﬁnado.
“A implantação desta reﬁnaria de
topo de gama, nesta vila de Xinavane, seguramente, vai criar uma nova
dinâmica na nossa economia. Com a
produção do açúcar branco reﬁnado
em Moçambique, o país vai poupar
divisas para importar este tipo de
produto, como fazia antes. Neste
momento, as empresas moçambicanas que utilizam este produto passam a ter o açúcar branco reﬁnado
em Moçambique”, garantiu o presidente Filipe Nyusi, na inauguração
da reﬁnaria.
Euforia a parte, o SAVANA sabe
que, cerca de sete meses depois, a
reﬁnaria ainda não está a produzir
açúcar branco reﬁnado para alimentar o mercado. Não está claro se o
presidente da República foi inaugurar ou não mais um empreendimento inoperacional como fez com o
Terminal Oceânico de gás na Beira,
em Maio de 2018.
Durante um mês procurámos a
resposta, mas a Associação de Produtores de Açúcar de Moçambique
(APAMO), o porta-voz do sector,
fechou-se em copas.
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Entretanto, uma fonte próxima da
Açucareira explicou-nos que a operacionalidade da reﬁnaria depende
de épocas. De acordo com a fonte,
quando a reﬁnaria foi inaugurada,
em Novembro último, estava a terminar a fase de produção de açúcar,
que geralmente decorre de Maio a
Dezembro. Segundo a fonte, de Janeiro a Abril, é a época de plantação
da cana.
“O ciclo nunca pára, o que pára é a
produção do açúcar” disse, assegurando que só neste mês de Maio é
que poderia arrancar a produção.
Mas o SAVANA sabe que a Açucareira de Xinavane prometeu a
alguns dos seus potenciais consumidores industriais, fornecer açúcar
branco reﬁnado só a partir de Junho
deste ano.
Mas, tecnicamente, especialistas no
assunto dizem que, na pior das hipóteses, a Açucareira de Xinavane
só pode começar a ter açúcar branco
reﬁnado a partir de Outubro ou Novembro próximos.
“Depois de se ter a cana, primeiro
produz-se o açúcar castanho e só
depois é que este é processado para
o branco. Portanto, não se vai produzir tão já”, explicou um especialista ouvido pelo Jornal.
A reﬁnaria de Xinavane custou dois
bilhões de meticais, um investimento da Tongaat Hulett, que detêm
88% da açucareira, contra 12% do
Governo moçambicano.
Com três módulos instalados em
volta da fábrica de açúcar castanho
já existente, a reﬁnaria tem uma capacidade média de 90 mil toneladas/
ano, quando se estima que o país
consome entre 60 a 70 mil toneladas

anuais de açúcar branco reﬁnado.
Um concept note da Tongaat Hulet, a
que o SAVANA teve acesso, mostra que a empresa projectava produzir no primeiro ano, 2018, perto de
25 mil toneladas, para passar para
perto de 75 mil, 85 mil e perto de
100 mil toneladas em 2019, 2020
e 2021, respectivamente. Mas até
Maio de 2019, quando terminámos
a nossa investigação, tinha zero tonelada.
Calcula-se que as importações de
açúcar reﬁnado resultam em saídas
anuais de divisas em cerca de USD
30 milhões das reservas cambiais do
país.

Machadada aos
consumidores industriais
Quem está a pagar o preço pelas
trapalhadas na compra do açúcar
branco reﬁnado são os consumidores industriais. Uma das grandes
empresas que usam esta variante
de açúcar como matéria-prima é a
multinacional Coca-Cola, fabricante de refrigerantes. A empresa
consome por ano 26 mil Toneladas, quantidade que é adquirida no
mercado internacional por falta no
mercado local.
A direcção da Coca-Cola não aceitou abordar o assunto, publicamente,
mas um quadro sénior da empresa
conﬁrmou que várias vezes camiões
trazendo açúcar para a empresa foram travados na fronteira com a exigência do pagamento de sobretaxas.
“Várias vezes os camiões foram travados, claramente fora do espírito
que resultou na implementação da
sobretaxa”, observou a fonte, em referência à isenção concedida a quem
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elo meio da guerra do açúcar, há um sindicato maﬁoso que sobrevive na base da
intermediação. O lobby tem
como rosto a Distribuidora Nacional de Açúcar (DNA), responsável
pela gestão da distribuição doméstica e exportação de açúcar das fábricas de Xinavane, Maragra, Sena
e Mafambisse. É uma entidade
teoricamente privada cujo papel é
bastante questionado no sector. O
SAVANA soube durante as investigações que, na verdade, a DNA é
um braço da Toongat Hulett.
O esquema é simples: a DNA traz
açúcar branco reﬁnado de mercados como a África do Sul [no caso
deste país o açúcar vem das fábricas
da Toongat Hulett, em Durban,
a região com as melhores condições climatéricas para produção
de cana], sem pagar sobretaxas, na
qualidade de entidade responsável
pelo sector. Outros mercados de
proveniência podem ser o Brasil,
Dubai e Egipto.
O açúcar entra no país e depois é
comercializado como se tivesse sido
produzido pela indústria nacional.
Ou seja, a DNA é uma trader que
não produz nada, apenas importa
açúcar sem pagar sobretaxa. Vale-se
de uma protecção monopolística,
assegurada pela elite nacional, para
servir de intermediária e ganhar
mais-valias na comercialização.
Entendidos na matéria explicam
que, em outros países, não há intermediadores na venda de açúcar. O

consumidor compra directamente
do produtor, o que é salutar num
mercado de concorrência.
“Essa coisa de DNA é uma estrutura criada para fazer dinheiro. Ali
recebe-se 500 a 600 mil meticais
(salários), mas a fazerem o quê?”,
questiona uma fonte que diz haver
“um jogo de gato e rato atiçado por
pessoas que querem enriquecer”.
“Preferiram não reabilitar a indústria açucareira para comprar açúcar
reﬁnado branco fora e revendê-lo
aqui”, acrescenta a mesma fonte,
para quem o negócio “dá muito dinheiro sem esforço”.
“A DNA joga um papel estranho.
Trazem açúcar de fora e ganham
duas vezes por trazer açúcar barato e aplicar sobretaxas”, comentou
uma outra “garganta funda”.
O SAVANA sabe que até dentro
do próprio Governo há vozes que
defendem o desmantelamento da
DNA. O Jornal foi até à sede da
DNA, em Maputo, mas a instituição não é de se abrir à media.
Quando numa conversa informal um funcionário da empresa
nos disse que “aqui os jornalistas
não são bem-vindos”, levamo-lo
na desportiva. Mas o que parecia
uma simples conversa, veio a se
conﬁrmar quando fomos recebidos
pelo director comercial da DNA,
Eduardo Parruque. É um homem
claramente avesso à media, que até
quis nos ensinar jornalismo. Disse que a única fonte relevante que
devíamos ouvir era a APAMO e
nunca a DNA. Insistimos a pedir

o seu posicionamento, mas debalde.
O que ganhamos foi uma pilha de
palavras ofensivas de um dirigente
nervoso e contrariado consigo mesmo.

APAMO: farinha do
mesmo saco
Contactámos a Associação dos
Produtores de Moçambique (APAMO), uma entidade parceira da
DNA. Mas a APAMO, também
ela metida no lobby, está igualmente a fugir com o rabo à seringa.
No princípio, a APAMO, através
do seu director executivo adjunto,
Mauro Ferrão, prometia conceder
entrevista ao Jornal.
Duas semanas depois, mudou de
disco. Solicitou perguntas, que enviamos prontamente. Mas disse
que queria mais tempo, que concedemos. Mas há mais de uma
semana que Mauro Ferrão já não
corresponde às nossas solicitações.
Contactámos também o presidente
da APAMO, Rosário Cumbe, mas
também debalde. Cumbe havia
prometido respostas até sexta-feira
da semana passada, o que não se
efectivou.
Rosário Cumbe é um antigo administrador delegado da Açucareira
de Xinavane, cargo que deixou de
desempenhar este ano. A sua “deslocação” da Açucareira de Xinavane
para a APAMO pode ser indicativo
dos tentáculos do poderoso sindicato maﬁoso que controla todo um
sector açucareiro em Moçambique.
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Rogério Nkomo, MEF

importa acima de 600 toneladas
anuais.

“Conseguimos a proeza de
WHURDo~FDUPDLVFDURGR
mundo” - Sumol+Compal
Quem também sofre na pele os efeitos do desacerto político na “questão
açúcar” é a Sumol+Compal Moçambique, empresa de produção de
sumos.
O administrador delegado da empresa, Fernando Oliveira, não falou
de números, mas assegurou que, no
mercado nacional, não há açúcar
branco reﬁnado em quantidade e
qualidade que uma empresa como a
sua exige.
“Procuramos abastecer-nos localmente, para ajudar a economia local, mas a verdade é que o açúcar
que nos é vendido tem origens tão
diversas como África do Sul, Brasil,
Egipto, até Dubai”, referiu.
Aliás,
para
o
CEO
da
Sumol+Compal, num país que produz açúcar [castanho], chega a ser
caricato ter uma trader local [DNA]
que se dedica a intermediar açúcar
estrangeiro para abastecer a indústria nacional.
Em relação às polémicas sobretaxas,
Fernando Oliveira é cáustico. “Se o
Estado decidir defender uma determinada indústria, porque ela não é
eﬁciente e não consegue competir
a nível internacional, deve fazê-lo
sem ser à custa das outras indústrias
transformadoras”, disparou.
E dá o exemplo da indústria dos sumos que não tem qualquer protecção e é sujeita à concorrência livre de
produtos sul-africanos que não pagam quaisquer direitos aduaneiros.
Para Fernando Oliveira, conseguimos a proeza de um país produtor
de açúcar ter o açúcar mais caro do
mundo na sua indústria transformadora.
O dirigente tem perguntas que não
são de um gago. “Quem e por que
deﬁniu que o preço de referência do
açúcar tem que ser mais do dobro do
preço internacional? Qual a ciência
por trás deste número? Por que é
que as açucareiras exportam para
outros países açúcar a mais de metade do preço a que vendem em Moçambique? Por que é que decidem
cobrar muito mais aos seus clientes,
que são indústrias moçambicanas,
contra todos os outros, e contam
com a protecção do Estado há quinze anos? Como é que uma indústria
se mantém com tanta ineﬁciência
que nem ao ﬁm desses quinze anos
consegue competir, mas as suas
clientes são chamadas a entregar-lhe lucros devido a um monopólio
de facto instalado? Porque é que
existe uma sobretaxa para proteger
a indústria do açúcar do Egipto, do
Dubai ou do Brasil, gerando altos
lucros numa trader, pondo em causa
a sobrevivência da indústria trans-

formadora?”, questiona, lançando
fortes recados para o lobby instalado
no sector.
Como quem de direito nunca responde, o CEO responde ele mesmo:
“não há resposta a estas perguntas,
porque não faz qualquer sentido pôr
em causa uma indústria transformadora para proteger uma outra indústria, anos a ﬁo, sem perspectivas de
algum bem social”.
A fonte diz mesmo que “isto não
é consistente com a estratégia do
Governo de diversiﬁcar a produção
industrial”.
“Defendemos apenas algo muito
simples, elementar justiça: que as indústrias transformadoras que usam
o açúcar como matéria-prima não
sejam sujeitas a sobretaxa na importação. Ou que a indústria do açúcar
que quiser vender em Moçambique
seja obrigada a vender às indústrias
locais ao mesmo preço a que exporta. Ou que a sobretaxa seja ﬁxada no
valor mais baixo a que a indústria do
açúcar exporta”, anotou.
Diz que a sobretaxa faz com que
uma indústria transformadora como
a Sumol+Compal seja obrigada a
comprar o produto ao dobro do preço padrão do mercado internacional.
“A empresa gostaria de comprar matéria-prima nacional. Mas para isso
é preciso qualidade, que não está garantida; quantidade, que não existe,
e um preço justo, que não seja resultado de um monopólio especulativo.
Estamos abertos e com vontade de
contribuir para o desenvolvimento
da economia nacional, em condições
de sustentabilidade. Actualmente os
prejudicados são os consumidores
moçambicanos, as indústrias transformadoras moçambicanas, e o Estado, que recebe menos impostos.
Os beneﬁciados são indústrias estrangeiras e traders. A cada dia que
passa, sem uma solução, a economia
nacional ﬁca um pouco pior”, ﬁnalizou o administrador delegado da
Sumol+Compal Moçambique.

“Não faz sentido manter a
sobretaxa” - CDM
Embora a Cervejas de Moçambique
(CDM) diga estar a consumir apenas 10t/ano, está preocupada com os
preços praticados internamente.
O Administrador da CDM, Hugo
Gomes, lembra que esta é “conversa” de há anos, que não faz qualquer
sentido, porque, jurou ele, não existe
açúcar reﬁnado produzido localmente.
“Pelo menos até ao momento, não
existe [capacidade interna para responder a demanda da CDM], sendo
o açúcar por nós adquirido importado pela DNA”, revelou Gomes,
também desmascarando o lobby no
trading.
Até aqui, a CDM adquire açúcar
vendido internamente pela DNA,
mas Hugo Gomes disse que, se os
preços internos não forem revistos, a
opção de aquisição no mercado internacional será equacionada.
Para o administrador da CDM, o
contexto actual já não justiﬁca esse
proteccionismo e lembra que o açúcar só serve como matéria-prima
para a produção de bebidas.
“Quanto a nós, no contexto actual,
não faz qualquer sentido a manutenção da sobretaxa. Reparem que
estamos a falar de um produto que
é usado como matéria-prima na indústria nacional”, reparou.
Mesmo sem entrar em números,
Gomes fez saber que a actual situa-

ção afecta, sobremaneira, os ﬂuxos
de caixa da CDM em “muitos milhões de dólares” que são, anualmente, alocados na aquisição do açúcar,
pelo que urge a retirada da sobretaxa
do açúcar.
Uma das consequências directas da
aplicação destas sobretaxas sobre a
indústria transformadora pode ser
o aumento de preços dos produtos
ﬁnais. Uma garrafa de 300 mililitros
de Coca-Cola, por exemplo, que
agora custa 20 meticais, pode passar
a rondar entre 50 a 70 meticais, claramente, um preço muito acima da
capacidade ﬁnanceira da esmagadora maioria dos moçambicanos.
Outras consequências seriam a baixa na produção e nos impostos, para
além de as empresas colocarem muitos trabalhadores na rua.
O SAVANA sabe que os consumi-

Fernando Oliveira, CEO da
Sumol+Compal

dores industriais desta variante de
açúcar já escreveram ao presidente
da República, ao primeiro-ministro,
ao ministro da Indústria e Comércio e ao ministro da Economia Finanças, mas debalde. Mas também
o Jornal sabe que, ao nível do Governo, o assunto não é consensual,
havendo ministros que se mostram
contrários à aplicação destas sobretaxas.
Mas enquanto o assunto não é resolvido, a situação continua complicada
para os consumidores industriais. O
SAVANA sabe que, só nas últimas
semanas, pelo menos 20 camiões
foram retidos na fronteira de Ressano Garcia, quando traziam açúcar
branco reﬁnado para Moçambique.

“Sobretaxas não são
eternas” - CTA
Embora a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) seja a voz dos dois lados,
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os produtores e consumidores do
açúcar branco reﬁnado, o organismo
entende que a protecção da indústria produtora não pode ser feita à
custa da indústria transformadora.
O presidente do pelouro da Política
Fiscal, Aduaneira e Comércio Internacional na CTA, Kekobad Patel, lembrou que as sobretaxas não
devem ser eternas, lamentando que
até hoje, cerca de 20 anos depois, a
indústria nacional não seja capaz de
produzir açúcar branco reﬁnado.
“Uma sobretaxa não pode ser eterna. É preciso deﬁnir isso, se são três,
cinco ou oito anos”, precisou Patel,
lembrando que Moçambique faz
parte da SADC [Comunidade de
Países da África Austral], onde as
mercadorias têm de circular livres
de quaisquer direitos.
“Nós não podemos ter indústrias
ineﬁcientes. É preciso dizer qual o
período em que uma sobretaxa vai
ser aplicado”, frisou Kekobad Patel.
Para aquele representante da classe
empresarial, as grandes empresas
que ﬁzeram grandes investimentos
em Moçambique, que têm padrões
internacionais próprios de multinacionais, não podem estar reféns
de uma indústria nacional que não
consegue satisfazer a sua demanda.
“À indústria nacional que não conseguir se abastecer no mercado interno, porque não há capacidade no
mercado interno, deve ser dada uma
quota correspondente à sua produção para beneﬁciar de isenções das
sobretaxas e controlar se não estão a
ultrapassar as importações”, anotou.

O politicamente correcto
Os consumidores queixam-se também de, muitas vezes, em algumas
repartições do Governo, o assunto
estar a ser tratado por dirigentes que
pouco entendem do sector açucareiro.
Pelo sim ou pelo não, a verdade é
que, no Ministério da Economia e
Finanças, a pessoa que nos foi indicada para abordar o assunto é o
porta-voz Rogério Nkomo. Mas
logo que mencionámos o DM nº
56/2001, de 11 de Abril, Nkomo
tratou de abrir parênteses: “não tenho efectivamente os pormenores
da legislação”.
A seguir foi um simples jogo de palavras. Procurou argumentar que é
necessário proteger a indústria açucareira nacional, através da aplicação
de sobretaxas, mas quando mencionámos o artigo 2 do DM 56/2001,

Kekobad Patel, CTA

que isenta da sobretaxa o consumidor que importe acima de 600 toneladas anuais, Nkomo perdeu o chão.
“Isso diﬁcilmente posso responder,
só a Autoridade Tributaria (…) mas
se a Lei está assim, então, é um direito que assiste a empresa de a partir dessas quantidades ela estar isenta do pagamento”, disse, navegando
no escuro.
Perguntamo-lo até quando seriam
necessárias almofadas para o sector
açucareiro se reconstruir. “Eu não
tenho noção de quais são os planos
de negócios daquelas empresas açucareiras, mas a sobretaxa é sempre
limitada, é verdade que pode ser
renovada, mas é temporária”, respondeu e já estava feito o “esclarecimento”.
Quem também respondeu o politicamente correcto foi o Ministério
da Indústria e Comércio, através o
director nacional de Indústria, Mateus Matusse.
Para ele, com a entrada em funcionamento da reﬁnaria de Xinavane, o
país já responde a demanda de açúcar branco reﬁnado.
“Na altura em que o país não respondia a demanda interna, esta indústria [consumidora] gozava de
um regime especial na importação
do açúcar reﬁnado, para satisfazer
o déﬁce desta matéria-prima”, disse, mais uma afronta às reclamações
dos consumidores industriais.
Também lacónico, Mateus Matusse
informou que, a partir deste ano, o
país passará a ter a capacidade instalada de 110 mil toneladas/ano de
açúcar branco reﬁnado como resultado da entrada em funcionamento
da nova reﬁnaria da Açucareira de
Xinavane.
De lado, deixou perguntas por responder, como a qualidade do açúcar
comercializado internamente, como
reclamam alguns consumidores industriais.
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Extradição de Chang

“Recurso está condenado ao fracasso” – perito
- Embaixada americana insiste que ex-ministro deva ir à Nova Iorque
Por Argunaldo Nhampossa

N

o meio da controvérsia se
Chang vem a Moçambique
ou irá aos Estados Unidos,
Peter Gastrow, assessor sénior da Iniciativa Global contra o
Crime Organizado Transnacional,
uma organização internacional da
sociedade civil, considera que não
terá qualquer hipótese de sucesso
um eventual recurso à decisão do
ministro sul-africano da Justiça e
dos Serviços Correccionais, autorizando a extradição do ex-ministro
das Finanças para Maputo.
“Não há apelo possível para o Tribunal Constitucional, porque a
decisão é executiva e não judicial”,
disse Gastrow, em declarações ao
portal Zitamar.
Em resposta à decisão do ministro
sul-africano, a embaixada americana em Pretória emitiu uma declaração oﬁcial, quarta-feira à noite,
expressando “grande desapontamento” pela decisão, insistindo, por
outro lado, que Chang deve ser enviado à Nova Iorque para ser lá julgado, considerando que para além
de ter vitimado cidadãos dos EUA
“roubou o governo de Moçambique
em mais de USD700 milhões”.
Para Gastrow, em teoria, a decisão
de Michael Masutha pode ser levada para reexame numa instância
superior com o argumento de que o
ministro da Justiça não usou correctamente a sua consciência ou agiu
irracionalmente, mas “as chances de
sucesso são zero”.
“O ministro poderá demonstrar que
usou cautelosamente a sua consciência e usou cautelosamente o seu
poder discricionário”, aﬁrmou Peter
Gastrow.
Um jurista moçambicano, ouvido
pelo SAVANA, considera que a lei
da extradição da África do Sul dá
poderes ao presidente Cyril Ramaphosa para ter “uma palavra ﬁnal”
sobre o envio de Chang a Maputo.
Ramaphosa deverá ser empossado
como presidente este sábado e não
está claro que Michael Masutha
será reconduzido ao posto de ministro da Justiça.
Mas para Gastrow, o debate sobre
uma eventual alteração da decisão
do ministro sul-africano da Justiça
e Serviços Correcionais está morto.
A decisão de Masutha surge numa
altura em que a oposição no Parlamento moçambicano acusa a presidente da Assembleia da República,
Verónica Macamo, de “silêncio
cúmplice” por não se pronunciar
acerca da perda do mandato de
deputado de Manuel Chang. Caso
seja extraditado nos próximos dias,
não está muito claro se Chang vai
para casa ou directo à cadeia. Alguns juristas argumentam que tecnicamente Chang está duas vezes
detido na África do Sul, primeiro
a mando dos Estados Unidos e,
segundo, em resposta ao mandado
emitido pela justiça moçambicana.
Isto signiﬁca, acrescentam, Chang

Pretória decidiu extraditar Manuel Chang para Moçambique, mas a embaixada
americana na África do Sul insiste que o ex-ministro deva ir à Nova Iorque

seria imediatamente detido logo à
sua entrada no território moçambicano. Contudo, frisam, o advogado
de Chang podia denunciar a ilegalidade da prisão, tendo em conta que
o antigo ministro, sendo deputado,
goza da imunidade parlamentar que
ainda não lhe foi retirada.
O jurista Simeão Cuamba argumenta que, se Chang regressar a
Moçambique, não poderá ser detido porque o estatuto do deputado
diz que “só pode ser preso em ﬂagrante delito”. Neste caso, refere
que o arguido deva ser julgado pelo
Tribunal Supremo, daí que a PGR
tenha aberto um processo autónomo. Fez notar que de momento ele
ainda goza de imunidade, que ainda não lhe foi retirada, sendo que,
por questões de honra, ele devesse
renunciar ao mandato para que o
processo possa avançar aqui no país,
caso regresse.
Dentre os vários aspectos, pesou
na decisão de Masutha, o facto de
Chang ser cidadão moçambicano;
que o alegado delito tenha sido cometido enquanto era ministro em
Moçambique; a dívida foi onerosa
para Moçambique como resultado
da alegada fraude; o facto do visado ter solicitado a extradição para
o seu país de origem e, por ﬁm, os
interesses dos Estados interessados.
“Notei que o pedido dos Estados
Unidos da América foi apresentado
algumas semanas antes do da República de Moçambique. No entanto,
tendo considerado o assunto no seu
contexto completo, tendo em conta
os critérios contidos no Tratado de
Extradição EUA-SA, por um lado,
e o Protocolo de Extradição da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC), por outro,
bem como os factos relevantes, estou convencido de que o interesse
da justiça será melhor servido pela
adesão ao pedido da República de
Moçambique. Decidi que o arguido, o senhor Manuel Chang, será
extraditado para ser julgado pelas
suas alegadas ofensas em Moçambique”, sentenciou Masutha. No
fecho desta edição, os governos de
Moçambique, dos Estados Unidos
e a Interpol, ainda não haviam sido
formalmente notiﬁcados pelo Ministério da Justiça da África do Sul.

A embaixada americana em Pretória fez questão em notar que, ao expressar o seu desapontamento pela
decisão, reagia a um comunicado de
imprensa.

Desilusão
Reagindo à decisão do ministro da
Justiça e dos Serviços Correcionais sul-africano, a embaixada dos
EUA recordou que a justiça norte-americana foi a primeira a pedir
formalmente a extradição do antigo
governante, antes do expediente remetido pelo Estado moçambicano.
“Apelamos ao Governo sul-africano
para enviar Manuel Chang para
os EUA onde deve enfrentar um
julgamento pelos crimes de que é
acusado”.
No comunicado, a representação di-

plomática norte-americana observa
que Chang participou na organização e promoção de um esquema que
resultou numa fraude ﬁnanceira de
mais de dois biliões de dólares norte-americanos.
Foi com base nesses alegados crimes que a justiça norte-americana
pediu formalmente à África do Sul
a extradição de Manuel Chang,
nota o comunicado.
O jurista António Frangoulis acredita que a decisão tomada pelo
ministro sul-africano representa o
trabalho de lobbie político no contexto da “histórica amizade entre a
Frelimo e o ANC”. Masutha anunciou a decisão, poucas horas antes
de deixar o ministério e quando o
governo sul-africano estava em situação de gestão corrente, após a
eleições gerais que tiveram lugar no
princípio do mês.
“Os sul-africanos podem estar a desempenhar o papel de Pôncio Pilatos que lava as mãos ao entregar
Jesus para que seja cruciﬁcado na
cruz”, frisou Frangoulis.

Tacho para Procurador
Num outro desenvolvimento, o
principal procurador da investigação dos Estados Unidos no caso
das dívidas ocultas foi contratado
em Abril como advogado da Exxon
Mobil, com acções na Área 4 da
Bacia do Rovuma em Moçambique.
Matthew Amatruda, principal procurador do caso que incrimina o

ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang e outros
antigos membros do governo moçambicano, deixou de representar
o governo dos Estados Unidos da
América num tribunal federal de
Nova Iorque e trabalha agora como
advogado para a companhia norte-americana Exxon.
Para a Zitamar News, a contratação
“confere à Exxon uma potencial
vantagem substancial para navegar
(…) as águas da política moçambicana”.
Para Zitamar, a contratação do
antigo procurador Matthew Amatruda pode implicar que a nova empregadora, Exxon, tenha estado na
origem de interesses para a abertura
do processo judicial sobre os empréstimos ilegais a empresas moçambicanas num tribunal de Nova
Iorque, em Janeiro.
“Houve sempre ligações próximas entre o governo dos EUA e a
ExxonMobil – como foi claramente
demonstrado com a actual administração, quando o Presidente nomeou o CEO da Exxon, Rex Tillerson, para secretário de Estado”,
escreve a Zitamar.
Os procuradores federais (US Attorneys) têm o poder de decidir que
casos e investigações têm prioridade nos tribunais.
“Não seria a primeira vez que os
EUA eram acusados de ﬂexionar o
seu poder jurídico internacional de
uma forma que beneﬁcia negócios
americanos no estrangeiro”, pode
ler-se também na publicação.

Subeva confessa

E

ntretanto, a antiga executiva do Credit Suisse (CS), Detelina Subeva, considerou-se
culpada da acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, no âmbito do processo
das dívidas ocultas de Moçambique que decorre em
Nova Iorque.
“Concordei, juntamente com outros, em ajudar a
lavar as receitas de actividades criminais, nomeadamente, subornos ilegais pagos por uma empresa
chamada Privinvest e pelo seu representante, Jean
Boustani”, disse Subeva ao juiz William Kuntz II,
durante uma sessão no tribunal de Brooklyn, em
Nova Iorque, na segunda-feira.
Os pagamentos ilícitos, que Subeva diz terem sido
feitos em 2013, estavam ligados a um empréstimo
do Credit Suisse a uma empresa pública moçambicana, acrescentou a antiga vice-presidente da unidade de ﬁnanciamento global do Credit Suisse em
Londres.
De acordo com a agência de informação ﬁnanceira
Bloomberg, Subeva explicou ao juiz que o seu chefe, Andrew Pearse, lhe disse que ia transferir 200
mil dólares para uma conta que ela tinha recentemente aberto, e que vinham de subornos pagos por
Boustani e a Privinvest a Pearse, no valor de um
milhão de dólares.
“Eu concordei em aceitar e ﬁcar com estas quantias sabendo que eram provenientes de actividades
ilegais”, confessou a antiga bancária, que viu o Ministério Público norte-americano desistir de três
outras acusações de conspiração, não sendo ainda

claro se também foi feito um acordo sobre a pena.
A antiga executiva do CS tornou-se assim na primeira pessoa a dar-se como culpada de um esquema ﬁnanceiro que a acusação norte-americana diz
que chega aos dois biliões de dólares no âmbito
do escândalo das dívidas ocultas de Moçambique.
Subeva foi colocada em liberdade mediante caução
que, segundo a Bloomberg, foi ﬁxada num milhão
der dólares.
Entre os outros envolvidos no caso, Boustani está
encarcerado em Nova Iorque, Pearse e Surjan Singh lutam contra a extradição para os EUA no Reino Unido e o antigo ministro das Finanças Manuel
Chang está detido em Joanesburgo. Dois outros
procurados pela justiça norte-americana, António
Carlos do Rosário e Teóﬁlo Nhangumele estão em
prisão preventiva em Maputo.

Antiga executiva do Credit Suisse, Detelina Subeva
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André Thomashausen:

É possível que Chang regresse antes do recurso

O

professor de direito internacional, André Thomashausen, considera que
existe a possibilidade de
Manuel Chang, antigo ministro
moçambicano das Finanças, ser
enviado a Maputo, mesmo antes
do recurso ser formulado pelas autoridades norte-americanas.
“Sim, essa possibilidade existe
enquanto não tiver começado o
processo de revisão judicial. E é
bastante provável que tenha sido
esse o combinado entre o Presidente Nyusi e a ministra Sisulu,
durante a última visita a Maputo”, rematou Thomashausen, professor de Direito Comparado na
Unisa (Universidade da África do
Sul) e especialista em Direito Internacional.
Depois da decisão do ministro
Matsutha, existe a possibilidade
da África do Sul mandar Manuel
Chang para Maputo, antes do
recurso norte-americano ser formulado e dessa forma desaparecer
a “causa” do litígio?
Sim, essa possibilidade existe enquanto não tiver começado o processo de revisão judicial. E é bastante provável que tenha sido esse
o combinado entre o Presidente
Nyusi e a Ministra Sisulu, durante
a última visita a Maputo.
A decisão tem efeitos suspensivos
tendo em conta que está ainda dependente do eventual recurso dos
americanos? Quanto tempo os
EUA tem para recorrer?

ser devolvido ao seu país natal é
falso. O argumento viola directamente as obrigações que a África
do Sul assumiu, quando em 1999,
assinou o acordo de extradição com
os Estados Unidos da América, já
que nesse acordo, a nacionalidade
de um arguido não é uma consideração admissível, mas pelo contrário, a consideração aplicável é a
nacionalidade das vítimas do crime.
O disposto contrário no Protocolo da SADC sobre extradição não
pode ser aplicado, porque este ulterior protocolo não pode alterar o
compromisso assumido pela África
do Sul no seu acordo com os EUA.
Além disso, simplesmente não há
sequer credibilidade mínima do
sistema judicial moçambicano.
Até que ponto esta decisão do ministro Matsutha é politicamente
motivada, dadas as simpatias políticas entre o ANC e a Frelimo?
Sim, certamente existem laços de
amizade e aﬁnidade ideológica
desde o tempo das guerras de libertação. Mas já não é um sentimento
generalizado. Muitos no ANC estão revoltados com a conduta do
ﬁlho Florindo do Presidente Nyusi
em Joanesburgo onde está a provocar acidentes com os seus carros de
corrida e tem o mau feitio de agredir pessoas, quando caminha embriagado em sítios públicos, acompanhado de guarda-costas armados
e agressivos. Também da parte de
Moçambique há equívocos, provocados pela África do Sul, como por

André Thomashausen

O pedido para a revisão judicial de
uma decisão do executivo pode ser
feito dentro de seis meses. Mas claro que o processo de revisão judicial
ﬁca sem efeito no caso de ter havido implementação irremediável da
decisão, quer dizer logo que o arguido Chang tiver transitado para
Moçambique, onde poderá gozar
da sua imunidade parlamentar, na
condição de deputado.
Um dos argumentos do ministro
para extraditar Chang para Moçambique é de que os interesses
da justiça serão melhor servidos
no país de origem. Colhe esse argumento dada as relações de promiscuidade entre a justiça e o poder
político (Frelimo) em Moçambique?
O argumento de Matsutha que
Chang tem a nacionalidade moçambicana e que por isso deveria

exemplo resultantes do pagamento
muito inferior ao custo pela energia
fornecida a partir de Cahora Bassa.
Michael Matsutha cessa funções
dentro de dias. Terá se comportado como Pilatos, lavando as
mãos?
Não se sabe se vai ser nomeado de
novo Ministro da Justiça. Sendo
o único quadro superior do ANC
que sofre de uma deﬁciência física
(é cego), representa os interesses do
grupo importante dos deﬁcientes
e não há no partido quem teria a
coragem de apontar o dedo para
a má gestão que na realidade tem
feito no ministério, dando cobertura aos abusos legais de Zuma.
Também é de lembrar a sua falta de
qualiﬁcações superiores e de prática
proﬁssional. Deve ter havido uma
motivação pessoal para Masutha
ter tomado este tipo de decisão três

dias antes da tomada de posse do
Presidente Ramaphosa. É possível
que se trate de um desaﬁo políti-

co em que Masutha se juntou à ala
neo-Zuma, liderada pelo Secretário-Geral Magashule e pela Mi-

nistra das Relações Internacionais,
a “princesa” Sisulu, frequentemente
em visita oﬁcial a Maputo.
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Perspectivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)

Governo optimista e FMI pessimista
Por Argunaldo Nhampossa

O

governo e o Fundo
Monetário Internacional (FMI) fizeram uma
revisão em baixa da
taxa de crescimento económico
do país, depois ter sido afectado
pelos ciclones Idai e Kenneth.
Apesar do corte nas perspectivas, o governo é mais optimista:
de uma previsão inicial de 4.7%,
o executivo estima agora um
crescimento do PIB de 2.2%.
O FMI entende que haverá uma
descida para 1.8%, contra os
3.8% inicialmente projectados.
O representante residente do
FMI em Moçambique, Ari Aisen, aponta os efeitos combinados dos ciclones Idai e Kenneth,
como as principais causas da
erosão dos indicadores do desempenho económico.
A agricultura, que é o principal
motor da economia moçambicana, está a apresentar um fraco
desempenho, afectando a “performance” da economia.
Extensas áreas de produção foram deitadas abaixo nas zonas
centro e norte, regiões preponderantes para o abastecimento
nacional.
Segundo Ari Aisen, que falava durante a apresentação das
perspectivas económicas para
África Subsahariana e Moçambique, o comércio, transportes
e infraestruturas, que também
foram largamente afectadas,
contribuem igualmente para o
abrandamento das taxas de crescimento económico.
O nível de preços na cidade da
Beira tem sido caracterizado
por uma subida, na sequência de
uma maior procura e fraca oferta de produtos.
Esse cenário poderá inﬂuenciar
a subida de inﬂação para 8%
contra 5% previstos no princípio do ano.
Devido ao Idai, a taxa de inﬂação na cidade da Beira, de
acordo com o FMI, atingiu dois
dígitos.
Mas nem tudo são más notícias.
O FMI entende que esta queda
não será de longo prazo, uma
vez que as previsões indicam
para uma retoma, já para o próximo ano.
Aquele organismo prevê um
crescimento à volta de 6% movido pela rápida recuperação do
sector agrícola, mas com tendência crescente para 9,2% em
2023 e a cerca dos 11,5% em
2024, quando as torneiras do
gás começaram a jorrar na Bacia
do Rovuma.
Para o FMI, o sector agrícola
vai recuperar-se fortemente em
função das políticas no sector

adoptadas pelo executivo, bem
como através da recuperação
dos espaços rurais afectados.
Questionado sobre como é que
a evolução na agricultura será
possível num cenário em que a
produção sofreu um grande revés, Aisen explicou o seguinte:
“Você vinha com uma produção
agrícola que depois cai muito e
você consegue restaurar aquela
produção que tinha anteriormente, passas a ter uma taxa de
crescimento superior em relação
a que tinha antes. Isto é uma recuperação em forma de V e nós
temos veriﬁcado estas situações
em países que enfrentam fenómenos naturais como os que sucederam em Moçambique. Não
há bola de cristal, há sim certos
padrões que usamos para observar a recuperação”.

Contratos devem trazer
ganhos
Convidado a comentar estas
previsões de crescimento económico, o director de Estudos
Económicos e Financeiros no
Ministério da Economia e Finanças, Vasco Nhabinde, preferiu deixar recomendações no
que diz respeito à planiﬁcação.
Nhabinde diz que os ciclones
que devastaram as zonas centro
e norte revelaram que o país é
altamente vulnerável às calamidades naturais, o que exige uma
nova abordagem na planiﬁcação
orçamental, que deve incluir a
componente resiliência das infraestruturas.
Propõe a modiﬁcação dos planos de desenvolvimento, uma
melhor gestão das receitas públicas, uma política ﬁscal coordenada com a monetária de
modo a que o país alcance um
crescimento sustentável a longo
prazo.
Mas as principais inquietações
de Nhabinde estão relacionadas
com os contratos ﬁrmados no
domínio da exploração dos recursos naturais do país.
“Os contratos devem ser vistos
com olhos de ver, porque deixam muitas coisas por detrás e
não permitem que o país ganhe
aquilo que deveria ganhar com
os recursos”, aﬁrmou.
É difícil, prosseguiu, aceitar essa
realidade, mas é preciso ir pela
via que vai trazer o bem estar
para as gerações futuras”, assinalou.
Nhabinde preferiu não entrar
em muitos detalhes, avançou
que é preciso “uma visão visionária na exploração dos recursos”.

Remeteu os comentários ao
futuro, sublinhando que o país
acaba de iniciar com a exploração do carvão, mas dentro em
breve, vai arrancar a exploração do gás, o que deve remeter
para um pensamento positivo
para que o país tenha almofadas
necessárias para enfrentar choques.
O país precisa de trabalhar para
a estabilidade de preços e aposta
na ediﬁcação de infraestruturas.

Governo optimista
Evocando os efeitos dos ciclones, o governo fez uma previsão
optimista da economia, apontado que o PIB deverá crescer
2.5% contra os 4.7% inicialmente previstos.
A taxa de inﬂação deverá regis-

tar uma ligeira subida de 0,5%,
passando dos 6,5% para 7%.
Falando numa conferência de
imprensa, esta terça-feira, que
visava apresentar o relatório
de execução orçamental dos
primeiros três meses do ano,
Rogério Nkomo, porta-voz do
Ministério da Economia e Finanças, disse que o executivo
ainda está a avaliar a possibilidade de avançar com uma proposta de orçamento retiﬁcativo.
Explicou que a revisão dos indicadores macroeconómicos é a
primeira etapa do trabalho que
poderá determinar a necessidade ou não de um orçamento
retiﬁcativo, mas, antes, é preciso
ver o impacto destes indicadores
sobre a inﬂação.
Garantiu que o executivo tem

mecanismos de gestão orçamental para responder a despesas relativas à emergência.
Segundo Nkomo, no primeiro
trimestre deste ano, a economia
nacional registou um crescimento de 3.3%. Este desempenho
foi condicionado pela seca no
sul e ciclones no centro e norte,
que tiveram um forte impacto
nos sectores agro-pecuário, infraestruturas e comércio.
A indústria extractiva cresceu
11.7%, educação 6.1%, enquanto a construção civil registou
uma queda na ordem de 1.2%.
O Ministério da Economia e
Finanças diz que foi possível
arrecadar receitas na ordem de
49.2 mil milhões de meticais
contra 26.2 no mesmo período
de ano passado.
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Standard Bank apresenta nova cara

O

Standard Bank abriu, na
semana passada, a sua
nova agência na avenida
do Trabalho, na cidade de
Maputo, em substituição da antiga, prova do esforço com vista a
conferir maior conforto e comodidade.
A nova agência, construída de raiz
numa zona comercial e bastante
movimentada, apresenta um espaço de atendimento maior, concebido para prestar um serviço de
excelência aos clientes.
Dotada da mais recente tecnologia
existente no mercado, a agência
dispõe de três caixas e igual número de ATM’s (duas normais e uma
para depósitos), uma máquina para
grandes depósitos, disponíveis 24
horas por dia, e um parque de estacionamento com segurança.
A gerente da agência, Nilza Trindade, explicou que a entrada em
funcionamento do empreendimento vai consolidar ainda mais a relação que o banco tem com os clientes, que há muito ansiavam por um
espaço mais amplo e moderno.
“Trata-se de uma agência implantada numa zona de fácil acesso,
com tecnologia de ponta e design
moderno, onde os clientes que estão ao nosso redor, e não só, pode-

rão encontrar produtos e serviços
à medida das suas necessidades”,
disse a gerente.
Para os clientes, o facto de ter sido
dedicado maior espaço de atendimento e o acréscimo do número de
ATM’s constituem elementos diferenciadores da agência, que oferece
um ambiente mais acolhedor e que

permite maior interacção com os
colaboradores.
“Sentimo-nos mais cómodos no
interior da agência, pois possui um
espaço maior em relação à antiga.
O aumento do número de ATM’s
ajudou-nos bastante. Já não precisamos de ficar muito tempo na
fila para levantar dinheiro, e hoje

já temos um ATM para depósitos.
As condições melhoraram significativamente”, considerou Janete
Valente, cliente do banco.
Por seu turno, Joaquim Saíde, também cliente do banco, mostrou-se impressionado com o novo
empreendimento, principalmente
com os serviços disponibilizados

aos clientes. “Confesso que é uma
agência moderna, construída a pensar nos clientes. Tem um parque de
estacionamento e maior acessibilidade. Diferente da antiga agência,
esta tem as ATM’s protegidas, e
temos, ainda, a possibilidade de depositar o nosso dinheiro quando (a
agência) estiver encerrada”.

Volume de carga nos portos cresce 35%

A

carga manuseada nos
portos nacionais registou
um crescimento de cerca de 35%, no presente
quinquénio. Em 2018, os portos
moçambicanos manusearam cerca
de 46 milhões de toneladas, contra
cerca de 34 milhões em 2014.
Do ponto de vista de contribuição
de cada unidade portuária, o Porto de Maputo destaca-se, quer no
volume da carga manuseada, quer
na consolidação dos seus ritmos de
crescimento, durante o quinquénio. Só em 2018, de um total de
46 milhões de toneladas manusea-

das em todos os portos nacionais, o
Porto de Maputo manuseou cerca
de 19.5 milhões de toneladas, cerca de 42%.
A informação foi revelada esta
segunda-feira, pelo ministro dos
Transportes e Comunicações,
quando procedia a inauguração
de cinco simuladores de guindastes, para a formação de operadores
de máquinas, no futuro Centro de
Formação Portuária do Porto de
Maputo.
O investimento neste equipamento tecnológico, dotado de softwares que permitem a simulação de

operação de máquinas consoante
as necessidades do porto, enquadra-se na estratégia de formação
profissional da Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo (MPDC).
Na ocasião, Carlos Mesquita referiu que os simuladores, ora inaugurados, sinalizam uma decisão
muito importante para o desenvolvimento da actividade de formação
portuária: “É nossa expectativa
que contribuam para a melhor
profissionalização dos trabalhadores, para atingirem, cada vez mais,
melhores índices de eficiência do
Porto de Maputo”, disse.

Ministro sueco em Moçambique para avaliar cooperação

O

Ministro Sueco da Cooperação para o Desenvolvimento Internacional,
Peter Eriksson, efectuou,
esta semana, uma visita de três
dias a Moçambique, tendo como
principal ponto da agenda uma
abordagem geral sobre questões
climáticas e do meio ambiente.
A visita, que teve lugar de 22 a 24
de Maio, incluiu um encontro com

o Presidente da República, Filipe
Nyusi, e uma deslocação à cidade da
Beira, onde Eriksson foi inteirar-se
do trabalho humanitário que decorre na sequência do ciclone Idai, bem
como os planos de reconstrução
para toda a região afectada.
Questões relacionadas com o clima
e o meio ambiente, assim como o
fortalecimento da resiliência face
aos desastres naturais, foram tam-

bém alguns dos principais focos da
visita do Ministro à Beira.
Na região centro de Moçambique,
para além de aproximadamente 10
milhões de dólares disponibilizados
para o trabalho humanitário, a Suécia pretende contribuir com mais de
15.5 milhões de dólares em 2019,
para a reconstrução e sistemas de
protecção social.
O novo apoio sueco destina-se à

recuperação rápida, agricultura resiliente, reabilitação das centrais
hidroeléctricas e sistemas de protecção social para grupos particularmente vulneráveis a ciclones. A
Suécia também contribui para a resposta da ONU e de outros agentes
humanitários à nível central.
“É importante trabalhar para prevenir desastres e fortalecer a resiliência
daqueles que vivem na pobreza, que

é uma parte central de nossa assistência bilateral ao desenvolvimento”, afirmou Eriksson.
O principal foco da cooperação
sueca para o desenvolvimento
centra-se sobre questões relacionadas com o meio ambiente,
clima e aumento da resiliência; a
democracia, igualdade de género
e direitos humanos; e o desenvolvimento económico inclusivo.

14

Savana 24-05-2019

EVENTOS

MRV apoia vítimas
de ciclones

A

Mozambique Rovuma
Venture S.p.A. (MRV) e
os seus parceiros da Área
4 anunciam uma contribuição de mais USD100 mil para
apoiar em acções de recuperação
e destaca a necessidade de um
apoio contínuo para as populações das regiões afectadas pelos
ciclones Idai e Kenneth.
O apoio financeiro será direcionado para uma organização líder
no apoio humanitário, que está
no local a fornecer assistência ali-

mentar às populações afectadas.
A doação provém de uma contribuição directa da MRV e dos seus
parceiros da Área 4.
Este apoio adicional complementa os esforços de assistência humanitária já realizados por cada
um dos parceiros da Área 4 individualmente, num valor total de
USD1.150 mil, com o objectivo
de minimizar o impacto causado
por estes desastres naturais nas
províncias de Sofala, Manica e
Cabo Delgado.

“O Museu vai às escolas”

P

ara celebrar o Dia Internacional dos Museus, assinalado no passado dia 18 de
Maio, o Museu dos CFM
em Maputo, acolhe desde terça-feira (21 de Maio) a 14 de Junho
próximo, a 2ª Edição do projecto
“O Museu vai às Escolas”.
Iniciativa que decorre sob o lema:
“Museus como Centros Culturais:
o futuro da tradição”, um projecto
que integra um conjunto de eventos visando desenvolver uma plataforma didática entre o museu e
os alunos/estudantes das escolas
primárias, secundárias e técnico-profissionais da cidade e província

de Maputo.
O projecto pretende contribuir
para que alunos/estudantes, que
por vários motivos não conseguem/
podem visitar o Museu, encontrem
nesta exposição itinerante alternativas didáticas e interactivas capazes de contribuir para o seu desenvolvimento como cidadãos.
Para além do projecto acima referido, ainda no âmbito do Dia Internacional dos Museus, o Museu
dos CFM realizou outras iniciativas, nomeadamente: visitas guiadas
ao Museu com entradas gratuitas, palestras, atelier para crianças,
workshops entre outras.

Karpowership apoia 400
famílias vítimas do Idai

C

erca de 400 famílias do
Bairro de Chipangara, na
Beira, receberam vales de
compras oferecidos pela
Karpowership no valor total de 700
mil. Esta acção de solidariedade
beneficiou cerca de 2500 pessoas
que vivem naquele Bairro, um dos
mais carenciados e mais atingidos
pelo Ciclone Idai que, em Março,
devastou a região centro de Moçambique.
A acção foi formalizada na Universidade UniZambeze, através da
entrega de cabazes alimentares e
vales de compras a dez famílias com
maiores dificuldades, as primeiras a
receber esta ajuda da Karpowership.

A iniciativa beneficiou famílias carenciadas e com filhos que podem
utilizar os vales de compras para
adquirirem bens alimentares e de
primeira necessidade, num espaço
comercial, localizado nos arredores
do Bairro.
O Director Geral da Karpowership Moçambique, Cumhur Aksoy,
considerou que o ciclone, na Beira,
foi devastador, sendo, por isso, importante auxiliar e acompanhar as
vítimas do Ciclone para que não
fiquem esquecidas, salientando
que com os vales de compras oferecidos se pretende reforçar o seu
apoio junto das comunidades locais. (C.C)

Festival AZGO 2019 solidário

D

urante quatro dias, Maputo
transformou-se num palco
privilegiado da diversidade
cultural, naquele que é já o
mais conceituado Festival Internacional de Música e Artes de Moçambique. A 9ª edição do AZGO
voltou a ser um sucesso, assumindo-se como uma referência incon-

tornável no mundo da música, em
toda a região da África Austral.
Para além da música o evento contou com a realização de conferências, fóruns, debates e workshops
com artistas nacionais e internacionais, gestores e produtores.
Este ano, dado o momento que o
país atravessa, o Festival AZGO

assumiu também uma componente solidária. O Millennium bim,
patrocinador oficial teve, durante
os dias do evento, um ponto de recolha de donativos para as vítimas
do ciclone Idai. Todos os donativos
serão encaminhados para a população afectada.
(CC)
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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.
&RPRLPSXOVLRQDGRUHVGRPHUFDGRGHUHQGDĔ[D
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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DESTAQUE RURAL Nº 60
16 de Maio de 2019
Mélica Helena Chandamela e João Mosca

COBERTURA FLORESTAL DO CORREDOR DA BEIRA

O decréscimo da área florestal
observado em Moçambique pode
ser justificado pelos seguintes
factores: (1) exploração concentrada em poucas espécies para
fins comerciais e de consumo
(geralmente as espécies de maior
valor económico); (2) exploração
florestal sem licença; (3) exportação de madeiras preciosas e de
primeira classe sem ou com pouca
transformação; (4) corte de madeira com diâmetro inferior ao
determinado por espécies; (5) não
cumprimento dos limites de corte permitidos por operador; (6)
corte em zonas de conservação e
ecossistemas frágeis2 ; (7) agricultura itinerante; e, (8) aumento da
área agricultada devido ao crescimento demográfico3.
Os gráficos a seguir demonstram
a cobertura florestal e agrícola no

As árvores da floresta sempreverde são assim chamadas por manterem as folhas durante todo o
ano, inclusive no período de seca.
Eles são, na sua maioria, árvores
altas e de madeira dura. Ocorrem
em uma ampla gama de zonas climáticas e incluem árvores como
coníferas, carvalho vivo e azevinho em climas frios, eucaliptos e
acácias em zonas mais temperadas, e árvores da floresta tropical
em zonas tropicais. As árvores são
usadas para obtenção de madeira,
polpa de celulose, medicamentos,
decoração, etc.7

Não obstante a grande variedade,
a exploração para fins energéticos
(obtenção de lenha e carvão), bem
como para fim comercial, é concentrada em poucas espécies:“…
mais de metade do volume de madeira explorada é pertencente a (…)
Chanfuta, Umbila e Panga-panga
(…). O estudo refere que 85% do
consumo é distribuído em 3 espécies,
Chanfuta, Umbila e Jambirre.” 8
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&RPR p SRVVtYHO YHULÀFDU QRV
JUiÀFRVDFLPDH[LVWHXPDUHODomR HVWUHLWD HQWUH R DXPHQWR GDV iUHDV DJULFXOWDGDV H D
UHGXomR GDV iUHDV FREHUWDV$
ÁRUHVWD p XPD IRQWH GH UHQGLPHQWR H SDUWH GRV VLVWHPDV
GH SURGXomR DJUiULRV FRP D
H[SDQVmR GDV iUHDV DJULFXOWDGDVSRUHIHLWRGHPRJUiÀFR H
QmR SHOR DXPHQWR GDV iUHDV
PpGLDV SRU H[SORUDomR 10  H
GHYLGR j DJULFXOWXUD LWLQHUDQWH YDVWDV iUHDV VmR VLVWHPDWLFDPHQWH GHVÁRUHVWDGDV 2V
WURQFRV REWLGRV GR FRUWH GDV
iUYRUHVVmRDSURYHLWDGRVSDUD
OHQKD QD FRQVWUXomR FDVDV
FHUFDGRV HWF  RX QD SURGXomRGHFDUYmRHQRVWUrVFDVRV
SDUD FRQVXPR H YHQGD $SyV
DTXHLPDRVRORWRUQDVHPDLV
IpUWLO GXUDQWH  D  DQRV EDL[DQGR UDSLGDPHQWH QRV DQRV
VHJXLQWHVRTXHREULJDjDEHUWXUDGHQRYRVFDPSRV11 DJULFXOWXUDLWLQHUDQWH 
1R FRUUHGRU GD %HLUD DOpP
GR HIHLWR GHPRJUiÀFR H GD
DJULFXOWXUD LWLQHUDQWH H[LVWH
PXLWD H[WUDFomR GH PDGHLUD
SDUD D SURGXomR GH FDUYmR
SDUD DEDVWHFLPHQWR GRV FHQ-
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WURV XUEDQRV VREUHWXGR %HLUD
H&KLPRLRHGDVJUDQGHVYLODV
DRORQJRGRFRUUHGRU8OWLPDPHQWHSDUWHGRFDUYmRFRQVXPLGRHP0DSXWRSURYpPGDV
SURYtQFLDVGH0DQLFDH6RIDOD
2 DFHVVR IiFLO DRV PHUFDGRV
GHYLGR j UHGH YLiULD H GRV
FDPLQKRVGHIHUUR DR ORJR GR
FRUUHGRUIDFLOLWDHVVHQHJyFLR
(P  R FRQVXPR GH FRPEXVWtYHLVOHQKRVRVQRVFHQWURV
XUEDQRV IRL HVWLPDGR HP 
PLO PHWURV F~ELFRV  H QDV ]RQDV UXUDLV HP  PLO P $
SURGXomRIRLGHPLOVDFRV
GH FDUYmR YHJHWDO HP 
VHQGR GH FHUFD GH  PLOKmR
GHVDFRVHP
$SURGXomRGHFDUYmRHQVDFDGRWHPVLGRVXSHULRUDRYROXPHOLFHQFLDGRVHQGRTXHHVWH
UHSUHVHQWDDSHQDVGHD
GD SURGXomR WRWDO 'HO *DWWR
  4XDQWR DR SURFHVVDPHQWR ORFDO DV VHUUDo}HV VmR
DEDVWHFLGDV GH PDGHLUD REWLGDSRUOLFHQoDVVLPSOHV FHUFD
GH   FRQFHVV}HV ÁRUHVWDLV
H FRPSUD D WHUFHLURV '17)
  *UDQGH SDUWH GD PDGHLUDXVDGDQDVFDUSLQWDULDVp

REWLGD QR PHUFDGR LQIRUPDO
(QWUH  H  KRXYH XP
DXPHQWR GH  VHUUDo}HV H
FDUSLQWDULDVQRSDtVWHQGRDXPHQWDGR WDPEpP D SURGXomR
GH SURGXWRV FRPR WUDYHVVDV
SDUTXHW H IROKHDGR YHQGLGRV
QR PHUFDGR QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO12
2 Q~PHUR GH FRQFHVV}HV ÁRUHVWDLV WDPEpP WHP DXPHQWDGR DR ORQJR GRV DQRV 'DGRV
GD'17)  UHYHODPTXH
D PpGLD GD iUHD GH FRQFHVV}HV QR SULQFtSLR GD GpFDGD
GH  HUD GH  KHFWDUHV
FRQWUDRVDFWXDLVKHFWDUHV'HDFRUGRFRPRUHODWyULR
DQXDO GD '17) GH  
GDV FRQFHVV}HV ÁRUHVWDLV SRVVXtDPSODQRVGHPDQHLR(VWD
HQWLGDGHGHIHQGHTXHXPDGDV
UD]}HVSDUDWDOIDFWRWHPVLGRD
IDOWDGHFDSDFLGDGHÀQDQFHLUD
GHJUDQGHSDUWHGRVRSHUDGRUHVQDFLRQDLVSDUDDUHDOL]DomR
GRV LQYHQWiULRV ÁRUHVWDLV GHWDOKDGRVHSODQRVGHPDQHLR
$ OHJLVODomR SUHYr TXH D H[SORUDomR ÁRUHVWDO SDUD FRQVXPR SUySULR VHMD SHUPLWLGD jV
FRPXQLGDGHV HP TXDOTXHU
pSRFDGRDQRFRPREHQHItFLR
GH LVHQomR GD WD[D GH H[SORUDomR ÁRUHVWDO $SHVDU GH VHU
XP IDFWRU SRVLWLYR GHYLGR jV
FRQGLo}HV HFRQyPLFDV GDV FRPXQLGDGHV SRGH OHYDU j H[SORUDomR ÁRUHVWDO GHVUHJUDGD
H LQVXVWHQWiYHO 2 YROXPH GH
FRQVXPR GRPpVWLFR GH FRPEXVWtYHLV OHQKRVRV RFRUUH QDV
]RQDV UXUDLV FRPR WDPEpP
QDV]RQDVXUEDQDVHpHOHYDGR
GHYLGRDREDL[RDFHVVRjHQHUJLD HOpFWULFD H D RXWUDV IRQWHV
GH HQHUJLD 6HJXQGR RV UHVXOWDGRV GR ,'6   PDLV
GHGDSRSXODomRPRoDPELFDQD XWLOL]D OHQKD SDUD FRQ-

IHFomR GH DOLPHQWRV 3RU VXD
YH] R FDUYmR YHJHWDO p XVDGR
QXPDSHUFHQWDJHPGHHP
]RQDVXUEDQDVHQDV]RQDVUXUDLV
2FRPpUFLRLOHJDOGHSURGXWRV
ÁRUHVWDLVpRXWURIDFWRUGHGHVÁRUHVWDomRDFHOHUDGD1RFDVR
GH0RoDPELTXHpVREHMDPHQWHFRQKHFLGRRFRUWHDFRPHUFLDOL]DomRHDH[SRUWDomRLOHJDO
GHPDGHLUD$FDGHLDGHYDORU
HQWUHRFRUWHHDH[SRUWDomRLQFOXLRVFRUWDGRUHVFRQWUDWDGRV
QDV FRPXQLGDGHV SRU OtGHUHV
H RXWURV DJHQWHV HFRQyPLFRV
ORFDLV R WUDQVSRUWDGRU GRV
WRURV H RV SDUTXHV GH UHFHSomR GD PDGHLUD QDV FLGDGHV
SRUWXiULDV SDUD H[SRUWDomR
JHUDOPHQWHGHSURSULHGDGHGH
HPSUHViULRV FKLQHVHV (VWH IHQyPHQRDIHFWDQHJDWLYDPHQWH
QmRVyDFRQVHUYDomRHVXVWHQWDELOLGDGH GR UHFXUVR ÁRUHVWDOFRPRUHGX]RVLPSRVWRVD
VHUHP SDJRV H DV UHFHLWDV HP
GLYLVDVGHYLGRjVH[SRUWDo}HV
QmRGHFODUDGDV
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3. RESUMO
2V JUiÀFRV DSUHVHQWDGRV QR
WH[WRUHYHODPFODUDPHQWHDUHODomRHQWUHRGHFOLYHGDViUHDV
GHVÁRUHVWDGDV H R DXPHQWR
GDV iUHDV GH H[SORUDomR DJUtFROD 3RGHVH QXP SULPHLUR
PRPHQWR VXJHULU TXH R FUHVFLPHQWRGHPRJUiÀFRHDDJULFXOWXUD LWLQHUDQWH VmR IDFWRUHV
SULQFLSDLV GD GHVPDWDomR QRV
ORFDLVHVWXGDGRV
2V GLVWULWRV GR FRUUHGRU GD
%HLUD VmR LPSRUWDQWHV DEDVWHFHGRUHVGHFDUYmRHRXWURVPDWHULDLVÁRUHVWDLVSDUDRFHQWURV
XUEDQRV TXH QmR SRVVXHP
DOWHUQDWLYDV GH RXWUDV IRQWHV
HQHUJpWLFDV H TXH VHMDP PDLV
EDUDWDV2FUHVFLPHQWRGDSRSXODomRHPFHQWURVXUEDQRVp
RXWURIDFWRUGRDXPHQWRUiSLGR GR FRQVXPR GH PDWHULDLV
ÁRUHVWDLV

3RGHVH TXHVWLRQDU VREUH RV
FULWpULRV GH DXWRUL]DomR GH OLFHQFLDPHQWR D DJHQWHV HFRQyPLFRV SDUD DV GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRP D
&RQIRUPH VH REVHUYD QR JUiÁRUHVWD 2 ULWPR GR DXPHQWR
ÀFR DEDL[R RV YDORUHV UHJLVGHOLFHQoDVGHYHVHUYHULÀFDGR
WDGRV SHOR %DQFR GH 0RoDPVREUH D FDSDFLGDGH SURGXWLYD
ELTXH VmR EDVWDQWH LQIHULRUHV
GD ÁRUHVWD FRQVLGHUDGR R XVR
TXDQGR FRPSDUDGRV DRV GD
VXVWHQWiYHOGRUHFXUVR
)$2 (VWD GLIHUHQoD SRGH VHU
MXVWLÀFDGD SRU GLIHUHQWHV IRU2 JUiÀFR GDV H[SRUWDo}HV LQPDV GH LOHJDOLGDGH FRPR
GLFDDH[LVWrQFLDGHPHUFDGRV
SRU H[HPSOR H[SRUWDomR QmR
H H[SRUWDo}HV QmR FRQWDELOLGHFODUDGD
VXEIDFWXUDomR
]DGDV R TXH SUHVVXS}H FHUFODVVLÀFDomR LQIHULRU GD PD- WDPHQWH XPD H[WUDFomR GH
GHLUD UHGX]LQGR R YDORU GD PDGHLUD FLPD GD OLFHQFLDGD
H[SRUWDomR H R SDJDPHQWR GH FLUFXLWRVGHWUiÀFRFRUUXSomR
LPSRVWRV *UDQGHV TXDQWLGD- H SHUGDV LPSRUWDQWHV SDUD R
GHVGHPDGHLUDSRGHUmRHVWDU HUiULRS~EOLFRHSDUDDVUHFHLVHQGR H[SORUDGDV LOHJDOPHQWH WDVHPGLYLVDV
VHP TXDOTXHU UHVSHLWR SHORV
SDGU}HV DPELHQWDLV HVWDEHOH- 4. SUGESTÕES
FLGRV SDUD D VXVWHQWDELOLGDGH
GDVÁRUHVWDV
&RQVLGHUDQGR RV IDFWRUHV TXH

Gráfico 6
Valores de exportação de produtos florestais, em milhões de USD14
Valor (Milhões USD)

2. A DESFLORESTAÇÃO NO
CORREDOR DA BEIRA

As florestas de Miombo são importantes para a subsistência das
populações rurais. Para além da
madeira, várias das suas espécies
florestais fornecem produtos não
madeireiros, como frutas, mel,
caça (carne), forragem para gado
e lenha.5 A madeira de Mopane
é uma das mais duras da África
Austral e é difícil de a trabalhar
devido à sua dureza, sendo essa é a
razão da sua resistência à térmites.
Por esta razão, tem-se recorrido
ao seu uso para a construção. Têm
sido usadas para fins medicinais.
A madeira também é usada para
fazer carvão e madeira braai.6

Indicam-se a seguir, nos gráficos, o desflorestamento nos distritos com maiores áreas desflorestadas.

Área (10 ha)

O objectivo principal deste Destaque Rural é o de abordar alguns
aspectos da exploração florestal
no país. Estão presentes no texto
dados estatísticos do desflorestamento no corredor da Beira, a
partir dos quais se procura compreender quais os factores principais da evolução da cobertura
florestal. Faz-se, no fim, um breve
resumo e apresentam-se algumas
sugestões sobre possíveis opções
de políticas públicas. Como sugestão geral central, propõe-se
que a análise da floresta e as opções de políticas sejam interdisciplinares, onde os aspectos económicos, sociais e culturais não
podem ser secundarizados.

As árvores constituintes da floresta decídua (trepadeiras, entre
outros tipos) perdem suas folhas
como um mecanismo contra a
desidratação. São usadas para fins
decorativos, medicinais, para obtenção de madeira, de infusões,
etc.4

Gráfico 1
Área Desflorestada por tipo e Área utilizada na agricultura - total do corredor da Beira9

Área (10 ha)

Apesar da grande extracção que
se observa em Moçambique e
em África, o contributo do sector
florestal nas economias africanas
(segundo estudos da FAO, dos
anos 1990 a 2006) é menor comparado a outras zonas do globo:
África representa apenas 3% do
valor acrescentado e exportações
globais.1 Em Moçambique, conforme Marzoli (2007), a floresta
ocupa cerca de 40,1 milhões de
hectares do território nacional.

corredor da Beira entre os anos
2001 e 2016 (com destaque para
alguns distritos com variações
mais acentuadas). Os tipos florestais representados são a floresta decídua e Miombo, a floresta
sempreverde e o Mopane.

Área (10 ha)
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PDLV LQÁXHQFLDP D GHVÁRUHVWDomR p QHFHVViULR HQFRQWUDU
VROXo}HV SDUD D JUDYH HYROXomR GR VHFWRU ÁRUHVWDO $V
VROXo}HV LPSOLFDP PHGLGDV
LQWHJUDGDV H FXMRV UHVXOWDGRV
VmR GH PpGLR H ORQJR SUD]R
'HVWDFDPVHDVVHJXLQWHV
5HGXomRGRVIDFWRUHVTXHLPSOLFDPDQHFHVVLGDGHGDVSUiWLFDVGHDJULFXOWXUDLWLQHUDQWH
HPFRQVHTXrQFLDGDSHUGDGH

IHUWLOLGDGHGRVVRORVHGREDL[R
UHQGLPHQWRSRUKHFWDUH1HVWH
kPELWR p LPSRUWDQWH FRQKHFHU R GHVHPSHQKR GD ÁRUHVWD
QRV VLVWHPDV DJURÁRUHVWDLV H
QR UHQGLPHQWR GDV IDPtOLDV
(VWH FRQKHFLPHQWR SDUHFH VHU
IXQGDPHQWDO SDUD TXH DV SROtWLFDV HQFRQWUHP DOWHUQDWLYDV
GHDXPHQWRGHSURGXWLYLGDGH
HGHUHQGLPHQWRGDVIDPtOLDV
FRQVLGHUDQGR WDPEpP D JHVWmR VXVWHQWiYHO GD ÁRUHVWD $
DJULFXOWXUD LWLQHUDQWH H D VREUHH[SORUDomR GD ÁRUHVWD SHODV FRPXQLGDGHV HP FRQWH[WR
GH SREUH]D DOLDGR DRV IHQyPHQRV PLJUDWyULRV WUDQVIRUPDPRFDPSRQrVGHJXDUGLmR
HPSUHGDGRUGDQDWXUH]D
2FUHVFLPHQWRGDSRSXODomR
HP 0RoDPELTXH WHP YLQGR D
LQFUHPHQWDUDWLQJLQGRVHJXQGRR~OWLPRFHQVRFHUFDGH
DRDQRFRP]RQDVGHPDLVGH
GHFUHVFLPHQWRGHPRJUiÀFR e QHFHVViULR FRPSUHHQGHU
DV UD]}HV VRFLRHFRQyPLFDV H
FXOWXUDLV GDV WD[DV HOHYDGDV H
HQFRQWUDU VROXo}HV LQWHJUDGDV
TXHLQFOXDPDVHFRQRPLDVIDPLOLDUHV DXPHQWRV GH UHQGLPHQWR HPSUHJR IRUPDomR
VD~GH HWF  (P VHQWLGR PDLV
DPSORDH[SORUDomRVXVWHQWiYHO GD ÁRUHVWD QmR GHYH HVWDU
GLVVRFLDGDGDVPHGLGDVGHUHGXomRGDSREUH]D
 e LPSRUWDQWH R UHIRUoR GD
FDSDFLGDGHGHJHVWmRHÀVFDOL]DomRGDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDV
UHODFLRQDGDVFRPDFDGHLDSURGXWLYD GD PDGHLUD LQFOXLQGR
DVH[SRUWDo}HV
 )RUPDomR H SUHSDUDomR GDV
FRPXQLGDGHVSDUD  DQHJRFLDomR FRP DJHQWHV HFRQyPLFRV H[WHUQRV H LQWHUQRV H FRP
LQVWLWXLo}HV S~EOLFDV   R
HPSRGHUDPHQWR GDV FRPXQLGDGHV SDUD UHWLUDU GD ÁRUHVWD
GHIRUPDVXVWHQWiYHOUHFXUVRV
TXH DXPHQWHP RV VHXV UHQGLPHQWRV H D GLHWD DOLPHQWDU
  FDSDFLWDU DV FRPXQLGDGHV
SDUD H[LJLUHP H UHFHEHUHP RV
YDORUHV FRQIRUPH D OHJLVODomR
GDVÁRUHVWDVHGHRXWURVUHFXUVRV PLQDV 
(VWH SHTXHQR WH[WR SURFXURX
UHYHODU TXH D ÁRUHVWD HVWi UHODFLRQDGD FRP D DJULFXOWXUD
FRPRUHQGLPHQWRGDVIDPtOLDV

HGHDJHQWHVHFRQyPLFRVLQWHJUDGRV HP FDGHLDV GH YDORU
FRP R FRQMXQWR GD HFRQRPLD
H FRP D SDUWLFLSDomR H HPSRGHUDPHQWR GDV FRPXQLGDGHV
1mR Ki VROXo}HV SROtWLFDV H
PHGLGDV  VXVWHQWDGDV VHP R
FRQKHFLPHQWR H LQWHUYHQo}HV
LQWHUGLVFLSOLQDUHV 2V UHVXOWDGRVFRPPHGLGDVHVWULFWDPHQWHWpFQLFDVHVWmRFRQGHQDGRVD
QmR VH DOFDQoDUHP RV REMHFWLYRVSUHWHQGLGRV
$ UHFXSHUDomR GDV iUHDV GHVPDWDGDVH[LJHPHGLGDXUJHQWHV6XJHUHPVHDVVHJXLQWHV
Interdição de uso do toro
HVWiLQWHUGLWRRXVRGRWRUR
SURGXWR PDGHLUHLUR SULQFLSDO GD &KDQIXWD 8PELOD H 3DQJDSDQJD SDUD
ÀQV HQHUJpWLFRV 3RUpP
H[FHSWXDPVH RV WRURV VHP
DSURYHLWDPHQWR LQGXVWULDO
PDGHLUHLUR VHJXQGR D OHJLVODomR (VWD QRUPDWLYD
WHPVLGRSRXFRUHVSHLWDGD
5HFODVVLÀFDomRGHHVSpFLHV
de 1ª categoria:DFODVVLÀFDomRGR0RQG]RGR&KDQDWRGR3DX)HUURHGD0XDJD QD SULPHLUD FODVVH IRL D
UD]mR GR Q~PHUR UHGX]LGR
GHH[SRUWDo}HVHPVHJXQGRD'17)  (VWD
SRGH VHU XPD RSomR HÀFD]
SDUD FRQVHUYDomR GDV HVSpFLHV GH JUDQGH SURFXUD H
YDORU
1

 Sistemas de gestão de recursos: D FULDomR GH &RQVHOKRV /RFDLV GH *HVWmR GH
5HFXUVRVpLPSRUWDQWHSDUD
JDUDQWLU D SURWHFomR FRQVHUYDomRHSURPRomRGHXVR
VXVWHQWiYHO GRV UHFXUVRV
DVVLP FRPR D SDUWLFLSDomR
GDV FRPXQLGDGHV ORFDLV QD
H[SORUDomRHEHQHItFLRV$Wp
  PLOK}HV GH PHWLFDLV IRUDP GRDGRV D 
FRPXQLGDGHV QHVWH kPELWR
²'17)  1HVWHVFRQVHOKRVSDUWLFLSDPPHPEURV
GDVFRPXQLGDGHVR(VWDGR
DQtYHOORFDOHRUJDQL]Do}HV
QmRJRYHUQDPHQWDLV e LPSRUWDQWH UHYHU D XWLOL]DomR
GHVWHV UHFXUVRV SDUD TXH
UHYHUWDP HIHFWLYDPHQWH HP
EHQHItFLRV SDUD DV FRPXQLGDGHV
 5HÁRUHVWDPHQWR D iUHD
FRPSRWHQFLDOGHUHÁRUHVWDPHQWRQRSDtVpGH
GH KHFWDUHV QDV SURYtQFLDV GH 1LDVVD =DPEp]LD
1DPSXOD 0DQLFD H 6RIDOD
0,1$*   (QWUH 
HRVHFWRUSULYDGRUHDOL]RXGRUHÁRUHVWDPHQWR HP 0RoDPELTXH 
KHFWDUHV HRJRYHUQR
KHFWDUHV 3RUpP DSHVDU GR
DXPHQWR GD iUHD UHÁRUHVWDGDDRORQJRGRWHPSRRV
Q~PHURV FRQWLQXDP EDL[RV
HPUHODomRDRSRWHQFLDO
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EDITORIAL
Mais um impasse,
mais uma incógnita
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Cartoon

P

ara não surpreender, torna-se cada vez mais claro que,
pela sexta vez, Moçambique vai às eleições sem ter conseguido resolver, em deﬁnitivo, o seu velho problema de
uma democracia híbrida, em que actores políticos sem
armas, constituem um anacronismo.
O obstáculo mais recente ao processo de paz veio a ser de domínio público, na semana passada, quando, na voz do Presidente
da República, ﬁcámos a saber que a lista dos dez elementos
da Renamo que deveriam integrar a polícia moçambicana não é
aceite pelo governo.
E qual é a razão? Tem a ver com o facto de, na perspectiva do
governo, a referida lista ser composta por indivíduos que já passaram pelas forças armadas, encontrando-se actualmente na reserva ou no gozo da sua reforma.
Segundo o Presidente Filipe Nyusi, falando numa cerimónia de
graduação na Academia de Ciências Policiais (ACIPOL), tendo
estado no activo, os elementos que constam da lista estão agora
no gozo das suas regalias estatutárias, pelo que é necessário dar
oportunidade a outros quadros da Renamo que devem ser, em
última análise, os principais visados pelos entendimentos tidos
entre as duas partes no que diz respeito ao processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).
A Renamo contrapõe-se, defendendo, por um lado, que há
oﬁciais do lado do governo que, depois de passarem à reserva,
foram chamados para ocupar outros cargos e, por outro, que é
da prerrogativa da Renamo decidir quem são os indivíduos que
devem fazer parte da referida lista.
O protocolo assinado entre o governo e a Renamo não é explícito quanto ao tipo de elementos da Renamo que devem ser integrados na polícia. E esta é a razão para que qualquer das partes
lhe dê a interpretação que mais lhe convém.
Este é um impasse, cuja implicação é de que, enquanto não for
ultrapassado, não haverá progressos em todas as outras etapas visando a conclusão de todo o processo de paz. De qualquer modo,
a quase cinco meses da realização das eleições, parece líquido
que mais uma vez elas terão que ser realizadas num ambiente de
crispação, em que não se tem certeza que ninguém irá recorrer à
violência para impor vontades.
Esse tipo de eleições podem ser tudo menos livres. Porque, diga-se tudo o que se quiser dizer, a presença de armas nunca pode
ser entendida como uma forma para tornar o processo eleitoral
mais democrático. As armas são um instrumento de coação e serão vistas como tal pelos eleitores. Na verdade, nunca pode haver
eleições livres enquanto houver regiões do país onde nem todos
os partidos políticos estão livres de realizar as suas campanhas.
De facto, nem devia haver eleições enquanto não estiver concluído todo o processo de paz. Mas a nossa é uma democracia formal
e folclórica, que menos vale pela sua substância do que pela sua
aparência. Numa altura em que o foco deveria estar virado para
garantir um recenseamento eleitoral íntegro, o principal debate
continua virado para questões que nesta fase já deveriam estar
encerradas.
E este continuará a ser o cenário enquanto prevalecer uma abordagem baseada em ganhos político-partidários, onde o interesse
nacional, visto em termos da construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e próspera, é subalternizado a favor
de interesses imediatistas de dois grupos para quem o poder é
por si só um ﬁm.
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«

Aos cento e dez de idade, cada
ponto, cada linha que eu traçar
vibrará de vida», previa o pintor japonês Hokusai no posfácio às suas Cem Vistas do Monte Fuji,
e tenho para mim que ele tinha razão.
A obsessão da juventude, um dos
efeitos que as obras de Mozart e
Rimbaud imprimiram no sulco do
modernismo, contaminou a sociedade de massas, impulso que depois o
cinema converteria em “identiﬁcação
com a luxúria de ser novo”. O rock e
a contracultura exaltaram o mito da
(eterna) juventude a que foi emprestado até um cunho fáustico; a hipótese de “um pacto satânico”, em troca
de um sucesso rápido, levanta como
promessa saltar-se sobre várias etapas
da vida, a longa duração a que a experiência obrigaria.
Hoje, os resultados desta «pressa em
arder» são o mais das vezes frívolos,
embora continue a haver quem logre
grandes conseguimentos numa curta existência e, no domínio do rock,
bastar-nos-ia a Amy Winehouse. Na
generalidade, passa-se o contrário. A
grande liberdade dos últimos Picassos
ou de Rembrandt, o solto negrume de
Goya na Casa do Surdo, os últimos
quartetos de Beethoven, a qualidade
de presença dos últimos desenhos de
Hokusai, a qualidade iniludível dos
últimos livros dos poetas Vicente
Aleixandre, Mario Luzi ou Armando Silva Carvalho, convidam-nos a
encarar a idade como um delta que
vai alargando o seu caudal (a isso exige a sua maior sedimentação) e não
como uma espera em que se esgarçam
os pássaros do outono. Nestes casos,
quanto mais velhos mais jovens.
Tudo o que assinei até aos 38 anos,
livros, ﬁlmes, artigos, vogava ainda
na lassidão imatura de quem julga
pertencer a um circo imputrescível,
tendo o nosso trapézio uma barra de
ouro. Patetices. Retirei tudo da tábua
bibliográﬁca.
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É só pelo desapego que nos apercebemos que, na arte, não é a cola que
faz a colagem. Esta é uma das ilusões.
Outra: confundir brilho e expressividade. Com a idade invejamos os
“poucos recursos” do comediante
Harpo Marx, a inteligência da sua
mudez. Menos palavras ou aparato,
mais densidade. Porque, aﬁnal, não é
tanto a literatura que importa como
descobrir que janelas abre a palavra
para outro tipo de realidade; da mesma
forma que o que nos transforma não
é o que fazemos com o tempo (qualquer nababo endinheirado encontrará
formas de despender o seu tempo)
mas o indeﬁnível movimento de dilatar o tempo.
O bordado, o ronrom, da literatura,
não ﬁca fora da agenda (estamos viciados nela) mas começa a atrair-nos
os seus intervalos, onde, com sorte,
começamos a desempalhá-la. Pelo
motivo que registou Bachelard: «A
poesia é um dos destinos da palavra».
Daí que a poesia seja imorredoura enquanto houver linguagem. Minimizar
a poesia, querer reduzi-la à irrelevância, expõe na palavra a sua sombra em
carne viva, na medida em que só a
poesia cura a palavra da funcionalidade e lhe dá ventilação. Sem a poesia,
a palavra é um quarto carcomido pelo
bolor, onde não chega a luz. A palavra
tende a fossilizar, a poesia age como
o emoliente que restitui a mobilidade às suas articulações. E a ser sério
cada poeta será sobretudo «um investigador em poesia», mais do que uma
personalidade poética.
O essencial, de facto, foi dito por
Hokusai:
«Desenhava desde a idade dos seis anos
toda a espécie de coisas, e a partir dos
cinquenta os meus trabalhos foram frequentemente publicados. Mas até aos
setenta anos eu não ﬁz nada que mereça
verdadeiramente atenção. Não foi senão com setenta e três anos que comecei
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a compreender um pouco do crescimento
das plantas e das árvores, a estrutura
dos pássaros, dos animais, dos insectos
e dos peixes. Aos oitenta anos, espero
ter progredido nesta via e aos noventa
poder penetrar até ao princípio latente
das coisas, de maneira que aos cem anos
tenha atingido na minha arte um nível
maravilhoso. Aos cento e dez anos, cada
ponto, cada linha que eu traçar vibrará
de vida».
Na véspera dos oitenta, quando
Hokusai desenhava uma mosca usava
os dizeres da natureza - imitava. E pedia que o destino lhe desse mais dez
anos para conseguir incubar na mosca
o voo. Ou seja: toda a vida Hokusai
desconﬁou do seu primeiro esquisso.
Mesmo quando já tinha direito a ele,
pediu dez anos mais.
O traço justo ou a palavra justa, lembra o pintor Júlio Pomar nos seus
escritos, não signiﬁca a justeza dum
decalque mas o que introduz na forma um novo tipo de relação seja a de
uma imagem que de repente pulsa (a
mosca levanta voo), ou a de uma palavra que desencadeou na frase uma
corrente de ar.
Isto só se adquire depois de décadas
a praticar, não é dado: é conquistado. E durante o nosso trajecto de
criadores, ensina-nos Matisse: «as
regras, todos os ensinamentos colhidos
no Louvre (da arte ou da vida), estão
para o pintor como os ﬂutuadores para o
hidroavião: durante o voo a inutilidade
deles é nula». Todavia, será vão querer
ensinar ou transmitir isto - é preciso
aprender para depois desaprender e
essa experiência é indelegável, sendo
isso que faz de cada uma um valor
único.
Entretanto, diz o poeta sírio Adonis,
o vento lê a rosas que o perfume escreveu (- muitos poemas ou livros destes
poetas e as imagens dos pintores evocados
podem ver-se ou baixar-se na net; as
músicas no youtube).
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Por Braima Mané e Inácio Semedo*

S

ó mediante aplicação escrupulosa das condições
que acabamos de alinhavar
se pode esperar algum sucesso. Caso assim não suceda, qualquer plano está condenado ao fracasso, servindo as avultadas somas
de dinheiro apenas para enriquecer
ainda mais a habitual elite.
1. O debate no mundo ocidental
vai-se centrando cada vez mais na
deriva populista. Os populistas,
acossados, entre outras reivindicações, pelo fenómeno migratório
oriundo de África, Ásia e América Central, tal como os passadores, prosperam com a imigração,
dadas as votações crescentes nas
urnas. Sim, os populistas, cientes
dos desequilíbrios da globalização,
agudizados com conﬂitos nas regiões menos prósperas, têm explorado com mestria o desespero de
parte do eleitorado, entregando-lhe o culpado fácil – o imigrante/
refugiado, perante a passividade
inquietante dos moderados que
preferem não tocar no assunto, que
é amplo e complexo, exigindo, por
isso, uma abordagem séria e corajosa.
A indiferença é anuente com acções, a olhos vistos, perigosas! Por
isso, importa-nos como africanos,
e parte implicada nesta problemática, tecer algumas considerações e
propor soluções que podem ajudar
a mitigar este fenómeno que muito
nos tem revolvido as entranhas.
2. Para quem não anda muito familiarizado com a questão da repartição demográﬁca, convém reportar
que África, segundo dados recentes
das Nações Unidas, é o continente
onde mais de metade da população
tem menos de 25 anos. Um continente de jovens, portanto!
Em outras realidades que já vivenciaram semelhante experiência,
mesmo em cenários mais pessimistas e pungentes, a força da juventude serviu-lhes de agente catalisador para o desenvolvimento
económico e social. No caso africano, aﬁrmamos assim por ousadia que, devido a uma contínua e
manifesta incapacidade das nossas
letárgicas economias, tem-se vindo
a desperdiçar uma quantidade incomensurável de mão-de-obra e de
potenciais consumidores, emperrando a engrenagem do progresso
deveras urgente e necessário para
dar vazão a tamanha demanda.
Os jovens são sonhadores por natureza e, estejam eles nos conﬁns
da Guiné ou em Nova Iorque, o
meio e as circunstâncias podem
ajudar a comprimir ou a alargar
os horizontes dos seus sonhos e as
possibilidades para a sua concretização, mas jamais factor algum
pode constituir barreira para obstaculizar o construir do pensamento.
Lutar para almejar uma vida me-

lhor e mais digna, ou simplesmente
uma vida, é o que todo o ser humano deseja para si mesmo e para
os seus.
Posto isto, há que dizê-lo sem
meias palavras, o grande adversário
da juventude africana são os próprios (des)governantes. A maioria
destes senhores (des)governam
os seus Estados como se de uma
coutada se tratasse, institucionalizando o nepotismo e a corrupção onde, não raras vezes, se vão
apresentando organizados numa
cleptocracia ruinosa que, sem pejo,
vai locupletando a seu belo prazer
o erário, cavando cada vez mais
fundo as assimetrias entre os poucos que têm tudo e os muitos que
nada têm. Para legitimar esse empobrecimento colectivo, de tempos
a tempos, organizam com toda a
pompa um simulacro de eleições
validadas por um poder judicial
fantoche, com a cumplicidade do
ocidente político.
3. Do Sara ao Cabo, todos os
Estados do continente-berço se
apresentam como sendo Estados
de direito. Na verdade, todos o
são tal como o é a Guiné Equatorial, a Eritreia ou a Guiné-Bissau, dado que todos se regem, no
plano teórico, por leis. Todavia,
no caso da Guiné-Bissau, podemos aﬁrmar categoricamente que
o não é! Não existe separação de
poderes, a Constituição da República é violada vezes sem conta e a
justiça limita-se a ser muito forte
com os fracos e completamente
impotente com os fortes. O crivo da lei é só para alguns! Não se
vislumbram, salvo raras excepções,
políticas e estratégias para a integração da juventude nas respectivas
sociedades. O que transparece, em
muitos casos, é que os jovens representam um fardo pesado que é
preciso chutar para canto, levando
os mais desesperados a arriscar as
suas vidas nas muralhas farpadas
de Melila, no leito mortífero do
Mediterrâneo, ou, ainda, às mãos
dos mercadores do Magrebe.
De facto, tem sido confrangedor o
papel da União Africana que, conhecendo o drama dos seus ﬁlhos
no Mediterrâneo e a escravidão de
muitos no Magrebe, nomeadamente na Líbia, se limita a estar muda
e calada, passando para o mundo a
ideia de que somos um continente
de gente sem vergonha, indiferente e conformada. Talvez sejamos.
Mas é bom que ﬁque claro que não
todos! Nem somos signatários da
tese milenar do fatalismo africano.
4. A União Europeia e seus Estados-membros são os maiores
contribuintes da ajuda internacional. Só em 2017, a Europa desembolsou 75,7 mil milhões de euros
em ajudas, o equivalente a 57% da
ajuda mundial. Mas se analisarmos
os resultados práticos dessa ajuda,

salvo raríssimas excepções, constatamos, sem surpresas, que foram
euros lançados para saco roto. Assim, a ajuda ao desenvolvimento
continua um fracasso!
E isto vem entroncar justamente
no Marshall para África lançado
pelo Governo alemão, com um
montante inicial de 300 milhões
de euros. A este plano, junta-se
outro, da União Europeia, com um
pacote inicial de 4,1 mil milhões de
euros, podendo atingir 44 mil milhões em 2020.
Ambos os planos, sem o desprimor da vontade genuína dos seus
promotores, têm o mesmo defeito à nascença: utilizam receitas
do passado, perdendo-se na bela
descrição semântica de “estimular
investimentos privados, para criar
empregos, garantir a melhoria das
condições de vida e combater a
imigração ilegal para a Europa”, ignorando que não há ajuda que gere
resultados positivos esperados se o
quadro institucional no país beneﬁciário é inexistente ou disfuncional e corrupto.
O que propomos como contributo é congregar esforços e criar
um único plano europeu – o Plano Marshall Europeu para África
– assente nos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, tendo o ODS 16 – Paz,
Justiça e Instituições Eﬁcazes como
pedra basilar. Na verdade, sem
instituições sólidas, não há justiça;
sem justiça, há corrupção e outros
crimes, não há respeito pelos direitos humanos nem ambiente propício a negócios – sem o qual não há
desenvolvimento socioeconómico;
sem desenvolvimento, há pobreza, criminalidade, mortes, guerras;
portanto, não há paz!
Assim, propomos que o plano seja
desenhado tendo em consideração
o seguinte caderno de encargos,
cujo cumprimento garantirá a elegibilidade de um Estado africano
para beneﬁciar do mesmo:
O Ocidente deve deixar de validar
os simulacros eleitorais e exigir
eleições verdadeiramente livres,
justas e transparentes.
Exigir a criação e consolidação de
instituições de Estado, assegurando a plena separação de poderes.
Exigir a emancipação do poder judicial, para assegurar justiça para
todos, condição essencial para criar
um Estado de direito.
Exigir a implementação efectiva
de boa governação, que promova
direitos humanos, ambiente favorável de negócios, a cultura de
mérito, nomeadamente na selecção
dos altos funcionários do Estado;
e ainda, criando mecanismos de
combate preventivo à corrupção –
o parasita-mor do continente africano.
Exigir um compromisso efectivo
com a gestão do meio ambiente e

dos recursos para fazer face às alterações climáticas que, ao que tudo
indica, não auguram bons ventos
para o continente.
Sancionar governantes (e familiares) que não cumpram com as regras estabelecidas na democracia,
congelando os seus bens e interditando-os do espaço ocidental, é cínico e trata-se de um paliativo para
uma doença crónica. A prioridade
é a proﬁlaxia que erradica o efeito perverso de ajudas que voltam à
origem em forma de aquisição de
imóveis, carros de luxo e depósitos bancários. Como se aceita que
um indivíduo que nunca trabalhou
seriamente na vida tenha fortunas
escondidas na Europa? Como se
admite que o Presidente da República ou o primeiro-ministro de um
país como a Guiné-Bissau tenham
um salário mensal largamente superior ao dos seus homólogos dos
países doadores? E que o salário
mínimo não passe de uns míseros
75 euros?
Só mediante aplicação escrupulosa das condições que acabamos de
alinhavar se pode esperar algum
sucesso. Caso assim não suceda,
qualquer plano está condenado ao
fracasso, servindo as avultadas somas de dinheiro apenas para enriquecer ainda mais a habitual elite.
O círculo vicioso manter-se-á, parafraseando um dos jovens numa
reportagem televisiva quando se
preparava para se fazer ao Mediterrâneo: “Só deixaremos de tentar esta travessia se electriﬁcarem
o mar, porque ninguém aguenta
tantos abusos e tanta miséria.” Infelizmente, continuarão a vir para a

Europa os desesperados pela miséria ou perseguidos por lutarem por
mudança nas suas pátrias.
5. Caso os líderes europeus não
deixem de lado o “paternalismo
colonial” e tomem posições ﬁrmes
para ajudar os jovens africanos nas
suas lutas, o populismo continuará com o terreno fértil para minar
aquilo que tem sido o farol para a
liberdade e o progresso social no
mundo todo: o modelo da democracia ocidental! Aos jovens europeus, apelamos a que se juntem aos
africanos neste combate pressionando os seus governos para não
pactuarem com regimes ditatoriais
e ao mesmo tempo que invistam
em África como forma de travar o
fenómeno migratório.
O mundo dá muitas voltas e é de
sabedoria aprendermos a ler os
sinais que os tempos nos vão colocando pela frente. A Europa é
próspera e vive em paz, mas como a
fronteira entre o populismo e o totalitarismo é ténue, não nos admiremos, porém, se o inverso da marcha se veriﬁcar e se forem os jovens
europeus a procurarem refúgio
noutro lado, perseguidos não pela
fome e pela miséria, mas talvez por
uma bomba atómica qualquer ou
privação de liberdades, um apanágio típico de regimes ditatoriais e
fascistas, que estão em germinação
na Europa.
*Dirigentes da Associação Movimento Cantanhez, um movimento
que ambiciona “salvar o povo da
Guiné”. Texto extraído do publico.
pt

Email: diariodeumsociologo@gmail.com
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Relações sociais concretas

O

bservemos uma rua da cidade de Maputo. O que vemos parece ser um conjunto inﬁndável de microdestinos, cada um seguindo o seu caminho. Mesmo aqueles
que seguem apinhados em chapas e myloves surgem-nos como que impermeáveis uns aos outros.
Porém, esse caos é apenas aparente. Na verdade, cada microdestino é peça de uma conﬁguração, de uma dialéctica de grupos,
hierarquias e conﬂitos.
Pessoas, viaturas, bicicletas, tchovas e myloves são componentes
de uma conﬁguração regida por relações sociais concretas. Nenhuma das pessoas que vemos na rua é uma “pessoa em si”. Na
verdade, somos todos produtos de relações sociais e nacionais
concretas. O Sr. A, por exemplo, é cidadão de um país, proﬁssional de um determinado ofício ou desempregado, membro
de um grupo ou de uma classe, portador de uma determinada
visão da vida e do mundo, etc.
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com a Boeing
Por Moiani Matando

C

ostuma-se dizer que não há duas sem
três.

Recentemente descrevemos as
peripécias que tinham originado
o despacho presidencial nº52/19, de 9 de
Abril, que revogava o despacho presidencial n.º 12/19 de 14 de Janeiro.
Ambos os despachos tinham sido assinados pelo Presidente da República no espaço de três meses. No primeiro, o Presidente tinha autorizado a compra de dezenas
de aviões Boeing para renovar a frota da
TAAG (Linhas Aéreas de Angola), enquanto no segundo revogava essa autorização e mandava obter a rescisão contratual
com a empresa americana.
Também informámos que esta mudança
da atitude presidencial tinha sido precipitada pela visita do FMI (Fundo Monetário Internacional) a Luanda, no âmbito
do programa de apoio à economia nacional
que esta organização está a proceder. Os
membros do FMI tinham sido claramente
adversos a esta operação, que consideravam
um dispêndio de dinheiro injustiﬁcado na
presente conjuntura de endividamento e
estagnação da economia angolana.
Acrescia que a compra dos aviões levantava
dúvidas sobre os benefícios da futura privatização da TAAG, mais parecendo um
presente aos futuros donos, antecipando-se
um daqueles esquemas corruptos em que
os governantes angolanos se tornaram especialistas.
O assunto parecia ter sido encerrado pelo
despacho de Abril, cabendo às equipas negociais angolanas obter o melhor resultado

possível com a Boeing no sentido de cancelar o contrato.
Contudo, os vários interesses continuaram
a mexer-se. Segundo informações de fontes credíveis chegadas ao Maka Angola,
João Lourenço poderá, mais uma vez, ter
de “dar o dito por não dito” e autorizar, aﬁnal, a compra dos aviões. No fundo, como
escrevia o bardo inglês Shakespeare, houve
“muito barulho para nada”.
É sabido que a Boeing se encontra numa
situação de grande pressão devido aos acidentes que ocorreram na Indonésia e na
Etiópia com os seus novos modelos 737.
O seu CEO (equivalente a Presidente do
Conselho de Administração Executivo),
Dennis Muilenburg, acaba de ter uma difícil assembleia-geral onde foi fustigado
por vários accionistas preocupados com o
futuro da companhia e a sua prestação em
termos de segurança. Os céus estão turbulentos para a companhia norte-americana
Boeing. Por isso, segundo as nossas fontes,
quando os altos executivos da Boeing tomaram conhecimento da decisão de cancelamento de João Lourenço, desenvolveram
uma estratégia comercialmente agressiva
para evitar que tal acontecesse, agindo em
dois tabuleiros.
Em primeiro lugar, os americanos efectuaram um elaborado lobby (permitido por
lei) junto do FMI para que esta instituição
abandonasse a posição adversa ao negócio e
deixasse de levantar obstáculos ao mesmo.
Em segundo lugar, foi chamada a atenção
às autoridades angolanas das diﬁculdades
de não cumprir um contrato já assinado e
validado. Na verdade, alegou a Boeing, os

aviões já estavam a ser produzidos, companhias subcontratadas, peças encomendadas, trabalhadores disponibilizados. Os
danos emergentes resultantes da rescisão
contratual seriam tão elevados que nem
sequer compensariam o gesto. Isto queria
dizer que, no ﬁm, Angola ia ter o pior de
dois mundos: pagava e não obtinha aviões.
Note-se que não é a primeira vez que Angola ou os seus dirigentes não cumprem
contratos internacionais e surgem graves
problemas. Temos o caso Cobalt/Sonangol, Unitel/Portugal Telecom e o da garantia soberana do BESA, que só não gerou
problemas com o Estado português devido
à sua subserviência e mansidão. No entanto, estes vários casos são responsáveis pela
criação de uma imagem negativa de Angola junto da comunidade ﬁnanceira internacional. O país assina contratos que não
cumpre.
A verdade é que João Lourenço terá sido
sensível a esta argumentação da Boeing, e
o FMI terá deixado cair as suas objecções,
por isso, segundo as nossas fontes, muito
em breve sairá novo despacho presidencial
a revogar o anterior que revogava o passado e a mandar o presidente do Fundo
Soberano pagar o contrato com a Boeing.
Será, assim, o Fundo Soberano a suportar
os custos, tal como estava previsto. No ﬁm
da história, Angola vai comprar os aviões
à Boeing com o dinheiro do Fundo Soberano.
Outra fonte governamental não conﬁrma
nem desmente o envolvimento do Fundo
Soberano na compra dos aviões. “Não há
solução à vista. O governo vai envolver o

FMI na busca de uma solução que não
comprometa o downpayment [dinheiro já
pago à Boeing] e ao mesmo tempo não
comprometa a relação com o FMI”, refere
a fonte.
Sobre a intervenção do Fundo Soberano
no pagamento dos aviões, a mesma fonte
diz apenas “não sei qual é a solução técnica, se já a encontraram e se é que já está
aprovada”.
Esta situação coloca obviamente João
Lourenço em apuros, pois parece que não
sabe governar. Aparentemente, foram os
próprios ministros que criaram estes embaraços ao presidente. Archer Mangueira,
das Finanças, sempre se opôs ao negócio,
achando que ia criar pressões desnecessárias no tesouro angolano, enquanto Ricardo Abreu foi o grande impulsionador do
mesmo. Com um governo dividido, Lourenço corre de um lado para o outro, mal
assessorado e cometendo erros de palmatória.
Mais do que o dinheiro que vai ser gasto
nos aviões, a conﬁrmarem-se estas novidades, este processo coloca a nu as fragilidades da governação.
Por muito boas intenções que existam, sem
uma equipa sabedora e coesa, defensora do
interesse nacional e não capturada por desígnios privados, não haverá qualquer reforma e evolução positiva em Angola.
É tempo de João Lourenço perceber isso.
Não vamos defender, como o ﬁlósofo grego
Platão, que o rei tem de ser sábio, um rei-ﬁlósofo. Mas alertamos que o rei tem de
ter sábios à sua volta e discernimento para
tomar posições ponderadas e racionais.

3RU/XtV*XHYDQH
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O Ministro decidiu

N

ão há decisão que agrade a
todos. Mas é importante que
a mesma ocorra para que se
consiga encarar com cada vez
maior frontalidade o quotidiano social, político, económico, cultural. Uma
decisão sobre a extradição de Manuel
Chang para Moçambique parece ter-nos despertado de uma longa espera.
Lembremo-nos que Manuel Chang
submeteu um requerimento ao Tribunal
para que fosse o ministro da Justiça sul-africano a decidir sobre os pedidos de
extradição. O Governo moçambicano
também pediu a extradição de Chang,
directamente ao referido ministro, para
Moçambique. Depois de algum tempo
o ministro da justiça e serviços correcionais decidiu a favor da extradição de
Manuel para Moçambique e não para
os Estados Unidos da América (EUA).
Isto no dia 21 do mês em curso.

A decisão de que Chang deve enfrentar
o julgamento em Moçambique parece
não ter deixado satisfeito todos aqueles
que acreditavam que ele seria extraditado para os EUA. Houve uma espécie de
sentimento de abandono. Pode ter sido
em nome do reforço dos laços de amizade, laços diplomáticos, pelo facto de todos
pertencerem a SADC; pela musculação da
dita cooperação Sul-Sul; pode ter pesado
o “Outubro eleitoral” dando uma grande
oportunidade de a nossa justiça redimir-se
e mostrar-se altamente competente. Mas
esta suposição ganharia pernas para andar
se a crença na separação de poderes coincidisse com a realidade no terreno. É aqui
onde reside o problema dos que defendem
um julgamento nos EUA. Esta tese de que
a justiça será feita em Moçambique não
acolhe simpatias, pelo menos internamente. Externamente, para aqueles que dizem
conhecer Moçambique com olhos de ver,

há uma forte crença na referida oportunidade de o Governo mostrar-se sério na
aplicação das Leis baseado no princípio de
que ninguém está acima da Lei. No entanto, a prática no cumprimento das Leis
foi sempre na base de existência de ﬁlhos
e enteados. Há, supostamente, um sentimento comum baseado no histórico da
nossa justiça, de que de facto a lei é fraca
para os fortes. Manuel Chang não está no
grupo dos fracos, a menos que seja, paulatinamente, enfraquecido.
No grupo dos fortes Manuel Chang é
considerado como tal. Os grupos, por natureza, defendem-se a si próprios. Auto
ﬂagelam-se quando a situação obriga a
isso. Desenvolvem o sentido e o sentimento de protecção, podendo recorrer até a
maquiavelismos soﬁsticados, teatros e ﬁna
retórica cujo objectivo ﬁnal é a compensação pretendida. Pode ser que isto não esteja a acontecer na prática. Pode ser que as

detenções de ﬁguras conhecidas, e antes
respeitadas pela sua suposta rectidão,
não se enquadrem nesse pensamento.
Pode ser que não seja auto-ﬂagelação
lutar pela extradição de Chang para
Moçambique, sabendo-se de antemão
que ainda não se completou a rodada
das detenções e que alguns temem que
chegue a sua vez. A justiﬁcação de nacionalismo económico ou de combate
aos piratas no Índico foi substituída por
uma razão muito mais forte: corrupção
de grandes proporções e sem precedentes na história do país.
Cá entre nós: a decisão do ministro
pode não ter agradado aos que foram
tomados pelo choque da mesma. Resta
ainda uma réstia de crença na extradição para os EUA caso os recursos levem
a isso. Ou muda-se o sistema para que
Chang seja julgado em território nacional.
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Chamou quase todos os peso-pesados para o Torneio da COSAFA

Abel Xavier procura redimir-se

O

s Mambas iniciaram, de
forma titubeante, nesta
semana, sob a batuta do
seleccionador Abel Xavier,
este que era apontado como carta
fora de baralho, a preparação para
a participação no Torneio da COSAFA, entre os dias 25 de Maio e
9 de Junho, na cidade sul- africana
de Durban.
Abel Xavier

Na segunda sessão de treinos, foi
notória a ausência dos jogadores
do Costa Sol, pois esta formação
declinou ceder os seus atletas, uma
vez que tinha um jogo inserido
na Taça de Moçambique contra o
Estrela Vermelha, que viria a ser
adiado.
Mas a ausência de alguns jogadores, facto que deixou o seleccionador triste, revela uma gritante falta
de articulação entre a Associação
de Futebol da Cidade de Maputo e
a Federação Moçambicana de Futebol (FMF), o que é simplesmente
lamentável.
Sabe-se que este último organismo deu, em Dezembro de 2017,
um voto de confiança ao técnico
luso- moçambicano, para continuar
a dirigir os Mambas, sendo que os
objectivos passavam pela qualificação ao CAN de 2019, a realizar-se

no Egipto, o que não aconteceu.
Depois de falhar redondamente
nos objectivos inicialmente traçados, não restava nenhuma chance para Abel Xavier continuar no
cargo de seleccionador nacional,
mas contra todas as expectativas
este veio a ser confirmado , semana
passada, para o mesmo cargo, o que
deixou muitos desportistas, e não
só, boquiabertos.
É que de acordo com as estatísticas apresentadas recentemente pelo
semanário Desafio, os resultados
alcançados por Abel Xavier são
fracos, quando comparados com os
alcançados por outros técnicos que
treinaram os Mambas , a exemplo
mais recente de João Chissano, este
que trabalhava em condições abaixo das que são criadas actualmente
para o técnico luso-moçambicano.

Aliás, ao decidir renovar o contrato
com Abel Xavier, a FMF abriu um
mau precedente, apesar de, segundo o técnico, pretender criar uma
selecção robusta e, quiçá, lhe permita ter um leque de soluções, em
função do trabalho sustentável e de
continuidade que for desenvolvido.
E se é um facto incontestável que
a FMF devia ter afastado o técnico, esta instituição não accionou
a cláusula de rescisão de contrato,
numa altura em que o mandato da
actual direcção está prestes a terminar, o que não deixa de ser anedótico.
Enquanto isto, Abel Xavier mostrou-se satisfeito com a confiança
dada pela FMF, e diz que vai continuar a elevar os índices competitivos dos Mambas. Outrossim, tal
como tem sido vezeiro e useiro, disse haver clubes interessados pelos
seus préstimos, mas declinou avançar os nomes alegadamente por estar comprometido com o projecto
da federação.
Já a FMF defende que a continuidade do técnico vai beneficiar
o futebol nacional. E mais: sacode
a água do capote, afirmando que
aquele organismo fez uma auscultação a vários segmentos antes de
tomar a decisão, sendo que foram

esses círculos que defenderam a
continuação do seleccionador.

Paralelamente....
Continua a alimentar acesos debates a interrupção do Moçambola
por um mês para dar espaço à realização da Taça de Moçambique
e especialmente a participação da
selecção nacional no Torneio da
COSAFA.
Várias correntes de opinião estão
divididas em relação ao assunto, e
enquanto umas acham a decisão
pertinente e bem pensada, outras
consideram a paralisação da prova
como simplesmente contraproducente, tendo em conta os gastos que
os clubes fazem para pagar salários
aos jogadores.
Para os defensores desta última posição, claramente, Abel Xavier está
a fazer um esforço titânico para
apagar o fracasso dos Mambas na
última campanha de qualificação
ao CAN, para além de querer, desesperadamente, recuperar a sua
reputação que está seriamente beliscada.
Outrossim, dizem não entender as
reais motivações que levaram o seleccionador a dar primazia, na lista
de convocados para esta operação, a

jogadores de grande craveira, casos
de Dominguez, Edmilson, Zainadine Júnior, Ratifo, entre outros,
no lugar de rodar os mais novos,
de modo a expô-los a ambientes
de jogos internacionais e com isso
ganharem algum traquejo.
Até porque esta competição serve de mais-valia para as selecções
que vão participar no CAN, pois
o evento vai servir de preparação
para essa competição, contrariamente aos Mambas, que, como se
sabe, estão fora das maiores provas
internacionais.
E a ideia, vezes sem conta, apregoada por Abel Xavier dando conta de
ter construído três selecções, a saber, do CAN, do CHAN e da COSAFA , é largamente questionada.
Isto tendo em conta ao facto de, estranhamente, ter convocado quase
todos os peso-pesados da selecção
do CAN para um torneio da COSAFA, o que não deixa de ser uma
grave contradição no discurso.
E também contrasta com a tese, segundo a qual, se está num processo
de rejuvenescimento dos Mambas .
Claramente , com muitos fracassos
de permeio, Abel Xavier quer ganhar o Torneio da COSAFA por
forma a reabilitar a sua imagem que
de impoluta não tem nada.

MANIFESTO
POR UMA TERCEIRA VIA
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 antropológico, ético, político e social.

a
2EDIÇÃO

FÓRUM SOBRE O MERCADO IMOBILIÁRIO MOZAMREAL

Evento Bilíngue (PT/EN)

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
WUDXPDFRORQLDOQmRpSHUWLQHQWHSDUDXPDUHÁH[mRVREUHDWHUFHLUDYLD
5. Com a Independência, criou-se a primeira oportunidade histórica para estabelecermos um pacto de viver-juntos, como cidadãos moçambicanos, por cima
de pertenças particulares, de natureza étnica, racial, religiosa ou cultural.
6. A via socialista, da República Popular de Moçambique, apesar de pecar por
um certo GHÀFLW de liberdades políticas e económicas, era norteada por valores
de unidade, trabalho, mas sobretudo por uma preocupação de igualdade e
justiça sociais.

05 JUNHO 2019, RADISSON BLU HOTEL & RESIDENCE, MAPUTO
A MAIS IMPORTANTE CONFERÊNCIA DE IMOBILIÁRIO DE MOÇAMBIQUE

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
institucional, que equacione a justiça social da primeira via e as liberdades da
segunda.
CCMUSA CÂMARA DE COMÉRCIO
MOÇAMBIQUE - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nem busca da justiça sem liberdades, nem liberdades contra a justiça”
6HYHULQR(1JRHQKD -RVp3&DVWLDQR

VISITA WWW.MOZAMREAL.COM PARA O REGISTO
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS E.U.A.
Embaixada dos Estados Unidos, Maputo
Programa de Projectos Comunitários do
Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para Alívio do SIDA
- PEPFAR

AVISO DE OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO
2 3URJUDPD GH 3URMHFWRV &RPXQLWiULRV GR 3(3)$5 p ¿QDQFLDGR
através de Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos
para o Alívio do SIDA (PEPFAR). O objectivo do PEPFAR em Moçambique é apoiar os esforços nacionais para o alcance do controlo
epidémico através da implementação de intervenções baseadas em
evidências para impulsionar o progresso e salvar vidas.
Como parte do PEPFAR, a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo administra o Programa de Projectos Comunitários, procura propostas de projectos sobre serviços para Crianças Órfãs e Vulneráveis
e programas de prevenção do HIV para populações prioritárias que
serão implementadas por organizações comunitárias para as pessoas
afectadas e infectadas pelo HIV.
Detalhes adicionais sobre possíveis actividades nessas áreas são fornecidos na Secção 3.
6HUYLoRVGHDSRLRSDUD&ULDQoDVÏUImVH9XOQHUiYHLV &29V HVHXV
agregados familiares;
3UHYHQomRGR+,9SDUD3RSXODo}HV3ULRULWiULDV HVSHFLDOPHQWH5Dparigas Adolescentes e Mulheres Jovens e Homens Jovens);
1. INFORMAÇÃO DE CANDIDATURA
Os candidatos devem submeter uma proposta de projecto que
não exceda dez páginas (Letra Times New Roman, tamanho 12, e
espaçamento de linhas de 1.5) e deve incluir uma descrição concisa
GH  KLVWyULDGDRUJDQL]DomRPLVVmRHPHWDV  DiUHDJHRJUi¿FD
população alcançada pela intervenção e declaração de necessidades/
problemas a serem abordados; (3) as estratégias, metas, objectivos
mensuráveis e resultados esperados do projeto; (4) a população alvo
por idade e género; (5) o tipoe frequência de intervenções para cada
SRSXODomR DOYR HVSHFt¿FD   DV DFWLYLGDGHV GR SURMHFWR H FRPR DV
questões de genêro, estigma e discriminação serão abordadas denWURGDVDFWLYLGDGHVSURSRVWDV  DOYRVSURJUDPiWLFRVHVSHFt¿FRVH
número estimado de pessoas a serem alcançadas pelo projecto desagregado por sexo e idade; (8) a sustentabilidade do projeto após a
concessão; (9) um plano detalhado de monitoria e avaliação e como
o sucesso será medido; (10) um plano de trabalho para a implementação de actividades e intervenções, (11) uma breve descrição de adPLQLVWUDomRHGRSHVVRDO  LQIRUPDo}HVVREUH¿QDQFLDPHQWRSDVsado e actual dentro da organização e descrição de outros parceiros
envolvidos no projecto e parceiros técnicos e descrição da assistência técnica que a organização recebeu; (13) um orçamento detalhado
em dólares americanos (14) descrição breve do pessoal chave; e (15)
uma cópia do registo da organização. Cada página da proposta deve
ser enumerada.
Cada proposta deve também incluir um resumo de uma página em
Íngles que inclui uma breve descrição de: (1) nome da organização
e título do projecto, uma área do programa (Crianças Órfãs e Vulneráveis ou Prevenção do HIV para Populações Prioritárias) e sua área
JHRJUi¿FDLQFOXLQGRLQIRUPDo}HVGHORFDOGHLPSOHPHQWDomRDRQtYHO
da unidade sanitária apoiada pela organização; (2) objectivos chave;
(3) grupo alvo; (4) principais actividades; (5) resultados esperados
PHQVXUiYHLV  PRQWDQWHGR¿QDQFLDPHQWRVROLFLWDGRH  QRPHH
informação de contacto do coordenador do projecto.
NOTA: As propostas devem ser submetidas em Inglês e Português.

2. ELEGIBILIDADE E RESTRIÇÕES DE FINANCIAMENTO
O Gabinete de Projectos Comunitários do PEPFAR recebe candidatuUDVGHRUJDQL]Do}HVPRoDPELFDQDVUHJLVWDGDVVHP¿QVOXFUDWLYRVWDLV
como Organizações Comunitárias (OCB), Organizações de Fé (FBO),
outras Organizações Não Governamentais (ONGs), Organzações de
Direitos Humanos e da Sociedade Civil.
Entidades com ¿QVOXFUDWLYRV ou comerciais não são elegíveis para
candidatura.
Os DFWXDLVEHQH¿FLiULRVGH¿QDQFLDPHQWRGR3(3)$5não são elegíveis.
$VRUJDQL]Do}HVTXHMiUHFHEHP¿QDQFLDPHQWRRXDSRLRVXEVWDQFLDO
do Governo dos Estados Unidos não são elegíveis para candidatura.
7RGRVRVFDQGLGDWRVGHYHPVHURUJDQL]Do}HVUHJLVWDGDVVHP¿QVOXcrativos (NPOs) e a funcionar há pelo menos um ano para serem
HOHJtYHLVDR¿QDQFLDPHQWR
$VRUJDQL]Do}HVGHYHPVHUFDSD]HVGHGHPRQVWUDUTXHWrPFRQWUROR
LQWHUQRDGHTXDGRHSRVVXHPSURFHGLPHQWRVGHPRQLWRULD¿QDQFHLUD
 $V FDQGLGDWXUDV EHPVXFHGLGDV GHYHP GHPRQVWUDU IRUWHV ODoRV H
apoio na comunidade local e com as autoridades governamentais
locais.
&DGD SURMHFWR DFHLWH SDUD ¿QDQFLDPHQWR GHYHUi HQYLDU UHODWyULRV ¿QDQFHLURV H QDUUDWLYRV QXPD EDVH WULPHVWUDO 2V EHQH¿FLiULRV GR ¿QDQFLDPHQWRGHYHPVHUFDSD]HVGHTXDQWL¿FDUHGHVFUHYHUGHIRUPD
GHWDOKDGDRVVHUYLoRVSUHVWDGRVFRPR¿QDQFLDPHQWRFRQFHGLGRGHVDgregados por sexo, por faxa etária e tipo de população atingida como
describe embaixo ...:
1~PHURGHSHVVRDVDOFDQoDGDVFRPLQWHUYHQo}HVSUHYHQWLYDVGH+,9
por sexo, idade e tipo de população prioritária atingida.
 1~PHUR GH EHQH¿FLiULRV DFWLYRV VHUYLGRV SHORV SURJUDPDV GR 3(PFAR para crianças e famílias afectadas pelo HIV/SIDA por sexo,
idade e tipo de serviço recebido.
2.1 Restrições de Financiamento
2¿QDQFLDPHQWRQmRSRGHVHUXVDGRSDUDRVVHJXLQWHV¿QV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV
6DOiULRVUHQGDVHUYLoRVGH~WLOLGDGHS~EOLFDRXPRELOLiULRGHHVFULWyULR UHODFLRQDGRV FRP D RUJDQL]DomR FDQGLGDWD DR ¿QDQFLDPHQWR
de Projectos Comunitários;
 &RPSUD GH WHUUD JXDUGDV GH VHJXUDQoD YLDWXUDV LQFOXLQGR PRWRciclos, mas excluíndo bicicletas), seguro automóvel, reparação ou
manutenção de viaturas;
$XGLWRULDVH[WHUQDVH
&RPSUDGHEHELGDVDOFRyOLFDV
$WLYLGDGHVFRQWUiULDVDRGHVFULWRQD3ROtWLFDGH$VVLVWpQFLDGH6D~GH
Global para Proteção a Vida do Governo dos Estados Unidos.
3. ALOCAÇÃO DO FINANCIAMENTO: 2¿QDQFLDPHQWRVHUiOLmitado a um máximo de US $50.000 por ano de implementação para
cada projecto (o período mínimo de implementação é de um ano).
(VSHUDVHTXHR¿QDQFLDPHQWRVHMDDORFDGRQDVVHJXLQWHViUHDVSURgramáticas e distritos; os candidatos só podem enviar uma proposta focada numa das áreas programáticas escolhidas. As propostas que não
seguem as directrizes acima, categorias descritas e distritos propostos
não serão consideradas como parte deste processo.
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Crianças Órfãs e Vulneráveis: $38,000.00 para cada projecto
Priorização Geográfica: Projectos de COV serão limitados aos seguintes locais: Gaza: Chongoene,
Limpopo, Manjacaze e Xai-Xai; Inhambane: Massinga, Maxixe and Vilankulo; Maputo:
Kamaxakeni, Kambukwana, Maputo: Marracuene, Matola e Zambézia: Quelimane.
Orçamento Disponível: $380,000.00
Número estimado de projectos: 10
Actividades: As candidaturas para COV devem enfatizar actividades centradas na família para
mitigar o impacto do HIV/SIDA através das seguintes intervenções:
a) Acesso aos Serviços de Saúde e HIV: os exemplos incluem a promoção de ligações para COV e
seus familiares aos serviços de HIV nas unidades sanitárias, mantendo o estado negativo das COV
e adolescentes, estabelecendo parcerias e sistemas de referência entre outros programas
comunitários e hospitalares de HIV;
b) Segurança, Protecção e Apoio Psicossocial: os exemplos incluem a protecção da criança a nível
comunitário, referências para outros serviços sociais, abordagem da saúde psicossocial entre
crianças e seus cuidadores, comunicação sobre os riscos dos adolescentes, e criação de espaços
infantis de apoio para COV, particularmente para adolescentes em alto risco (raparigas fora da
escola);
c) Estabilidade, Fortalecimento Económico e Apoio de Protecção Social: os exemplos incluem o
desenvolvimento de iniciativas de Fortalecimento Económico dos Agregados Familiares (HES),
tais como grupos de poupanças ou actividades de geração de renda (IGA), apoio à formação
profissional e outras actividades individuais de HES para estimular a renda, e integração do HES
em outras intervenções focadas na criança tais como apoio paternal;
d) Escolarização e Educação: os exemplos incluem o fornecimento de igual acesso à educação para
crianças afectadas pelo HIV, facilitação de oportunidades de ensino primário e secundário para
grupos de COV em risco, implementação de apoio psicossocial baseado na escola e segurança
contra violência. Vide o anexo A para uma descrição detalhada dos serviços elegíveis.
Prevenção para Populações Prioritárias: $38,000.00 para cada projecto
Estabelecimento de programas comunitários de apoio a prevenção que terão como alvo a população
prioritária de adolescentes e mulheres jovens, a fim de mantê-los HIV negativos e reduzir o risco de
infeção pelo HIV.
Priorização Geográfica: Gaza: Xai Xai, Manica: Chimoio, Sussundenga; Maputo: Boane, Cidade
de Maputo: Kambukwana; Zambézia: Mocuba
Orçamento Disponível: $380,000.00
Número estimado de projectos: 10
As actividades que poderiam ser incorporadas no programa de populações prioritárias incluem:
1.

2.

Apoio aos serviços de saúde sexual e reprodutiva favoráveis ao adolescente prestados na
escola de acordo com a Estratégia Nacional de Saúde Escolar:
a. Programas de prevenção de HIV e violência na escola e/ou na comunidade
b. Actividades que abordam a violência baseada no género, redução da
vulnerabilidade e identificação de mulheres em risco de HIV e ligação à
prevenção
Intervenções a nível da comunidade para reduzir a violência e mudar as normas:
a. Aumentar o conhecimento para reduzir o número de parceiros sexuais, frequência
de sexo, sexo desprotegido; aumentar o uso de preservativos masculinos e
femininosadiar o debut sexual entre adolescentes
b. Redução da violência, empoderamento raparigas adolescentes e mulheres jovens
por meio de abordagens socio-económicas, como grupos de poupança e
programas de literacia económica.

4. PROCESSO DE SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS:
Por favor, utilize o endereço de email abaixo para submeter a sua proposta e/ou quaisquer
perguntas:

Versão electrónica:
Email: MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov
Informação Adicional: Detalhes adicionais sobre os processos de candidatura para Projectos
Comunitários do PEPFAR estão disponíveis no link abaixo:
https://mz.usembassy.gov/pt/notice-funding-opportunity-pepfar-small-grants-program-pt/

5. PRAZO DE CANDIDATURA:
Todas as candidaturas devem ser submetidas até ou antes de 19 de Julho de 2019. As candidaturas
submetidas após esta data não serão consideradas. Não haverá excepções ao prazo de candidatura.
Devido ao grande número de propostas previstas, apenas as organizações seleccionadas serão
contactadas.

Antecipadamente agradecemos a vossa participação
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DEPARTMENT OF STATE
U.S. Embassy Maputo
President’s Emergency Plan for AIDS Relief
PEPFAR Community Grants Program

NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY
The PEPFAR Community Grants Program is funded through the
U.S. President’s Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR). The
PEPFAR goal in Mozambique is to support country efforts to
achieve epidemic control through implementation of evidence-based interventions to drive progress and save lives.
As part of the PEPFAR, the U.S. Embassy in Maputo administers
the Community Grants Program, is seeking project proposals on
services for Orphans and Vulnerable Children and HIV prevention programs for priority populations that are to be implemented
by community-based organizations for those affected and infected by HIV.
Additional details on potential activities under these areas are
provided in Section 3.
 6XSSRUWLQJ VHUYLFHV IRU 2USKDQV DQG 9XOQHUDEOH &KLOGUHQ
(OVCs) and their households;
+,93UHYHQWLRQIRU3ULRULW\3RSXODWLRQV HVSHFLDOO\$GROHVFHQW
Girls and Young Women and Young Men);
1. APPLICATION INFORMATION
Applicants should submit a project proposal that does not exceed ten pages (font Times New Roman, font size 12, and 1.5
line spacing) and must include a concise description of: (1) the
organization’s history, mission, and goals; (2) the geographic
area and population coverage of the intervention and statement of
needs/problems to be addressed; (3) the project strategies, goals,
measurable objectives and expected results; (4) the targeted population by age and gender; (5) the type, mix and frequency of
LQWHUYHQWLRQVIRUHDFKVSHFL¿FWDUJHWSRSXODWLRQ  WKHSURMHFWDFtivities and how issues of gender, stigma, and discrimination will
EHDGGUHVVHGZLWKLQWKHSURSRVHGDFWLYLWLHV  VSHFL¿FSURJUDPmatic targets and estimated number of persons to be reached by
the project disaggregated by sex and age; (8) the sustainability of
the project after the grant; (9) a detailed monitoring and evaluation plan and how success will be measured; (10) a work plan for
implementation of activities and interventions, (11) a brief description of management and staff; (12) information about past and
current funding within the organization and description of other
partners involved in the project and technical partners and description of technical assistance the organization has received; (13)
a comprehensive detailed budget in U.S. dollars (14) brief description of key personnel; and (15) a copy of the organization’s
registration. Each page of the proposal must be numbered.
Each proposal should also include a one-page summary in English that includes a brief description of: (1) name of the organization and project title, one program area (Orphans and Vulnerable Children or HIV Prevention for Priority Populations;) and
its geographical area including implementing site information to
the level of the health facility supported by the organization ; (2)
key objectives; (3) target group; (4) primary activities; (5) expecWHGPHDVXUDEOHUHVXOWV  DPRXQWRIIXQGLQJUHTXHVWHGDQG  
name and contact information of project coordinator.

NOTE: Proposals must be submitted in English and Portuguese, the summary of the proposal must be submitted in English.
2. ELEGIBILITY AND FUNDING RESTRICTIONS
7KH3(3)$5&RPPXQLW\*UDQWV2I¿FHZHOFRPHVDSSOLFDWLRQV
IURP UHJLVWHUHG QRQSUR¿W 0R]DPELFDQ RUJDQL]DWLRQV VXFK DV
Community Based Organizations (CBO), Faith Based Organizations (FBO), other Non-Governmental Organizations (NGO),
Human Rights and Civil Society Organizations.
)RUSUR¿W or commercial entities are not eligible to apply.
Current Recipients of PEPFAR funding are not eligible.
2UJDQL]DWLRQVDOUHDG\UHFHLYLQJIXQGLQJRUVXEVWDQWLDOVXSSRUW
from the U.S. Government are not eligible to apply.
 $OO DSSOLFDQWV PXVW EH UHJLVWHUHG 1RQ3UR¿W 2UJDQL]DWLRQV
(NPOs) and have been in operation for at least one year to be
eligible for funding.
2UJDQL]DWLRQVPXVWEHDEOHWRGHPRQVWUDWHWKDWWKH\KDYHDGHTXDWHLQWHUQDOFRQWUROVDQG¿QDQFLDOPRQLWRULQJSURFHGXUHVLQ
place.
6XFFHVVIXODSSOLFDWLRQVVKRXOGGHPRQVWUDWHVWURQJWLHVDQGVXpport in the local community and with local governmental authorities.
(DFKSURMHFWDFFHSWHGIRUIXQGLQJPXVWVXEPLW¿QDQFLDODQGQDUrative progress reports on a quarterly basis. Grant recipients must
be able to quantify and describe in detail the services delivered
with the provided funding, disaggregated by sex and 5 year age
bands per target population such as:
 1XPEHU RI SHRSOH UHDFKHG ZLWK VWDQGDUGL]HG +,9 SUHYHQWLRQ
interventions by sex, age and type of priority population reached.
1XPEHURIDFWLYHEHQH¿FLDULHVVHUYHGE\3(3)$5SURJUDPVIRU
children and families affected by HIV/AIDS by sex and age band
including type of services receive
2.1 Funding Restrictions
Funding cannot be used for the following purposes:
&RQVWUXFWLRQRIEXLOGLQJV
6DODU\UHQWXWLOLWLHVRURI¿FHIXUQLWXUHUHODWHGWRWKHRUJDQL]Dtion applying for the Small Grants funding;
/DQGSXUFKDVHVHFXULW\JXDUGVPRWRUYHKLFOHV LQFOXGLQJPRtorcycles, but excluding bicycles), car insurance, motor vehicle
repairs or upkeep;
2XWVLGHDXGLWVDQG
3XUFKDVHRIDOFRKROLFEHYHUDJHV
$FWLYLWLHVFRQWUDU\WRWKHGHVFULEHGRQ3URWHFWLQJ/LIHLQ*OREDO
Health Assistance Policy
3. FUNDING ALLOCATION: Funding will be limited to a maximum of $50,000 per year of implementation for each project
(minimum period of implementation is for one year). Funding is
expected to be allocated in the following programmatic areas and
districts; applicants may only send a proposal focused on one of
the chosen programmatic area. Proposals that do not follow the
guidelines above, categories described and districts proposed will
not be considered as part of this process.
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Orphans and Vulnerable Children: $38,000.00 for each project
Geographic Prioritization: OVC projects will be limited to the following locations: Gaza:
Chongoene, Limpopo, Manjacaze and Xai-Xai; Inhambane: Massinga, Maxixe and Vilankulo;
Maputo: Kamaxakeni, Kambukwana, Maputo: Marracuene, Matola and Zambézia: Quelimane.
Budget Available: $380,000
Estimated number of projects: 10
Activities: OVC applications should emphasize family-centered activities to mitigate the impact of
HIV/AIDS through the following interventions:
a) Access to Health and HIV Services: examples include promoting linkage for OVC and their
households to HIV services in healthcare facilities, maintaining the negative status of OVC and
adolescents, establishing partnerships and referral systems between other community and facility
HIV programs;
b) Safety, Protection, and Psychosocial Support: examples include community-level child
protection, referrals to other social services, addressing psychosocial health among children and
their caregivers, communication on adolescent risk, and creating supportive child-friendly spaces
for OVCs, particularly for adolescents at high risk (out-of-school girls);
c) Stability, Economic Strengthening, and Social Protection Support: examples include
developing Household Economic Strengthening (HES) initiatives, such as savings groups or
income generating activities (IGA), supporting vocational training and other individual HES
activities to stimulate income, and integrating HES with other child-focused interventions such as
parenting support;
d) Schooling and Education: examples include providing equal access to education for HIV
affected children, facilitating primary and secondary education opportunities for OVC at-risk
groups, implementing school-based psychosocial support and safety from violence. Please see
Appendix A for a detailed description of eligible services.
Prevention for Priority Populations: $38,000.00 for each project per year
Establishment of community-based support prevention programs that will target the priority
population of adolescent girls and young women in order to keep them HIV negative and reduce the
risk of acquisition of HIV
Geographic Prioritization: Gaza: Xai Xai, Manica: Chimoio, Sussundenga; Maputo: Boane,
Cidade de Maputo: Kambukwana; Zambézia: Mocuba
Budget Available : $380,000
Estimated number of projects: 10
Activities that could be incorporated in priority populations program include:
1-

2-

Support to Adolescent-friendly sexual and reproductive health services provided in the
school in accordance with the National Adolescent Health Strategy:
a. School and/or community based HIV and violence prevention programs
b. Activities addressing Gender based violence, reduction of vulnerability and
identification of females at risk of HIV and link to prevention
Interventions at the community level to reduce violence and change norms:
a. Increase knowledge to reduce the number of sexual partners, frequency of sex,
unprotected sex; increase male and female condom use; delay sexual debut
b. Reduction of violence, empowerment among adolescent girls and young women
through socioeconomic approaches such as savings groups and economic literacy
programs.

4. APPLICATION SUBMISSION PROCESS:
Please use the below email address to submit your proposal and/or any questions:
Electronic version:
Email: MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov
Additional Information: More details on PEPFAR Community Grants the application processes
may be found in the link below:
https://mz.usembassy.gov/notice-funding-opportunity-pepfar-small-grants-program/
5. APPLICATION DEADLINE:
All applications must be submitted on or before July 19, 2019. Applications submitted after this
date will not be considered. There will be no exceptions to this application deadline.
Due to the large number of proposals anticipated, only shortlisted organizations will be
contacted.
Thank you in advance for your participation.
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Venâncio Calisto (Texto)
Naita Ussene (Fotos)

Ode à vida e obra de
Marcelino dos Santos

M

aio é um mês especial. É o mês de África e também de um dos seus ﬁlhos mais
queridos. Maio é o mês de Marcelino dos Santos ou se quisermos de Kalungano ou Lilinho Micaia, nomes dos quais se fardava para combater, através da
poesia, essa arma letal, contra a opressão e a humilhação do colonialismo a que
o seu povo estava condenado. Por isso, no longínquo ano de 1929, precisamente no dia
20 de Maio, não seria nascido apenas um homem, seria nascida uma signiﬁcativa parte da
consciência do nacionalismo moçambicano, nascida a voz da liberdade.
A sua triunfal e subversiva passagem pela histórica Casa do Império em Lisboa, depois
o exílio na França, o seu apoio aos movimentos de libertação do continente, assim como
o seu contributo na formação e desenvolvimento da Frelimo ﬁguram como os seus actos
cívicos e políticos mais notáveis e admiráveis. Mas a sua grandeza não se esgota aí. O que
vou dizer a seguir é um testemunho pessoal. Em 2013, Marcelino dos Santos abriu as portas da sua casa para um grupo de jovens entusiastas e amantes da poesia do qual eu fazia
parte. Íamos com o intuito de homenageá-lo, entretanto, nós é que acabamos lisonjeados.
A sua sensibilidade artística e sentido de humanismo são de todo um grande ensinamento
para as novas gerações. Nunca me esquecerei daquele dia, do sarau de poesia em sua casa,
como nunca me esquecerei de todos os outros dias que o vi a entrar e a sair do Teatro
Avenida, num gesto que é uma valente afronta e crítica a essa nossa burguesia tão pobre
de cultura. Obrigado e feliz aniversário, Marcelino dos Santos, esse homem que nesta
imagem segue os passos lentos da sua mãe, em tempos idos.
Antes que nos caiam lágrimas, mudemos de cenário. Na semana passada, um dos eventos mais badalados foi o lançamento oﬁcial da primeira Conferência Internacional sobre
Transporte Aéreo, Turismo e Carga Aérea. O evento teve lugar no dia 16 e foi presidido
por Carlos Mesquita, ministro dos Transportes e Comunicações, instituição responsável
pela conferência que pretende, em Julho, reﬂectir sobre as relações estratégicas entre o
sector dos transportes aéreos com o do turismo no país, com vista ao melhoramento dos
serviços de ambos.
Pio Matos, antigo edil de Quelimane, que poderia dar uma mãozinha para resolver o problema dos “ratos do governador”, e Jaime Basílio Monteiro, ministro do Interior, ambos
envergando o distintivo do partido, entreolham-se no exterior do edifício que acolheu a
cerimónia. Já no interior todos olhos posam em Celmira da Silva, vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que espalha exuberância e parece não se deixar
atingir pela verborreia de Salim Valá, PCA da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM).
A seguir mais um jogo de olhares entre Said Júnior, Administrador Executivo dos Aeroportos de Moçambique, e Carlos Aik, um homem do basquete e campeão africano pelo
Maxaquene, naquela geração das Esperanças Sambos e Aurélias Manaves. Mas aqui cheira alguma tensão. Suspense de ocasião? Para fechar, um papo animado com gargalhadas a
mistura entre Emanuel Chaves, PCA dos Aeroportos de Moçambique, Iolanda Cintura,
governadora da cidade de Maputo, Manuela Ribeiro, vice dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita e Silva Dunduro, ministro da Cultura e Turismo.
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'PJOPUØSJBBGPSNBGFMJ[FBMJWJBEBDPNPPTNFNCSPTNBJTSFBDDJPOÈSJPTFDPOTFSWBEPSFTEPBDUVBMHPWFSOPSFBHJSBNBPDPNVOJDBEPEF
JNQSFOTBRVFBOVODJBWBPJNJOFOUFSFHSFTTPEF$IBOHB.BQVUP1FOTBNFMFTRVFBTUSBGVMIJDFT iFNOPNFEBQÈUSJBw mDBSÍPBTBMWP/BT
SFEFTTPDJBJT PTFOUJNFOUPFSBJOWFSTP PRVFEFWFUFSDPMPDBEPVNB
MÈHSJNBOPDBOUPEPPMIPEBRVFMFKVJ[RVFBDIBRVFTÍPBOUJQBUSJPUBT
PTNPÎBNCJDBOPTRVFRVFSFNPFYNJOJTUSPOPT&6"

t

/PQBÓTEPTDVOIBEPT -JOEJXF4JTVMVUBNCÏNEFWFUFSEFHVTUBEPP
TFVDIBNQBHOF1FMBTQSPNFTTBTRVFEFJYPVOB1POUB7FSNFMIB QFMBTQSFNPOJÎÜFTQÞCMJDBT QFMBFWFOUVBMBTDFOTÍPËWJDFQSFTJEÐODJBEP
QBÓT OPFRVJMÓCSJPEFGBDÎÜFTRVFDIFGF3BNBQIPTBUFNEFHFSJS0T
DBNBSBEBTBJOEBDPOUJOVBNBEBSDBSUBT

t

0UFSSBNPUP$IBOHGF[FTRVFDFSBEJTTJEÐODJB4BNJUP PÈVEJPEPDBDIJNCPOP$$ BEFUFOÎÍPBOVODJBEBEBFTQPTBEFVNFYNJOJTUSP BT
NBOPCSBTEPTDBVTÓEJDPTFTQFSUBMIÜFTUFOUBOEPMJCFSUBSPTTFVTDMJFOUFT
ËTNÍPTEBNBEBNF## PQØT*EBJ PTDBNCBMBDIPTEPSFDFOTFBNFOUP
$IBOHÏBHFOEBOBDJPOBM

t

0 FYNJOJTUSP RVF BHPSB DVJEB EB CBSSBHFN EP 4POHP UBNCÏN FTUÈ
DIBUFBEPDPNBBHFOEB$IBOH&MFRVFFTQFSBWBPTNBJPSFTIPMPGPUFT
TPCSF B PQFSBÎÍP CPMTJTUB EB TVB CBSSBHFN  mDPV PGVTDBEP QPS NBJT
VNDBQÓUVMPEBOPWFMBiEÓWJEBTPDVMUBTw&ORVBOUPDIPSBOPPNCSPEP
IPNFNEP'.* UBNCÏNFMFPGVTDBEP BQVCMJDJEBEFWBJQSFFODIFOEP
PTFTQBÎPTy

t

® QVCMJDJEBEF WPMUPV B DPNQBOIJB EF CBOEFJSB  UBMWF[ QPSRVF FTUÈ B
TPGSFSDPNBTWBHBTOPTBWJÜFTQBSBPQBÓTEPTDVOIBEPT2VBOEPIBWJB
TFTTÍPFN,FNQUPO1BSLPWPPmDBWBDIFJP%FTJTFTËGBNÓMJBEPQSFTP
NBJTNFEJÈUJDPEPQBÓT

t

"QØTBQPMÏNJDBDPNBMJTUBEPTmadalasEB3FOBNPQBSBJOUFHSBSFN
BQPMÓDJB PEJQMPNBUBTVÓÎPUFWFEFTVCJSËTFSSBQBSBQSPDVSBSEFTCMPRVFBSBTJUVBÎÍPFEB3FOBNPWJFSBNHBSBOUJBTEPDVNQSJNFOUPEP
NFNPSBOEPEFFOUFOEJNFOUP0FOHFOIFJSPEPQMBOBMUPJOTJTUFRVF
OÍPIÈMVHBSQBSBEFTNPCJMJ[BEPTOBQPMÓDJB6NBFOHFOIBSJBDSJBUJWB
ÏOFDFTTÈSJBQBSBBBDPNPEBÎÍPFUBMWF[BTPMVÎÍP,IBMBV&TXBUJOJ
QPTTBBKVEBSOPEFTCMPRVFJPy

t

&ORVBOUPTFEJTDVUF%%3 IÈVNNJOJTUSPEBHPWFSOBÎÍPEPFOHFOIFJSPEPQMBOBMUPRVFTFFTUÈBFOEJOIFJSBSEFGPSNBEJTDSFUBDPNPT
TFVT TØDJPT UVHBT FOWPMWJEPT OB JNQPSUBÎÍP EF FYQMPTJWPT QBSB B JOEÞTUSJB NJOFJSB 0 IPNFN FTUÈ B QSPTQFSBS OB JNPCJMJÈSJB DPN USÐT
NBOTÜFTOP5SJVOGP JHVBMOÞNFSPOPFNFSHFOUFCBJSSPEF5DIVNFOF
FVNBPVUSBDPNQSBEBGSFTRVJOIBFNOPNFEPmMIP MÈQFMBTCBOEBT
EP DPNBOEP EB DJEBEF 6NB JMIB BP MBSHP EB UFSSB EPT #POT 4JOBJT 
POEF P NBOP .BOÏ BEPSB BUJSBS B DBNJTB OP mOBM EF DBEB QSPDFTTP
FMFJUPSBM GPJBDFSFKBOPUPQPEPCPMP.BEBNF##BCSFPPMIP/ÍPTØ
EFEÓWJEBTPDVMUBTWJWFPQBÓT

t

0OEFTFQSFDJTBVSHFOUFEFVNOPWPGPMHPEBNBEBNF##ÏFN5FUF 
KÈRVFPNJOJTUSPRVFKÈUFWFDPHOPNFEFUJHSF QBSFDFBOEBSEJTUSBÓEP
DPN PT EFTNBOEPT OBT NBEFJSBT QSPUFHJEBT  DPN TVTQFJÎÜFT TPCSF P
CPTTMPDBM VNEPTTFVTEFTDFOEFOUFTFBGBVOBBDPNQBOIBOUFEFQSPWFOJÐODJBPSJFOUBM6NDPDLUBJMNPMPUPWCFNFYQMPTJWPy

t

.FOPTFYQMPTJWPQBSFDFBOEBSPBOUJHPYFSJGFEFQJTUPMBTGVNFHBOUFT
&MF GPJ P .P[B  FMF GPJ P BQBHÍP OBT USBOTBDÎÜFT FMFDUSØOJDBT  FMF Ï
VNBBQBSFOUFJODPNQFUFOUFRVFOÍPEÈDPOUBEBTDPOUBTEPCBORVJOIP
EBOPNFNLMBUVSBRVFGPJNBOEBEPËMJRVJEBÎÍP4FSÈRVFWBJNBOEBS
QBSBB$PNJTTÍP-JRVJEBUÈSJBVNBFRVJQBEFCPNCFJSPTGPSNBEBQFMPT
SFDÏNTBOFBEPTEPTFVDPOTFMIPEFBENJOJTUSBÎÍP

t

.BTUBNCÏNRVFNTFQSFQBSBQBSBFOUSBSOPOFHØDJPEFNBUFSJBMFMFJUPSBMÏPmMIPEFHBMP BRVFMFRVFBEPSBGB[FSVOTSBMJTFNDBSSPTUPQP
EFHBNB VNBBNFBÎBEFQFTPQBSBRVFNOBWFHBCFNOBRVFMFTOFHØDJPTDIPSVEPT

t

6NBUBRVFEFOFSWPTFTUÈQSFTUFTBUPNBSDPOUBEPTHSBOEFTQMBZFST
OPDPOTVNPEPBÎÞDBSCSBODPSFmOBEP"TUSBQBMIBEBTEFTFODPOUSBEBT
OPTNJOJTUÏSJPTFPGPSUFʪlobbyʪRVFDBNQFJBOBDPNFSDJBMJ[BÎÍPFTUÍP
BTVGPDBSVNBJOEÞTUSJBRVFTFDPOTJEFSBPFMPNBJTGSÈHJMEBQPMÓUJDB
HPWFSOBNFOUBMEFJOEVTUSJBMJ[BÎÍPEPQBÓT

Marcelino dos Santos completou 90 anos a 20 de Maio

Recenseamento eleitoral

Províncias pró-Frelimo superam metas

A

pesar das dificuldades que têm
sido noticiadas no recenseamento para as eleições gerais
de 15 de Outubro, há círculos eleitorais que têm sido um sucesso
notável no registo de votantes: Gaza
e Cabo Delgado são exemplos de um
êxito que organizações da sociedade
civil e partidos políticos da oposição
vêem com desconfiança.
"T EVBT QSPWÓODJBT UÐN FN DPNVN P
GBDUP EF UFSFN WPUBEP TFNQSF B GBWPS
EB 'SFMJNP  QBSUJEP OP QPEFS )JTUPSJDBNFOUF  PT OÞNFSPT EF WPUBÎÍP OB
QSPWÓODJBEF(B[BFTUÍPQSØYJNPTEPT
TVGSÈHJPTOPSUFDPSFBOPT
6NBBOÈMJTFEP$FOUSPEF*OUFHSJEBEF
1ÞCMJDB $*1 SFGFSFRVF(B[B OPTVM 
F$BCP%FMHBEP OPOPSUF TÍPBTÞOJDBT
QSPWÓODJBTRVFKÈSFHJTUBSBNNBJTFMFJUPSFTEPRVFFTUBWBQSFWJTUP
$PNP SFTVMUBEP  PT EPJT DÓSDVMPT FMFJUPSBJT GPSBN QSFNJBEPT DPN NBJT 
EFQVUBEPT OB "TTFNCMFJB EB 3FQÞCMJDB BDJNBEPRVFUFSJBN FNDPOEJÎÜFT
OPSNBJT
(B[B EFWFSÈ UFS NBJT  EFQVUBEPT F
$BCP%FMHBEPNBJT
&N (B[B  QBSUJDVMBSNFOUF  OFOIVN
QBSUJEPEBPQPTJÎÍPKÈDPOTFHVJVGB[FS
FMFHFS VN EFQVUBEP /BT FMFJÎÜFT HFSBJTEF (B[BUJOIBBTTFOUPTF
B'SFMJNPMJNQPVUPEPT
0TOÞNFSPTEFFMFJUPSFTJOTDSJUPTUBOUP FN (B[B   DPNP FN $BCP
%FMHBEP   TVQFSBN PT OÞNFSPT
EFFMFJUPSFTRVFPDFOTPEFQSFWJB
QBSBBRVFMBTQSPWÓODJBT
i&TUBT GPSBN BT EVBT QSPWÓODJBT POEF 
FN B'SFMJNPWFODFVDPNNBJPSJBNBJTFMFWBEBw SFGFSFPEPDVNFOUP
"EJGFSFOÎB QSPTTFHVFPUFYUP TFSÈTJHOJmDBUJWB  TF B FMFJÎÍP QSFTJEFODJBM GPS
NVJUPSFOIJEB
0T OÞNFSPT BHSFHBEPT SFHJTUBEPT BDJNB EB NÏEJB  FRVJWBMFSJBN B  NJM
FMFJUPSFT PRVFRVFSFQSFTFOUB EP
UPUBMEPTFMFJUPSFT

i/VNB DPSSJEB FMFJUPSBM SFOIJEB  FTTF
OÞNFSP Ï TVmDJFOUF QBSB FWJUBS VNB
TFHVOEBWPMUBOBTQSFTJEFODJBJTw SFGFSF
BBOÈMJTF
4FOPTDÓSDVMPTFMFJUPSBJTQSØ'SFMJNP P
DFOÈSJPÏBOJNBEPS OBTQSPWÓODJBTNBJT
JODMJOBEBTQBSBBPQPTJÎÍP PQBOPSBNB
ÏQSFPDVQBOUF
;BNCÏ[JB  QSPWÓODJBCBTUJÍP EB PQPTJÎÍP  EFWFSÈ QFSEFS  QFMP NFOPT  TFJT
EFQVUBEPT
" QSPWÓODJB EP /JBTTB  POEF NFUBEF
EPT BTTFOUPT OP QBSMBNFOUP FN 
QFSUFODJB Ë PQPTJÎÍP  UFSÈ P NFOPS
OÞNFSP EF FMFJUPSFT JOTDSJUPT  
/BNQVMB  DÓSDVMP FMFJUPSBM QSØPQPTJÎÍP JOTDSFWFVBQFOBTEPTFMFJUPSFT
QSFWJTUPT
i1SFWFNPTRVFUSÐTQSPWÓODJBTJSÍPSFHJTUBSEFFMFJUPSFTFNJEBEFBEVMUBw MÐTFOBBOÈMJTFEBRVFMB0SHBOJ[BÎÍP/ÍP(PWFSOBNFOUBM 0/( 
" QSPWÓODJB EF 4PGBMB  POEF B PQPTJÎÍP UFWF VNB NBJPSJB FTNBHBEPSB OP
TVGSÈHJP EF  F BT QSPWÓODJBT EF
*OIBNCBOFF.BQVUP POEFB'SFMJNP
PCUFWFVNBOPUÈWFMNBJPSJBOBTÞMUJNBT
FMFJÎÜFT
" 3FOBNP BDVTB P QBSUJEP HPWFSOBNFOUBMEFFTUBSBJOWJBCJMJ[BSPSFDFOTFBNFOUPFMFJUPSBMFN4PGBMB QSPWÓODJB
RVFUSBEJDJPOBMNFOUFWPUBOBPQPTJÎÍP
i)ÈNVJUBHFOUFDPNWPOUBEFEFSFDFOTFBS  NBT OÍP QPEF QPSRVF IÈ QSPCMFNBTEFNÈRVJOBT GBMUBEFUPOFS QBJOÏJT
TPMBSFTFCBUFSJBTw BMFSUPVPQPSUBWP[
EB#BODBEBEB3FOBNPOB"TTFNCMFJB
1SPWJODJBMEF4PGBMB 4FCBTUJÍP.PSUBM
i&TUFTDBTPTBDPOUFDFNDPNGSFRVÐODJB
OPTEJTUSJUPTEF#Þ[J $BJB .BSSPNFV
F(PSPOHPTBw BDSFTDFOUPV
i)È EJTUSJUPT POEF OÍP UFNPT mTDBJT 
QPSRVF FTUFT FTUÍP DPN NFEPw  EJTTF 
QPSTFVUVSOP BQPSUBWP[EP.%.
OB "TTFNCMFJB 1SPWJODJBM EF 4PGBMB 
3PTBMJOB .BDBUF  RVF UBNCÏN GBMB EF
JOUJNJEBÎÜFTBPTTFVTmTDBJT

Receios
"QSPWÓODJBEB;BNCÏ[JB POEFBPQP-

TJÎÍP UFWF VNB NBJPSJB F GPJ BTTPMBEB
QPSQSPCMFNBTEVSBOUFPSFDFOTFBNFOUP FTUÈBDJNBEBNÏEJBEPOÞNFSPEF
FMFJUPSFTJOTDSJUPT
i5PEBWJB QSFWFNPTRVFBQSPWÓODJBJSÈ
QFSEFS TFJT BTTFOUPT OB "TTFNCMFJB EF
3FQÞCMJDBw MÐTF
0 OÞNFSP EF FMFJUPSFT JOTDSJUPT BUÏ
BP EJB  EFTUF NÐT FSB EF 
FMFJUPSFT  P RVF FRVJWBMF B  EPT
FMFJUPSFTQSFWJTUPT
0$*1BMFSUBRVF TFOPTQSØYJNPT
EJBT P SFDFOTFBNFOUP DPOUJOVBS B FTUF
SJUNP TFSÍPSFHJTUBEPTEFFMFJUPSFT
EBNFUBEFJOTDSJÎÜFTQSFWJTUBQBSBFTUF
BOP1PSÏN P45"&BDSFEJUBRVFTFSÈ
QPTTÓWFM SFHJTUBS PT DFSDB EF USÐT NJMIÜFTEFFMFJUPSFTFNGBMUB
i/FTUFT ÞMUJNPT EJBT  UFNPT FTUBEP B
SFHJTUBS VN nVYP EF QPUFODJBJT FMFJUPSFT RVF BDPSSFN BPT DFOUSPT EF SFDFOTFBNFOUP 2VFSFNPT BQSPWFJUBS
FTUB PQPSUVOJEBEF QBSB BQFMBS B UPEPT
BRVFMFTRVFBJOEBOÍPFYFSDFSBNPTFV
EJSFJUPQBSBTFBQSPYJNBSFNBPTQPTUPT
EF SFDFOTFBNFOUPw  QSFDJTPV $MÈVEJP
-BOHB QPSUBWP[EP45"&
&OUSFUBOUP   NJMIÜFT EF QFTTPBT 
NFUBEFEPTQPUFODJBJTFMFJUPSFT GPSBN
SFDFOTFBEPT OP BOP QBTTBEP QBSB BT
FMFJÎÜFTBVUÈSRVJDBT
&TUJNBTF  QPJT  RVF TFJT NJMIÜFT EF
FMFJUPSFT TFSÍP SFHJTUBEPT EVSBOUF B
PQFSBÎÍPBJOEBFNDVSTP
" QSPKFDÎÍP EP $*1 BTTVNF RVF  OPT
QSØYJNPT  EJBT  IBWFSÈ PT NFTNPT
OÓWFJTEFJOTDSJÎÍPFNSFMBÎÍPBPTBOUFSJPSFTEJBTEBPQFSBÎÍP0TQBSUJEPT
EB PQPTJÎÍP  DPN B 3FOBNP OB EJBOUFJSB FYJHFNBQSPSSPHBÎÍPEPTQSB[PT 
NBTB$PNJTTÍP/BDJPOBMEF&MFJÎÜFT
$/& OÍPQPOEFSBGB[ÐMP
'PSNBMNFOUF  P SFDFOTFBNFOUP FMFJUPSBM UFSNJOB B  EF .BJP  EBUB RVF
WÈSJBT PSHBOJ[BÎÜFT EB TPDJFEBEF DJWJM 
RVFPCTFSWBNPQSPDFTTP SFDFJBNRVF
BT NFUBT QSFWJTUBT OÍP TFKBN DVNQSJEBT

Em voz baixa
t

&SBVNBWF[VNQSPDVSBEPSRVFHBTUPVBWJTUBFOUSFPTNJMIBSFTEFQÈHJOBTEFFNBJMTSFMBDJPOBEPTDPNEÓWJEBTPDVMUBTFUFWFDPNPQSFOEB 
VNHBCJOFUFOVNEPTQBSBÓTPTEPPJMHBT)PVWFVNBFNCBJYBEPSB
RVFGF[BWJEBOFHSBBPHPWFSOPQPSDBVTBEBTNFTNBTEÓWJEBT&TUÈ
BHPSBOBDPNQBOIJBEBDPODIJOIBBNBSFMBy

