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O libanês escrevia ao papá Guebuza
acompanhado pelo Rosário e Isaltina. 

A Luísa Diogo também está aqui mas 

não está na missão oficial do Gover-

no. A breve trecho será emitido um 

comunicado que clarificará os factos 

e mostrará a verdade. Como sempre 

nos instruíste, actuaremos sempre no 

mais alto interesse de Moçambique. 

Abraço”.

Esta mensagem corresponde à des-

locação de emergência do Primeiro-

-Ministro Agostinho do Rosário a 

Washington para se encontrar com a 

directora do FMI, Christine Lagarde, 

depois da saída tumultuosa de Maleia-

ne que não teve o melhor acolhimento 

da directora do sector África do Fun-

do, Antoinette Sayeth. O PM viajou 

acompanhado pelo então PCA das 

três “empresas problemáticas”, Antó-

nio Carlos do Rosário e pela vice-mi-

nistra do MEF, Isaltina Lucas, consi-

derada nos meandros do FMI à altura 

como “a pessoa mais bem informada 

sobre o dossier das dívidas contraídas 

em segredo’’.

Finalmente, uma terceira mensagem, a 

23.04.16, em que Boustani se limita a 

informar ao “papá” sobre a notícia de 

um potencial acordo com o FMI que 

nunca chegou a acontecer e reproduzi-

da pelo portal “sapo” a partir do “Jornal 

E 
ao 21o dia, finalmente, o nome 
de Armando Guebuza, o anti-
go presidente de Moçambique, 
foi mencionado no Tribunal de 

Brooklyn, no depoimento da agen-

te especial do FBI, Fatima Haque, 

a pedido do Ministério Público, no 

julgamento das “dívidas ocultas” que 

tem apenas um único réu presente, o 

libanês Jean Boustani.

Trata-se do último salvo do Minis-

tério Público (MP) antes do encer-

ramento do julgamento no final da 

próxima semana. Nos próximos dias 

será a vez da defesa levar as suas teste-

munhas a depor.  

A promotora Margareth Moser, que 

liderou a inquirição a Haque, mostrou 

três mensagens de Jean Boustani para 

dois números de telefone que tinham 

a referência “AG”: o 82-301-0770 e o 

84-497-1362. À pergunta se conse-

guia identificar as iniciais, Haque res-

pondeu: “Armando Guebuza, antigo 

presidente de Moçambique”. A agente 

do FBI, que é especialista em crimes 

cibernéticos, explicou ao tribunal que 

os e-mails e mensagens de telefone 

foram obtidas através de uma autori-

zação judicial. Haque, de ascendência 

paquistanesa, é agente do FBI há cin-

co anos e trabalha no caso das “dívidas 

ocultas” há dezoito meses.

A primeira mensagem é de 28.03.16, 

mais de um ano após Guebuza ter 

deixado a Presidência da República. 

O teor é o seguinte:  “ papá, estou a 

trabalhar afincadamente para o refi-

nanciamento de todos os projectos do 

país que juraste servir, Abraço”. 

Esta mensagem corresponde ao pe-

ríodo que Adriano Maleiane, o minis-

tro de Economia e Finanças (MEF) 

procurava reestruturar a dívida da 

Ematum. A operação contou com a 

colaboração do Credit Suisse e da Pa-

lomar, uma empresa associada à Pri-

vinvest, para quem trabalhava Bous-

tani.

Numa segunda mensagem, a 20.04.16, 

Boustani escreve: “Boa tarde papá, 

espero que tudo esteja bem. A che-

fe do FMI encontrou-se com o PM, 

de Angola”: “Bom dia papa”, era o iní-

cio da mensagem.

Nervosismo
Boustani, que habitualmente parece 

relaxado e distraído durante os proce-

dimentos do tribunal, ficou particular-

mente tenso e sério à medida que iam 

sendo lidas as suas mensagens para 

Guebuza. Os músculos juntos aos 

maxilares movimentavam-se constan-

temente em sinal de nervosismo.

Parecendo tentar enfatizar a proximi-

dade de Boustani com os poderes em 

Maputo, o MP fez passar uma men-

sagem de Peter Kuhn para o libanês a 

20.04.16 indagando: “não estás com o 

PR (na: Nyusi) na Alemanha?”. Kuhn 

foi um dos líderes do projecto dos bar-

cos fabricados pela Privinvest para o 

governo de Moçambique. 

FBI nos momentos quentes
Em momentos chaves do presente jul-

gamento, foram dois agentes do FBI 

que fizeram as revelações mais con-

tundentes sobre os círculos do poder 

em Maputo. A 28 de Outubro, poucas 

horas depois de ser anunciada a “re-

tumbante vitória“ da  Frelimo nas 

eleições gerais de 15 de Outubro, 

o agente Jonhathan Polonitza 

Julgamento de Jean Boustani em Brooklyn

Por Fernando Lima em Brooklyn, Nova Iorque

O 
tribunal onde se julgam 

as operações fraudulen-

tas em tornos de créditos 

bancários que ultrapassa-

ram os dois mil milhões de dóla-

res americanos é muito diferente 

de instituições similares em Mo-

çambique. O edifício é moderno e 

está situado na baixa de Brooklyn, 

um dos bairros mais populosos de 

Nova Iorque. Há seis andares e 

inúmeras salas de julgamento. Não 

há luxo, mas os espaços são confor-

táveis. A sala do processo 18-CR-

-681(WFK) é forrada a laminados 

de madeira. Os tectos são elevados. 

Cerca de nove metros de altura, 

o equivalente a um prédio de três 

andares. O espaço por detrás da 

poltrona do juiz é preenchido por 

uma superfície em mármore escuro 

tendo o escudo americano ao meio 

e em metal. Não há retratos pre-

sidenciais ou crucifixos. Apenas a 

bandeira das estrelas e riscas bran-

cas e vermelhas.

De formalismo há apenas o levan-

tar da audiência à entrada e saída 

do juiz e dos 15 jurados que, a 22 

de Novembro corrente se vão pro-

nunciar sobre o destino do libanês 

Jean Boustani, o único réu que a 

justiça americana mantém em jul-

gamento.

Por acordos entre as partes, os fun-

cionários bancários Andrew Pear-

se, Surjan Singh e Detelina Subeva 

declararam-se culpados e ajudam 

agora o governo dos EUA. Outros 

réus, Teófilo Nhangumele e Antó-

nio Carlos do Rosário estão presos 

em Moçambique. Manuel Chang 

luta na África do Sul para não ser 

extraditado para os EUA. Najib 

Allam, o financeiro da Privinvest, 

está fugitivo. Armando Guebuza, 

o antigo presidente de Moçambique 

e Iskandar Safa, o dono da Privinvest, 

não foram constituídos arguidos.

O MP construiu toda a condução do 

julgamento em torno de Jean Boustani, 

o agente considerado o corruptor de 

agentes moçambicanos e de outras na-

cionalidades e o “motor” do projecto de 

fraude junto dos bancos Credit Suisse 

e VTB Capital.

Boustani está preso desde o início do 

ano em Nova Iorque e nem a oferta de 

uma caução de USD20 milhões de dó-

lares demoveu o juiz da causa William 

Kuntz II a conceder-lhe liberdade pro-

visória.

Nas sessões do julgamento, Boustani 

senta-se na mesa onde estão instala-

dos os seus cinco advogados de defe-

sa. Habitualmente os homens vestem 

fato escuro e gravata. O libanês tem 

uma camisola de malha leve sobre uma 

camisa sem gravata. A roupa está-lhe 

larga, o que significa que perdeu peso 

substancial durante o tempo de prisão. 

Devido à magreza excessiva, os olhos 

estão encovados e parece ter olheiras 

em permanência. Boustani parece mui-

to jovem e o aparelho de correcção dos 

dentes dá-lhe um aspecto mais juvenil. 

Nunca está penteado. Não entra na sala 

algemado, mas há sempre dois agentes 

de segurança por detrás da sua cadeira.

O líder da defesa de Boustani está a 

cargo de Randall Jackson, o advogado 

afro-americano muito à vontade no 

processo. Quer nos seus detalhes legais, 

quer na inquirição técnica das testemu-

nhas. Jackson trabalha para o escritório 

Willkie Farr & Gallagher LLP. 

A equipa dos procuradores é lidera-

da por Mark Bini e Hiral Mehta. Ao 

contrário do direito continental segui-

do em Moçambique, em que predo-

minam os códigos e as leis, no direito 

americano de tradição anglo-saxónica, 

predomina a regra do caso preceden-

te baseado em sentenças proferidas 

anteriormente em casos que possam 

aparentar semelhanças. Os advogados, 

quer do MP, quer da defesa, têm que 

conhecer com desenvoltura os casos 

mais relevantes para argumentarem 

perante o juiz os méritos do seu ponto 

de vista sem usarem qualquer auxiliar 

de memória. Há um sistema de vídeo 

que apresenta nos computadores e 

numa tela enorme todos os documen-

tos admitidos como prova em tribunal.

Na secção oposta às bancadas do MP 

e da defesa estão sentados 15 jurados. 

Dez mulheres e cinco homens. Há ne-

gros, brancos e asiáticos, um universo 

condizente com o país multicolor que 

são os Estados Unidos. São eles que, 

em princípio, a 22 de Outubro, e pe-

rante o que ouviram em tribunal, vão 

dar o veredicto de culpado ou não cul-

pado para o réu. A sentença, a sua mol-

dura penal e todo o enquadramento 

legal compete porém ao juiz.

Mesmo à entrada da sala há quatro filas 

de bancos corridos para a assistência. A 

maior parte dos presentes pertence a 

firmas de advogados. Há alguns 

funcionários reconhecidos da Pri-

vinvest. Há familiares de Boustani, 

incluindo a sua esposa que assiste 

com regularidade às sessões. Os 
jornalistas são poucos. Os mo-
çambicanos são agora a maioria. 
Não há  evidências de agentes do 
SISE ou da embaixada local, como 
acontece nas sessões de Chang 
na África do Sul. Não se sabe se 
a PGR tem meios de obter a do-
cumentação produzida no julga-
mento. As transcrições das sessões 
diárias são vendidas e os preços são 
puxados. Um “calhamaço” de qua-
se 300 páginas custa a “módica” 
quantia de USD200,00. À entrada 
há um aviso que o espaço só pode 
receber em segurança 178 pessoas. 
Não se tiram fotos ou imagens em 
movimento na sala. A maior par-
te da assistência tem de deixar os 
telefones na recepção. Mas pode 
usar computadores com internet.
O juiz é um “bem disposto”. Ape-
sar do sistema sonoro ser excelen-
te, a sua voz gutural faz eco por 
toda a sala. A brincar, diz que o 
costumam comparar aos actores 
John Earl James e a Denzel Wa-
shington. Quando as testemunhas 
se aproximam do microfone expli-
ca que, ao contrário do que parece, 
o aparelho não é uma cobra e não 
morde. Perante a voz anasalada de 
um investidor na terça-feira, pediu 
para não falar “à Woody Allen”, 
um conhecido realizador de cine-
ma que é habitualmente protago-
nista dos seus próprios filmes. 

Brincadeira à parte, Kuntz é igual-

mente bem preparado e experiente 

e dá bem duro na habilidosa defesa 

de Boustani. 

(Fernando Lima em Brooklyn, 
Nova Iorque)

O tribunal

Onde tudo começou: Jean Boustani (no círculo), Iskandar Safa, dono da Privinvest, 
a empresa do calote, Armando Guebuza (antigo chefe de Estado moçambicano) e 

François Hollande, na altura presidente da França  
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apresentava as mensagens “swift” de 

quatro transferências feitas da Pri-

vinvest para a Frelimo no valor de 

USD10 milhões.

Na sessão de quarta-feira, a agente 

Haque detalhou, uma vez mais, os pa-

gamentos feitos pela Privinvest para 

vários intervenientes no processo das 

dívidas ocultas, comparando mensa-

gens apreendidas a Boustani e a re-

conciliação bancária feita para contas 

que foram identificadas pelos benefi-

ciários. Por exemplo, Manuel Chang, 

o antigo ministro das Finanças, apare-

ce listado como tendo recebido USD7 

milhões, mas o FBI só conseguiu 

identificar 5 milhões transferidos para 

a empresa Thyse Internacional com 

conta no Banco Espírito Santo em 

Madrid. Chang também era identi-

ficado como “Chopstiks” e “Pantero”. 

António Carlos do Rosário, também 

identificado como “Ros” e “Marshall” 

A acusação
A estratégia do Ministério 

Público (MP), da acusação, é 

tentar demonstrar que nunca 

houve credibilidade no pro-

jecto de defesa marítima, mas, 

houve sim, uma associação 

para delinquir;

Os crimes visaram cidadãos 

norte-americanos e empresas 

norte-americanas, nomeada-

mente investidores na dívida e 

nos títulos criados;

A esmagadora maioria das 

transacções foi feita em moe-

da americana e utilizou insti-

tuições de crédito americanas;

Uma parte dos movimentos de 

moeda foi feito por via elec-

trónica; 

Parte das operações efectuadas 

revestiram a forma de subor-

nos, lavagem de dinheiro e 

corrupção activa de funcioná-

rios públicos.

A defesa
A estratégia da defesa, neste 

caso a defesa de Jean Boustani, 

consiste em tentar apresentar 

o seu cliente como um agente 

económico legítimo pratican-

do uma actividade legal e fora 

da jurisdição norte-americana;

Os projectos elaborados ti-

nham um propósito sério de 

servir a defesa costeira de 

Moçambique e um governo 

soberano;

Os créditos alcançados junto 

de instituições bancárias visa-

vam propósitos sérios e objec-

tivos sérios;

Entidades bancárias contra-

tadas estavam localizadas fora 

do espaço geográfico dos EUA 

e a lei reguladora era a lei bri-

tânica;

Até hoje, o governo de Mo-

çambique continua a conside-

rar os projectos legítimos e a 

respeitar as dívidas contraídas 

por esses projectos;

A renegociação dos títulos 

da Ematum é uma prova que 

o governo de Moçambique 

continua a honrar os compro-

missos contraídos internacio-

nalmente, nomeadamente as 

dívidas junto da banca inter-

nacional;

Os dinheiros desembolsados 

no âmbito do projecto re-

sultam de comissões e paga-

mentos feitos a indivíduos e 

empresas habituais em activi-

dades de natureza comercial. 

foi referenciado como tendo recebido 

USD15 milhões mas a polícia só iden-

tificou USD12,371 milhões para vá-

rias empresas. Isaltina Lucas, referen-

ciada por “três beijos” tem na conta da 

Privinvest USD3 milhões, mas o FBI 

só identificou pagamentos totalizando 

USD2,470 milhões. Gregório Leão, o 

“boss” do SISE também identificado 

por “DG” aparece na folha de paga-

mentos com USD13 milhões, mas o 

FBI só confirmou USD8 milhões. 

Ndambi Guebuza aparece nos paga-

mentos com USD65 milhões, mas só 

recebeu USD60 milhões. Ndambi é 

identificado também por “A”, “Argue”, 

“Junior”e “Croco”. O MP  fez questão 

em mostrar o visto de residência de 

Ndambi em Abu Dhabi com a pro-

fissão de “mecânico hidráulico”. As 

importâncias pagas a Teófilo Nhan-

gumele e Bruno Langa continuam a 

ser iguais em todos os documentos: 

USD8,5 milhões para cada um.

New man
O MP, que é o braço do governo ame-

ricano no julgamento, parece adoptar 

uma atitude cautelosa a um protago-

nista no processo que faz a sua apa-

rição nos testemunhos do FBI pela 

segunda vez. Trata-se de alguém que 

é referido como “New Man”, “New 

Guy”, “Nuy” e “Nys”. Aparece na fo-

lha de pagamentos como tendo rece-

bido USD2 milhões, mas a polícia só 

identificou pagamentos no valor de 

USD1 milhão. Inquirida pela procu-

radora Moser, a agente Haque disse 

que “não conseguiram identificar com 

segurança” de quem se trata.

Parecendo querer evidenciar que o 

FBI “mantém debaixo de olho” os 

titulares de cargos públicos em Ma-

puto, o MP trouxe para o tribunal a 

evidência da viagem efectuada por 

Adriano Maleiane acompanhado por 

António Carlos do Rosário a Adria-

no Ubisse (Director Nacional do Te-

souro) de Londres para Nova Iorque 

e depois para Joanesburgo, entre 14 e 

16 de Março de 2016, durante o “road 

show”para a conversão dos títulos da 

Ematum.

A sessão de quarta-feira terminou 

com a rejeição de uma moção apre-

sentada pela defesa de Boustani para 

que os jurados presentes no julgamen-

to considerassem o libanês “não culpa-

do”. O MP considerou que já foram 

apresentadas claras evidências dos ilí-

citos praticados por Boustani. O juiz 

William Kuntz corroborou a posição 

do MP e rejeitou a moção.  
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É dos mais contundentes po-
sicionamentos da comuni-
dade internacional sobre as 
eleições deste ano. Depois 

do “politicamente correcto” dos 
“antigos companheiros de luta”, 
a União Europeia veio denunciar 
“um número de irregularidades e 
más práticas no dia eleitoral e du-
rante o processo de apuramento 
de resultados”, ainda que o pre-
sidente Filipe Nyusi veja nisso 
“ingerência” externa.

Em comunicado datado de 8 de 

Novembro último, a Missão de 

Observação Eleitoral da União 

Europeia (MOE UE), que obser-

vou o processo de 31 de Agosto até 

ao fim do apuramento distrital e 

provincial, denuncia irregularida-

des de diversa ordem, na verdade 

mais uma machadada contra a cre-

dibilidade de uma eleição que fica-

rá na história como uma das mais 

problemáticas de sempre.

De acordo com a MOE UE, que 

no dia da votação destacou mais de 

170 observadores pelo país inteiro, 

as irregularidades incluíram en-

chimento de urnas, voto múltiplo, 

invalidação intencional de votos da 

oposição e alteração de resultados 

de mesas de assembleia de voto 

com adição fraudulenta de votos 

extra.

“Os observadores da UE notaram 

também dados improváveis de 

participação, grandes desvios de 

resultados entre mesas da mesma 

assembleia de voto e, em muitos 

casos, membros de mesa, funcio-

nários públicos e eleitores encon-

trados com boletins de voto fora 

das assembleias de voto”, refere a 

Missão, que faz questão de subli-

nhar que as irregularidades foram 

observadas em todas as províncias.

Os observadores da EU, prossegue 

a Missão, relataram que os proce-

dimentos de encerramento de vo-

tação não foram implementados 

uniformemente, com cerca de um 

terço das mesas de votação obser-

vadas a não efectuar o requisito de 

reconciliação de boletins de voto 

antes de iniciar a contagem. 

Outrossim, durante a contagem e o 

preenchimento dos dados nos edi-

tais, não foram feitas verificações 

aritméticas e a maioria dos mem-

bros das mesas observadas tiveram 

dificuldades em completar a docu-

mentação. 

“Em 8 de 69 mesas de assembleia 

de voto observadas, um número de 

votos foram considerados inváli-

dos, mesmo sendo clara a intenção 

de voto”, denuncia a MOE UE. 

A invalidação de votos é uma velha 

táctica dos elementos da Frelimo 

nas assembleias de voto, sempre 

que a intenção de voto for para a 

oposição.

Votos acima do número de 
eleitores
As tamanhas agressões nas eleições 

deste ano não terminaram na vo-

tação. Prosseguiram até ao apura-

mento dos resultados. Os mais de 

170 observadores da UE destaca-

dos para 15 de Outubro permane-

ceram até ao fim do apuramento de 

resultados distritais e provinciais. 

Acompanharam o apuramento 

distrital em 51 distritos do país e 

testemunharam o que mais se pa-

recia com cenários de filmes de 

ficção.

“A recepção de materiais ao nível 

distrital foi considerada desorga-

nizada em muitos locais e foram 

observados casos de editais a serem 

preenchidos pelos membros de 

mesas enquanto esperavam na fila 

para entregar os materiais”, refere 

a MOE EU. 

De acordo com a Missão, os pro-

cedimentos estabelecidos foram 

seguidos somente em metade dos 

distritos, e os funcionários do apu-

ramento distrital, geralmente, co-

piaram directamente os resultados 

das mesas de assembleia de voto 

para os formulários de apuramento 

distrital sem antes rever a exacti-

dão dos dados. 

“Como tal, os observadores da UE 

relataram um significante número 

de inconsistência de dados, in-

cluindo somas de votos que exce-

diam o número de votos na urna 

ou número de eleitores”, exempli-

fica.

Prisões arbitrárias 
A intimidação e perseguição e 

elementos da oposição também 

foi nota dominante nas eleições 

do mês passado. A MOE UE diz 

ter recebido informação credível e 

observado casos de intimidação de 

delegados dos partidos políticos. 

Os observadores tomaram co-

nhecimento de centenas de casos 

em que presidentes de mesas de 

votação expulsaram delegados e 

membros de mesa nomeados pelos 

partidos da oposição, muitas vezes 

com a assistência da Polícia. 

“Muitos membros da oposição, 

quer delegados dos partidos, quer 

membros de mesa nomeados pelos 

partidos da oposição, que recla-

mavam durante o processo, foram 

considerados pelas autoridades 

como estando a perturbar o pro-

cesso eleitoral e foram retirados do 

local ou expulsos com a assistência 

da Polícia”, denuncia a Missão, 

que sublinha que, quando a Polí-

cia esteve envolvida na expulsão de 

delegados dos partidos, a situação 

tornou-se por vezes violenta.

Vários delegados dos partidos per-

manecem detidos desde o dia elei-

toral. Para a MOE EU, o caso de 

detidos em Gaza é, particularmen-

te, alarmante dado a evidência sub-

metida à missão que os delegados 

de partidos estiveram detidos sem 

acesso a defesa de sua escolha ou 

respeito por procedimentos legais.

Pelo menos 22 delegados de candi-

datura, sendo 18 da Nova Demo-

cracia e 4 do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM) 

encontram encarcerados, desde 15 

de Outubro, em Guijá, depois de 

terem sido detidos em plena obser-

vação eleitoral em Chókwè. 

O SAVANA sabe que outros de-

legados da Renamo, em número 

ainda por confirmar, também es-

tão privados de liberdade desde o 

longo dia em que a democracia foi 

agredida no país.

A MOE UE considera que a admi-

nistração eleitoral deverá assumir 

a responsabilidade em esclarecer 

as irregularidades constatadas. A 

MOE UE está consciente de que 

os factos constatados constituem 

um esforço acrescido para o Con-

selho Constitucional (CC) que 

tem a oportunidade de dar respos-

ta a algumas destas irregularidades 

durante a validação de resultados.

É preciso, entretanto, sublinhar 

que o CC, um órgão que se tem 

notabilizado em bons serviços para 

a Frelimo, já começou a emitir os 

habituais sinais perigosos, que con-

sistem em chumbar todos os recur-

sos da oposição.

O órgão, agora dirigido por Lúcia 

Ribeiro, uma frelimista assumida, 

julgou improcedente o recurso que 

havia sido interposto pela oposição 

para anular a polémica deliberação 

da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE), que aprovou os resultados 

eleitorais, mesmo sem a presença 

dos mandatários da oposição, nem 

editais e actas, para além de a deli-

beração ter sido feita um dia ante-

rior ao dia da Assembleia que de-

via aprovar os resultados eleitorais. 

De resto, esta é a segunda declara-

ção da MOE EU sobre as eleições 

de 15 de Outubro. Na declaração 

preliminar, a 17 de Outubro, con-

tendo as suas constatações até ao 

dia eleitoral, a Missão denunciou 

enchimento de urnas e “desigual-

dade de oportunidades” durante a 

campanha, que favoreceram a Fre-

limo. 

Falou também de “uso injustifi-

cado de recursos do Estado e de 

mais escolta policial e cobertura 

nos meios de comunicação [a favor 

da Frelimo] do que os seus adver-

sários”; do presidente da República 

que “foi regularmente apresentado 

ou mencionado no exercício das 

suas funções oficiais, a promover 

projectos e a discursar em celebra-

ções nacionais”; da “falta de con-

fiança em relação a imparcialidade 

das forças policiais e da capacidade 

da CNE em ser imparcial, inde-

pendente e livre de influência po-

lítica”.

A MOE UE publicará o relatório 

final com uma análise completa do 

processo eleitoral assim como com 

recomendações após a validação e 

proclamação dos resultados eleito-

rais. 

A “ingerência”
O posicionamento da Missão de 

Observação Eleitoral da União 

Europeia é o tipo de discurso que o 

presidente Filipe Nyusi não gosta. 

Num encontro com o corpo diplo-

mático e consular acreditado em 

Maputo, em Janeiro deste ano, o 

chefe de Estado moçambicano cri-

ticou o que chamou de ingerência 

nas eleições autárquicas de 2018.

Filipe Nyusi referiu, na ocasião, 

que Moçambique contava com o 

apoio de todos os parceiros para 

a realização das eleições de 2019, 

mas sem ingerência em matérias 

domésticas.

“Reiteramos a necessidade de se 

pautar pela postura vertical, de 

isenção e observância do princípio 

de respeito mútuo e não ingerência 

em matérias domésticas dos Esta-

dos. Nas eleições passadas foram 

observadas algumas tendências 

referenciadas em certos relatórios, 

contudo, auguramos que as mes-

mas não prevaleçam neste ano 

e que sirvam de lição”, precisou 

Nyusi.

O discurso de Nyusi foi visto como 

um ataque directo contra a em-

baixada dos Estados Unidos da 

América, que tinha denunciado, 

sem contemplações, as irregulari-

dades que também dominaram as 

autárquicas de 2018, que tiveram a 

expressão máxima no “caso Marro-

meu”, onde até urnas foram tiradas 

de janelas para ir dar vitória ao 

partido no poder numa esquadra 

policial.

Na altura, a embaixada norte-

-americana em Maputo chegou a 

sugerir uma revisão completa das 

regras e procedimentos eleitorais 

em torno do apuramento de votos, 

resolução de disputas e elegibilida-

de de candidatos, que devia levar 

ao desenvolvimento e implemen-

tação de reformas que aumentas-

sem a transparência e legitimidade 

destes processos chave. 

“Dar estes passos e garantir que 

todos os participantes no proces-

so democrático de Moçambique, 

incluindo eleitores, funcionários 

eleitorais e de segurança e repre-

sentantes de partidos, tenham 

tempo e oportunidade suficientes 

para compreender os seus direitos 

e responsabilidades associados, 

será essencial para assegurar que 

os resultados das eleições gerais de 

Outubro de 2019 reflectem a von-

tade do povo e contribuem para a 

paz sustentável que todos os mo-

çambicanos desejam”, referia o co-

municado da embaixada dos EUA.

Na sua resposta, o presidente Nyu-

si enfatizou que “os moçambicanos 

deverão decidir sobre o seu destino, 

sem manipulação, porque só assim 

o país poderá assegurar a estabili-

dade real, que todos os moçambi-

canos, a região austral e o mundo 

desejam”.

Mas a União Europeia parece ter 

feito pouco caso dos recados de sua 

excelência o presidente da Repú-

blica. Quem acatou foram os “an-

tigos companheiros de luta”, casos 

dos representantes da União Afri-

cana (UA) e da Comunidade de 

Países da África Austral (SADC), 

que fizeram balanço positivo ao 

processo eleitoral moçambicano. 

UE ataca eleições 2019

A “ingerência” que S.Excia não gosta
Por Armando Nhantumbo

União Europeia denuncia irregularidades nas eleições deste ano
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Como já era esperado 
pela generalidade da 
crítica, o Conselho 
Constitucional (CC) 

rejeitou o recurso da oposição, 

que pedia a anulação da sessão 

do dia 25 de Outubro da Co-

missão Nacional de Eleições 

(CNE) em que este órgão fez a 

centralização nacional e o apu-

ramento geral dos resultados 

das eleições gerais de 15 de Ou-

tubro.

Em acórdão do dia 09 do mês 

em curso, o CC, alvo de críticas 

devido às suas controversas de-

cisões, é claro sobre o chumbo 

dos recursos apresentados pelas 

formações políticas da oposição 

que concorreram no escrutínio.

“Pelos fundamentos expostos, o 

Conselho Constitucional nega 

provimento ao pedido da anu-

lação da Deliberação n.º118/

CNE/2019, de 26 de Outubro, 

da Comissão Nacional de Elei-

ções, atinente à decisão sobre a 

reclamação conjunta apresen-

tada à CNE pelos mandatários 

dos Partidos Renamo, MDM, 

PJDM, AMUSI, PODEMOS, 

PANAMO, UDM e Nova De-

mocracia”, lê-se na decisão, que 

é irrecorrível.

Na sua fundamentação, aque-

le órgão refere que a sessão da 

CNE tinha natureza prepara-

tória da sessão de centralização 

nacional e apuramento geral, 

ocorrida, à jusante, no dia 26 de 

Outubro de 2019, e por isso, não 

afecta a validade das operações 

de apuramento geral realizadas 

na sessão do dia 26 de Outubro.

Na sessão do dia 26 de Outubro, 

“foram aprovados instrumentos 

exigidos pela lei, nomeadamen-

te a acta e os editais da centra-

lização nacional e apuramento 

geral das eleições presidenciais, 

legislativas e das assembleias 

provinciais e de Governador de 

Província”.

Por outro lado, prossegue o 

acórdão, o que diferencia a ses-

são de 25 de Outubro com a da 

assembleia de centralização na-

cional e apuramento geral é que 

na segunda sessão participam 

obrigatoriamente os mandatá-

rios dos partidos políticos con-

correntes.

Porque, “é durante as opera-

ções de apuramento, que têm 

a oportunidade de apresentar 

reclamações, protestos ou con-

traprotestos e a sua agenda é es-

pecífica - centralizar e apurar a 

nível nacional os resultados das 

eleições - e decorre de forma 

ininterrupta até ao fim”.

Os conselheiros do Constitu-

cional argumentam que o pro-

cedimento preparatório decidi-

do pela CNE não põe em crise 

a realização da sessão da assem-

bleia de centralização nacional e 

apuramento geral.

Não sendo a assembleia de apu-

ramento nacional, não havia 

obrigação legal de os mandatá-

rios dos partidos a ela assisti-

rem, visto que não decide sobre 

o conteúdo da centralização na-

cional e apuramento geral, con-

tinuam.

Irregularidade sanável
Apesar de ter rejeitado o recurso 

dos partidos, o CC é corrosivo 

em relação à CNE sobre alguns 

procedimentos que seguiu, no-

meadamente, a forma como 

notificou os mandatários dos 

partidos concorrentes.

O n.º 3 do artigo 144 da Lei n.º 

3/2019, parte final, prescreve a 

forma da notificação: “sendo 

notificados por escrito para o 

efeito”, o que afasta qualquer 

outra modalidade de notifica-

ção, nomeadamente, por telefo-

ne, esclarece o acórdão. 

Por isso, “a subsunção desta 

norma aos factos ocorridos no 

dia 25 de Outubro de 2019 per-

mite, de relance, inferir que os 

mandatários não foram notifi-

cados por escrito, mas por via 

telefónica, o que constitui uma 

afronta ao regime de notificação 

previsto neste dispositivo. Por-

tanto, estamos em sede de uma 

irregularidade”.

Mas há um senão: “A questão 

que se segue é a de saber se esta 

irregularidade é ou não sanável? 

Se sim, como se opera a sua sa-

nação?”. 

Os mandatários dos partidos 

políticos, convocados por tele-

fone, na sua pessoa, compare-

ceram à sessão do apuramento 

nacional do dia 26 de Outubro, 

recebendo, já na sala, as notifi-

cações por escrito. 

A função da notificação, no 

caso em apreço, é a de chamar 

ou convocar os mandatários à 

sessão de apuramento nacional. 

“Tendo eles comparecido, no 
dia 26 de Outubro, a hora e lo-
cal marcados, dá-se por sanada 
a irregularidade na forma de 
notificação. Aliás, mais do que 
comparecerem à sessão, recebe-
ram, no seu decurso, as respecti-
vas notificações”, consideram os 
juízes-conselheiros. 
Por isso, as irregularidades veri-
ficadas quanto à forma de no-
tificação prevista na lei devem 
ter-se por sanadas, quando o 
destinatário ou o visado compa-
recer à reunião a que é chamado, 
na hora, data e local marcados 
e for a tempo de participar na 
agenda definida, como foi o 
caso dos impetrantes, que até 
apresentaram reclamações na 
referida sessão de 26 de Outu-
bro.
Com o veredicto do CC, está 
aberto o caminho para a valida-
ção e proclamação dos resulta-

dos das eleições gerais de 15 de 

Outubro, em que Filipe Nyusi 

e o seu partido, Frelimo, são 

dados como vencedores, com 

maioria absoluta, pela CNE.

Eleições gerais

Conselho Constitucional rejeita recurso da oposição

O Banco de Moçambique realiza, de 20 a 22 de Novembro de 2019, 
o 44º Conselho Consultivo na cidade de Xai-Xai, sendo que os dois 
primeiros dias estarão reservados à apresentação e análise de temas 
de carácter interno e o último dia dedicado à apresentação pública 
e debate do tema:

“O Agro-Negócio como Factor de Dinamização da Economia: o 
Caso da Província de Gaza.”

Maputo, aos 13 de Novembro de 2019
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Enquanto a lei sobre o con-
teúdo local, que coloca o go-
verno e o sector privado num 
braço-de-ferro aguarda pelo 

arranque da próxima legislatura 

da Assembleia da República (AR) 

em 2020, para o respectivo debate 

e aprovação, a antiga primeira-mi-

nistra e actual PCA do Absa bank, 

Luísa Diogo, não poupa críticas às 

duas partes. 

Falando quarta-feira na 6ª edição 

do Mozambique Gas Summit, 

Diogo defendeu que a capacitação 

das Pequenas e Médias Empresas 

(PME´s) não deve ser um dogma e 

que nenhuma instituição deve mo-

nopolizar este importante processo, 

para que as empresas nacionais to-

mem parte do conteúdo local bem 

como do treinamento e formação 

dos moçambicanos. 

Os principais actores do gás e in-

tervenientes da cadeia de valor reu-

niram-se, pela primeira vez, depois 

do anúncio da Decisão Final de 

Investimento (DFI) do projecto da 

Área 1 do Rovuma, agora liderado 

pela Total. 

Não restam dúvidas de que com 

a materialização deste projectos, 

incluindo a DFI do projecto da 

Exxon, que se espera que seja no 

primeiro trimestre de 2020, Mo-

çambique pode saltar para o “top” 

cinco dos principais produtores de 

gás, a par do Qatar, Estados Unidos, 

Austrália e Rússia.  

Luísa Diogo, antiga primeira-mi-

nistra de Moçambique, foi uma das 

oradoras convidadas a partilhar a 

sua visão num painel cujo tema era 

o “estágio de Moçambique após a 

DFI”.

Diogo disse que o país viveu este 

ano um momento mágico, com a 

DFI, o que significa que as coisas 

não podem voltar a ser como antes. 

Avançou que, diferentemente de 

outras pessoas, ela não fica muito 

apreensiva pensando que os mo-

çambicanos não vão conseguir 

participar neste processo de desen-

volvimento, visto que sempre con-

seguiram fazer coisas que por vezes 

até pareciam impossíveis. 

Falou da adesão do país à econo-

mia de mercado em 1987, deitando 

por terra a economia centralmente 

planificada. Referiu igualmente os 

momentos políticos críticos, que os 

considerou mágicos, como é caso do 

alcance da independência nacional, 

Acordo Geral de Paz e da introdu-

ção da democracia multipartidária, 

factos que, segundo Diogo, foram 

únicos e que Moçambique não vol-

tou a ser o mesmo como era antes.  

Luísa Diogo, que também foi mi-

nistra do Plano e Finanças, aponta 

que, com o DFI, Moçambique co-

meça uma nova fase de desenvol-

vimento, que terá o seu ponto mais 

alto com o crescimento da cadeia de 

petróleo e do gás.  

Disse que são cerca de USD 54% 

biliões por serem investidos nesta 

área, cujo impacto será de 18% no 

PIB nacional, um crescimento que 

Conferência de gás em Maputo

Os recados de Luísa Diogo aos empresários
Por Argunaldo Nhampossa

Diogo classifica como sendo inédi-

to e até assustador. 

Alerta que esse valor do PIB pode 

não ter impacto na vida de todos os 

moçambicanos, pelo que é preciso 

encontrar outras formas para que 

tenha um impacto diferenciado. 

Chama a atenção para a necessida-

de do desenvolvimento de uma fi-

losofia e conceito do conteúdo local 

e da participação das empresas na-

cionais na prestação de serviços na 

cadeia de valor do LNG. 

Para Diogo, a capacitação das 

PME’s não deve ser um dogma, 

mas, pelo contrário, multiplicar as 

oportunidades para que todos te-

nham acesso. 

A expectativa da PCA do Absa 

é que nenhum banco ou institui-

ção apareça como detentora dos 

segredos sobre a melhor forma de 

capacitar os moçambicanos  ou as 

empresas nacionais para poderem 

competir na prestação de serviços 

no LNG. 

“Achamos que tem que se dar es-

paço a todos aqueles que têm ideias 

construtivas e que possam contri-

buir para que em função da quali-

dade do trabalho que apresentam se 

diga que está a contribuir da melhor 

forma”, disse.

Apelou igualmente para que não se 

monopolize o processo de treina-

mento e de formação dos moçam-

bicanos, mas, pelo contrário,  que 

sejam multiplicados, factos que, na 

percepção da dirigente, desafiam o 

próprio governo na conversão das 

instituições do ensino técnico pro-

fissional e no casamento que devem 

ter com entidades de certificação a 

nível mundial. 

Diogo defende um trabalho atura-

do com o Instituto de Normaliza-

ção e Qualidade (INOQ), que deve 

procurar fazer parcerias que lhe co-

loquem a fazer com que a qualidade 

dos produtos em Moçambique seja 

uma qualidade de certificação pos-

sível e rápida. Entende que deve ser 

a combinação de diferentes sectores 

e actores que levará os moçambi-

canos a contribuir para o processo 

de conteúdo local, o que passa pela 

réplica de cimeiras sobre o gás para 

os níveis mais baixos possíveis e que 

estejam mais focados a aspectos 

concretos como estatísticas de em-

presas que estão a estabelecer par-

cerias para a prestação de serviços, 

entre outros. 

Reagindo a uma pergunta sobre o 

estágio do país depois da DFI, Dio-

go disse que Moçambique está em 

preparação, porque não é possível 

estar preparado antes em relação a 

qualquer projecto de investimento.

O mais importante é que quando os 

projectos arrancam sejam realizados 

dentro dos prazos, tal como sucedeu 

com diferentes grandes projectos 

implementados no país. 

Sustentabilidade da ENH
Entusiasmado, tal como lhe é ca-

racterístico, o PCA da ENH, Omar 

Mithá, traça um futuro risonho 

para o país, com o desenvolvimento 

dos projectos de gás. 

A partir de 2022, ano em que pode-

rão arrancar as exportações de gás, 

a partir da plataforma flutuante, 

Mithá aponta para níveis de cresci-

mento da economia nacional a 9%, 

passando depois para dois dígitos.

Falou da sustentabilidade financeira 

da empresa para garantir a sua par-

ticipação nestes grandes projectos 

de investimento, apontando que 

existe um suporte dos parceiros das 

operações.

A ENH, prosseguiu, prefere ir aos 

mercados buscar dinheiro desde 

que sejam oferecidas melhores con-

dições. 

Sem entrar em detalhes, Mithá dis-

se que o desejo é de que as opera-

ções das empresas sejam sustentá-

veis, a médio e a logo prazo.  

Esta semana, o PCA da ENH es-

teve em Joannesburgo, na vizinha 

África do Sul, num roadshow, onde 

a ENH pretendia angariar 1,5 mil 

milhões de dólares  para assegurar a 

sua participação efectiva nos projec-

tos de gás do Rovuma. O roadshow, 

que contou com a presença do 

Primeiro-Ministro, Carlos Agosti-

nho do Rosário, teve lugar durante 

o África Investiment Fórum, uma 

plataforma de atracção de inves-

timentos, dinamizada pelo Banco 

Africano de Desenvolvimento. 

Na conferência de Maputo, Mithá 

voltou a tocar no velho ponto sobre 

o conteúdo local,  defendendo que a 

melhor via para a entrada dos mo-

çambicanos nos grandes projectos 

deve ser feita via bolsa de valores.

A proposta da lei de conteúdo local 

estabelece que “Os empreendimen-

tos dos Projectos de Grande Di-

mensão devem reservar 15% do seu 

capital via Bolsa de Valores, para 

alienação por pessoas singulares e 

colectivas públicas ou privadas mo-

çambicanas”. 

Trata-se de uma posição que não é 

comungada pela CTA, que conside-

ra esta participação arriscada.

Gás deve municiar a 
industrialização 
Por sua vez, o Presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, que dirigiu a ce-

rimónia de abertura do evento, en-

tende que os ganhos do gás devem 
abrir espaço para a industrialização 
do país de modo que não dependa 
exclusivamente daquele recurso. 
Insistiu com o seu discurso de o país 
não  pode ficar obcecado pelo gás,  
porque nem todos vão conseguir 
obter dividendos com este recurso.
Lembrou a importância da diver-
sificação da economia, através da 
aposta na agricultura, pecuária e 
pesca  visando minimizar os cho-
ques económicos em caso de que-
da de preços ou esgotamento dos 
recursos. 
Nyusi defendeu que a canalização 
de investimentos do gás para o es-
tímulo ao crescimento económico, 
tendo exortado o empresariado a 
criar sinergias de modo a aproveitar 
as oportunidades que esta indústria 
gera para alavancar o desenvolvi-
mento do país.
Disse ser o seu desejo ver o gás 
como um indutor da industrializa-
ção do país, tomando em conta a 
sua cadeia de valor. 
Apelou à contenção de ânimos so-
bre a Lei do Conteúdo Local, dei-
xando claro que ela pode ser apro-
vada a qualquer momento.

Mas o mais importante é que as 

empresas criem condições através 

do estabelecimento de parcerias, 

para a prestação de serviços de qua-

lidade. 

AVISO CONVOCATÓRIO
Nos termos das disposições dos artigos 16º e 17º dos Estatutos, convoco os mem-

bros do GDI a se reunirem em sessão da Assembleia Geral Ordinária a ter lugar 

as 9.00 horas do dia 14 de Dezembro de 2019, no local a anunciar, com a seguinte 

ordem de trabalhos:

1º. Apreciação do Relatório Preliminar e Contas de Gestão 2019;

2º. Apreciação da proposta do Plano de Actividades e Orçamento para 2020;

3º. Proposta de Avaliação do meio termo do Plano Estratégico 2017-2021;

4º. Diversos.

Maputo, 13 de Novembro de 2019

Luísa Diogo, PCA do ABSA Bank
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Saiba mais sobre Africanicidade em absa.co.mz/pt/africanicidade/

Somos inspirados pelo Gonçalo Mabunda que 

No Absa, chamamos isso de Africanicidade.

É como fazemos as coisas e é o nosso compromisso
em ajudar as pessoas a encontrar uma maneira

#AdoramosAfricanicidade

Africanicidade 
é transformar o passado 
para inspirar o futuro



SOCIEDADE 11Savana 15-11-2019

A 
incerteza sobre a solidez 
do Acordo de Paz e Recon-
ciliação Nacional, assinado 
entre o Governo e a Re-

namo, é uma ameaça às perspecti-

vas da economia moçambicana em 

2020, considera o Fundo Monetá-

rio Internacional (FMI).

A posição do FMI sobre o impacto 

negativo de um eventual colapso do 

acordo de paz foi expressa pela mis-

são técnica daquela organização de 

Bretton Woods, que terminou uma 

missão de avaliação ao país nesta 

quarta-feira. 

Falando em conferência de impren-

sa de balanço, o chefe da missão téc-

nica que visitou o país, o brasileiro 

Ricardo Velloso, disse que as dúvi-

das quanto à duração do acordo de 

paz podem ensombrar as previsões 

de crescimento da economia nacio-

nal.

Enfatizando que “não se sabe se 

[o processo de paz] vai caminhar 

bem”, Ricardo Velloso destacou que 

a estabilidade joga um papel “im-

portante” para a economia, porque 

permite o “acesso e o movimento de 

produtos e pessoas”.

Sobre a violência armada no norte 

do país, Velloso defendeu que “o 

risco é para a execução de megapro-

jectos”.

“No momento, não aconteceu nada 

que afecte os megaprojetos, porque 

seguem e a informação que temos 

é que é possível protegê-los e con-

tinuar”.

Alertou, contudo, para o perigo de 

uma escalada de violência em Cabo 

Delgado, apesar dos esforços que o 

Governo está a fazer para controlar 

a situação. 

O chefe da missão técnica do FMI 

assinalou igualmente o impacto dos 

riscos fiscais, manifestando a expec-

tativa de que 2020 seja um ano de 

consolidação fiscal.

Ricardo Velloso instou ao Ban-

co de Moçambique a ser prudente 

em relação ao desanuviamento das 

condições monetárias, numa alusão 

às sucessivas reduções das taxas de 

juro que se têm verificado nos últi-

mos anos.

“Há uma série de riscos e, se relaxa 

muito rápido e esses riscos se mate-

rializam, há possibilidade de o Ban-

co de Moçambique ter de aumentar 

essas taxas”, defendeu Velloso.

Durante a conferência de imprensa, 

o chefe da missão técnica abordou 

a questão da possível retomada do 

programa de financiamento a Mo-

çambique, suspenso na sequência do 

escândalo das dívidas ocultas.

Na resposta à questão, aquele qua-

dro do FMI disse: “se o Governo ti-

ver interesse em conversas sobre um 

possível programa de apoio finan-

ceiro do FMI, nós estamos abertos a 

esse pedido e a ter essas conversas”.

Ricardo Velloso acrescentou que tal 

cenário passaria por um trabalho 

preparatório, porque um programa 

de assistência financeira não se re-

toma “da noite para o dia, há traba-

lho preparatório” e o Governo está 

“em período de transição”, após as 

eleições de 15 de Outubro.

“A nossa disposição é de continuar 

a apoiar o país da maneira que for 

mais conveniente ao país”.

Sobre o acordo de restruturação de 

parte dos empréstimos de 2,2 mil 

milhões de dólares, Ricardo Velloso 

assegurou que a estratégia que está a 

ser seguida pelo Governo “é consis-

tente com as previsões” de sustenta-

bilidade da dívida feitas pelos FMI, 

porque as condições são “mais favo-

ráveis”, uma vez que a nova emissão 

tem “uma taxa de juro mais baixa 

e um período de pagamento mais 

amplo”.

“No início houve tendência de tra-

tar essas três dívidas de forma equi-

valente”, mas surgiram “factos no-

vos” que levaram a um tratamento 

diferente.

A avaliação e decisão cabe ao Go-

verno, “de maneira a que a dívida 

total seja sustentável”, concluiu.

No que diz respeito ao desempenho 

da economia, o FMI prevê que Mo-

çambique tenha uma forte recupe-

ração económica em 2020 com uma 

inflação baixa.

“As perspectivas para 2020 são de 

uma forte recuperação da actividade 

económica e de uma inflação baixa”, 

referiu Ricardo Velloso.

Os números do FMI apontam para 

um crescimento do PIB de 5,5% em 

2020 face a 2,1% previstos para este 

ano e a inflação deverá “permanecer 

baixa”, apesar de subir para 5% no 

próximo ano em relação a 3%, pre-

visão para final de 2019.

A dinâmica económica do próximo 

ano será suportada “pelos esforços 

de reconstrução pós-ciclones” Idai 

e Kenneth, que no início deste ano 

atingiram o país, por uma recupe-

ração na agricultura e pelo estímulo 

económico de um relaxamento gra-

dual adicional das condições mone-

tárias”, se bem que de forma caute-

losa, notou Ricardo Velloso.

O Banco de Moçambique “tem es-

paço” para continuar a descer a taxa 

de juro de referência, mas “há uma 

série de riscos”, nomeadamente o 

rumo da política fiscal, os efeitos da 

guerra comercial internacional e as 

dúvidas sobre o acordo de paz entre 

Governo e oposição.

Outros motores da economia em 

2020 serão, segundo o FMI, a regu-

larização dos pagamentos internos 

em atraso aos fornecedores e os me-

ga-projectos de gás natural liquefei-

to, que deverão dinamizar “o sector 

da construção e outras actividades”.

A missão do FMI reafirma outras 

recomendações já feitas em con-

tactos anteriores: regularizar défice 

primário até 2022, fazer despesas 

sociais bem direccionadas e discipli-

nar o financiamento apoiando-o em 

donativos externos e empréstimos 

altamente concessionais, tendo em 

conta a sustentabilidade da dívida.

O FMI prevê que a dívida pública 

de Moçambique suba este ano para 

108,8% do PIB, mantendo-se acima 

dos 100% do PIB até 2023.

O fundo realça também a reestru-

turação da dívida soberana (‘eu-

robonds’), concluída em Outubro, 

Incerteza sobre paz coloca riscos à economia
FMI

considerando-a “globalmente em 

conformidade com o cenário base 

na análise de sustentabilidade”.

Ainda assim, acrescenta que “uma 

consolidação fiscal gradual e o êxito 

da estratégia do Governo para as-

segurar a redução da dívida junto 

de credores privados internacionais 

continuam a ser essenciais para a 

sustentabilidade da dívida pública”.

O FMI elogiou a pretensão do Go-

verno de reservar para um futuro 

fundo soberano uma parte dos 880 

milhões de dólares de mais-valias 

que arrecadou de mais-valias, com 

a venda da Área 1 de exploração de 

gás natural da Anadarko/Occiden-

tal à Total.
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A 
importância da agricul-
tura no desenvolvimento 
de Moçambique é apenas 
uma retórica constitucio-

nal, porque, ao nível da dotação 
no Orçamento do Estado (OE), o 
sector continua um parente pobre, 
refere o Observatório do Meio 
Rural (OMR), num estudo feito 
pelo investigador Thomas Selema-
ne.

Thomas Selemane estuda o trata-

mento que o Governo moçambi-
cano dá à agricultura, na “Análise 
ao Relatório de Execução do Orça-
mento do Estado de 2018 – Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural”.
Depois de um amplo estudo nas 
contas do Estado de 2018, o autor 
não tem dúvidas de que a agricul-
tura não está a merecer, na práti-
ca, a atenção que é apregoada pelo 
executivo.
“A Presidência da República e os 
sectores de defesa e segurança con-
tinuam a ser mais importantes do 
que a agricultura e do que o desen-
volvimento rural, particularmente”, 
lê-se no documento.
A prioridade do meio rural na 
agenda de desenvolvimento do 
país, tal como se refere em inú-
meros discursos políticos, não se 
verifica nas alocações orçamentais, 
muito menos nos níveis de execu-
ção orçamental.
O nível central continua a absol-
ver a maior fasquia orçamental em 
detrimento das províncias e dos 
distritos.
Thomas Selemane defende que é 
necessário que exista um Relató-
rio de Execução do Orçamento do 
sector da agricultura e desenvolvi-
mento rural.
“MASA e o MITADER devem 
produzir e divulgar os respectivos 
REOs, tal como faz o MISAU”, 
refere a análise.
O estudo aponta que a principal 
falta de transparência consiste no 
uso de designações diferencia-
das em cada um dos documentos 
orientadores das políticas do Go-
verno. 
“Por exemplo, no PES são usa-
das as designações constantes do 
PQG, como ‘desenvolvimento do 
capital humano e social’, ao passo 
que no OE aparece a designação 
‘Agricultura, Produção Animal, 
Caça e Florestas’, para se referir ao 
conjunto de acções implementadas 
nos distritos e localidades”, destaca 
o documento.

Thomas Selemane cita um estudo 

do Banco Mundial que refere que, 

embora as alocações orçamentárias 

do governo reflictam as intenções 

e prioridades oficiais, o Ministé-

rio da Economia e Finanças não 

publica as alocações orçamentais 

aprovadas, devido dois factores: os 

défices na receita colectada em

comparação com a receitada orça-

mentada no momento da formu-

lação do orçamento e devido aos 

atrasos no desembolso dos fundos 

comprometidos pelos Parceiros de 

Cooperação.

Esses dois factores, geralmente, 

levam a atrasos no desembolso de 

fundos para os ministérios relevan-

tes até o último trimestre do ano.

Além disso, a capacidade dos mi-

nistérios relevantes para o sector 

agrícola, como o MASA e o MI-

TADER, por exemplo, em termos 

de execução financeira, juntamen-

te com procedimentos demasiado 

complexos de aquisição de bens e 

serviços, procedimentos de conta-

bilidade, relatórios e auditoria or-

çamentária, levam a discrepâncias 

entre a alocação orçamental apro-

vada e as despesas reais. 

“As despesas reais, e não as aloca-

ções orçamentais, em termos de 

quantidade e, principalmente, de 

qualidade e tempo, podem ser tra-

duzidas em acções no terreno para 

fornecer bens e serviços destinados 

a fortalecer o desempenho do sec-

tor agrícola”, refere o estudo.

A questão da percentagem
O estudo assinala que, nos últimos 

anos, a discussão entre o Governo 

e as organizações da sociedade civil 

(OSC) no concernente à agricultu-

ra baseou-se, sobretudo, na questão 

da magnitude das alocações orça-

mentais. 

As OSC têm pugnado pela meta 

de alocação de 10% da despesa 

total à Agricultura. Como que a 

responder, no último OE (2019), 

o Governo contorceu-se para de-

monstrar que a alocação ao sector 

tinha atingido 10,6% - uma per-

centagem nunca comprovada pela 

análise conduzida pelo Observató-

rio do Meio Rural (OMR).

O Ministério de Economia e Fi-

nanças prometeu informar ao 

OMR sobre as rubricas do sector 

da “Agricultura e Desenvolvimento 

Rural”, mas tal promessa ainda não 

passou disso. 

“Somente com essa promessa cum-

prida se poderá verificar sobre a 

coerência dos 10% do OE alocados 

à agricultura”, refere-se na análise.

O estudo assinala que a discussão 

de alocação de 10% da despesa total 

do Estado ao sector da agricultura 

tem sido considerada problemáti-

ca, porque, continua, alocar 10% da 

despesa total do governo à agricul-

tura pode ser apropriado num país 

onde a agricultura representa 10% 

da economia do país, mas é impro-

vável que seja apropriado num país 

em que a agricultura representa 

cerca de 25% da economia e cerca 

de 70% da força de trabalho.

“Para avaliar a adequação da mag-

nitude dos gastos públicos na agri-

cultura em relação à importância 

do sector na economia, muitos es-

tudos empíricos comparam a par-

cela do gasto real total do gover-

no destinado à agricultura com o 

gasto público na agricultura como 

parcela do PIB agrícola”, refere a 

análise.

Assim, no caso moçambicano, en-

quanto a agricultura continua a re-

presentar 25% da economia e 70% 

da força do trabalho, devemos ad-

vogar por maiores alocações orça-

mentais, o que só é possível através 

de uma reconfiguração da estrutura 

económica nacional em termos de 

prioridades, por um lado. 

Por outro lado, o OMR apela uma 

vez mais, para a importância e ur-

gência de uma Lei da Agricultura. 

“Nela se designariam os recursos 

obrigatórios a serem alocados à 

agricultura enquanto base do de-

senvolvimento nacional e a aloca-

ção orçamental aprovada e as des-

pesas reais”, destaca o estudo. 

OMR:

Aposta na agricultura continua uma retórica



13Savana 15-11-2019 SOCIEDADE

Uma organização apoiada 
pela Rússia que observou 
as recentes eleições presi-
denciais, legislativas e pro-

vinciais no país, e que foi suspensa 

do Facebook por alegada “interfe-

rência estrangeira”, esteve por de-

trás de uma polémica sondagem de 

intenções pré-eleitoral cuja publi-

cação pode ter violado a legislação 

moçambicana.

A Afric, uma organização de pes-

quisas de assuntos africanos lidera-

do pelo moçambicano José Mate-

mulane, conduziu uma sondagem 

de opinião em Setembro, antes 

das eleições de 15 de Outubro. Os 

resultados da sondagem foram pu-

blicados online pelo International 

Anticrisis Center (IAC), um “think 
tank” associado ao oligarca russo 

Yevgeny Prigozhin, que se diz ter 

relações estreitas com o Presidente 

russo Vladmir Putin.

Os outros interesses de Prigozhin 

incluem o Grupo Wagner, uma 

organização paramilitar, largamen-

te reportado como o apoiante das 

forças militares moçambicanas em 

Cabo Delgado.

A sondagem pré-eleitoral da Afric 

previu a vitória de Filipe Nyusi nas 

eleições presidenciais, com 62.3% 

de votos, e da Frelimo nas eleições 

legislativas, com 60.5%. A publi-

cação de tais sondagens durante o 

período da campanha eleitoral é 

proíbida por lei em Moçambique.

Mesmo assim, a sondagem da Afric 

subestimou o nível das vitórias de 

Nyusi e Frelimo: Nyusi obteve 73% 

do voto presidencial e a Frelimo ob-

teve 73.3% do voto parlamentar. 

“De facto, levamos a cabo uma 

sondagem de opinião pública,” dis-

se Matemulane ao Zitamar News 
numa entrevista conduzida no dia 6 

de Novembro. “Mas não a publica-

mos aqui porque a lei proíbe, mas 

publicamos-la com uma organiza-

ção parceira na Rússia,” disse, em 

referência à IAC.

“Se pensa que houve interferência 

[nas eleições moçambicanas], prove, 

por favor,” desafiou Matemulane, 

acrescentando que a sua organiza-

ção não é partidária, e que parte do 

seu papel é levar a cabo inquéritos. 

Matemulane disse que não existe 

uma parceria formal com a IAC, 

mas que um dos seus membros, 

Yukia Afanaseva, é também mem-

bro da Afric. Afanaseva foi indi-

cada pelo jornal sul-africano Daily 
Maverick como tendo liderado uma 

“campanha de desinformação” para 

influenciar as eleições da África do 

Sul, este ano.

Diz-se também que a IAC está co-

nectada à Internet Research Agen-

cy (IRA), considerada uma “farma 

de trolls” por postar mensagens 

políticas divisivas nas redes sociais 

para influenciar eleições estrangei-

ras. Reporta-se que Prigozhin é o 

homem por detrás da organização.

Perseguição do Ocidente
A decisão do Facebook de suspen-

der a página da Afric “é uma per-

seguição do Ocidente,” disse Met-

mulane à Zitamar News. “Quando 

não estás com eles, consideram-lhe 

como estando contra eles,” disse. 

“A Afric emergiu como uma al-

ternativa, mas identifica-se com a 

Rússia que está em renascença e 

vem ajudar o desenvolvimento dos 

países africanos por via de coope-

ração e não por imposição como 

fazem os EUA”, precisou Matemu-

lane.

Nos últimos anos, a Afric observou 

eleições em Madagáscar, República 

Democrática do Congo, Zimbabwe 

e África do Sul.

Matemulane recusou dar o nome 

do financiador da organização, mas 

disse que um contrato do governo 

russo concedeu o capital inicial para 

ele estabelecer a Afric.

As doações para financiar as acti-

vidades da organização provêem 

de organizações russas e europeias 

– cujos nomes Matemulane recu-

sou-se a dar – bem como de fontes 

anónimas usando plataformas de 

criptomoedas.

Matemulane nega receber fundos 

de Yevgeny Prigozhin, dizendo 

que o único homem de negócios 

russo que foi importante em dar-

-lhe dinheiro é Aleksandr Seravin, 

que Matemulane conheceu quando 

estudava na Universidade Estatal 

de São Petersburgo, a quem agora 

considera como um “amigo e cole-

ga”. Seravin apoia a Afric porque se 

identifica com as iniciativas visando 

o desenvolvimento de África, disse 

Matemulane.

Matemulane, que regressou à Mo-

çambique em 2012, depois de dez 

anos na Rússia, diz que não tem ne-

nhuma ligação com Prigozhin.

“Estive muito tempo em São Peter-

sburgo e nunca tive a oportunidade 

de me encontrar com esse senhor, 

mas apareceu em muitas publica-

ções como tendo ligações connos-

co,” disse. “Mas asseguro-lhe que 

nada disso é verdadeiro porque, se 

fosse, não estaríamos a passar por 

dificuldades económicas .”

O website da Afric é protegido pela 

Cloudfare, o que torna impossível 

saber quem o registou e onde está 

hospedado. Matemulane justifi-

cou esconder essa informação com 

o “evitar as práticas diabólicas do 

Ocidente”.

“Nunca saberão porque é o nosso 

segredo”, disse Matemulane. “Sa-

bemos que se puderem aceder essa 

informação, será o fim do nosso 

website”.

Uma missão de observação 
questionável 
A Afric teve 62 observadores acre-

ditados para as eleições de Outubro, 

em Moçambique, do total de 520 

observadores estrangeiros. Os 62 

observadores vieram de 23 países, 

incluindo a Rússia. A missão disse 

que visitou mais de 200 assembleias 

de voto em todas as províncias do 

país.

Por volta das 9h00 do dia das elei-

ções, duas horas após o início do 

processo de votação, o chefe da 

missão de observação da Afric na 

cidade de Maputo, Volker Tscha-

pke, descreveu a organização das 

eleições de “perfeita”. Tschapke, o 

fundador da organização da extre-

ma direita alemã, Prussian Society, 

disse à Zitamar que “o processo de 

votação é maravilhoso e congratulo 

o presidente moçambicano por pro-

mover este processo democrático.”

Dias depois das eleições, Nyusi e 

Matemulane participaram na Ci-

meira África-Rússia, em Sochi, à 

convite de Putin. No evento, Ma-

temulane, em nome da Afric, assi-

nou um memorando de entendi-

mento para uma parceria com uma 

fundação liderada por Aleksandr 

Malkevich, um propagandista russo 

exilado e sancionado pelos Estados 

Unidos da América em conexão 

com os esforços de interferência 

eleitoral de Prigozhin.

“O objectivo do memorando é para 

ganhar a sua experiência no forta-

lecimento da soberania dos países 

africanos”, Matemulane disse à Zi-
tamar.

Afric nega interferência nas eleições moçambicanas
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“... agora que o processo da 
governação descentralizada 
está a arrancar com um de-
saire eleitoral da Renamo, 

será que a sua continuidade ficará 
posta em causa? Não necessaria-
mente. O avanço do processo da 
governação descentralizada no 
País é inevitável, mas muda de 
significado: de consolidação da 
democracia multipartidária atra-
vés da partilha do poder para um 
projecto de legitimação do Estado 
da Frelimo, marcadamente exclu-
dente”   

Este texto pretende argumentar, 

com recurso a uma retrospectiva 

histórica das dinâmicas de inte-

racção entre a Frelimo e a Renamo 

desde antes do AGP até às eleições 

de Outubro passado, três tipos de 

colocações: o facto de a Frelimo 

não considerar a Renamo como um 

partido político legítimo no país; a 

circunstância de o Governo da Fre-

limo aquiescer às exigências da Re-

namo apenas quando esta inviabili-

za a materialização da sua vontade 

pelo uso ou ameaça do uso da força, 

e o futuro do processo da governa-

ção descentralizada no País.

Deslegitimação da Renamo1

O Governo da Frelimo contra o 

qual a Renamo combateu – de ar-

mas em punho – de Maio de 1976 

a Outubro de 1992 tinha inspira-

ção Marxista-Leninista e visava a 

modernização do Estado em cho-

que frontal contra tudo aquilo que 

julgava valores tradicionais-feudais. 

De certa maneira – e ainda que se 

aceite a intenção “desestabilizadora” 

das forças externas que apoiaram a 

Renamo na sua origem, a Rodésia 

do Sul de Ian Smith, primeiro, e a 

África do Sul, do Apartheid, depois 

– é facto que a Renamo estruturou 

a sua moldura político-ideológica 

com base neste perfil do Governo 

da Frelimo: assumindo-se como 

potencial veiculadora da tradição, 

cultura e religiosidade da maioria 

da população do país, sobretudo do 

mundo rural. Em contraste com a 

democracia popular e o socialismo 

científico do Bloco do Leste, caros 

ao Governo da Frelimo de então, 

a Renamo apresentava-se, assim, 

como a esperança do capitalismo e 

da democracia liberal de tipo Oci-

dental. 

Contudo, num curto período de 

tempo que decorreu de Julho de 

1989 a Agosto de 1991  – corres-

pondente à realização do seu 5º e 

6º Congressos, respectivamente - o 

Governo da Frelimo alterou, dra-

maticamente, as suas bases políti-

co-filosóficas: abandonou, ostensi-

vamente, o Marxismo-Leninismo 

– substituindo-o pelo Socialismo 

Democrático – e abraçou, para to-

dos os efeitos, o capitalismo como 

forma de organização social e eco-

nómica do País. Neste mesmo pe-

ríodo, o Governo da Frelimo avan-

çou decididamente para a adopção 

do multipartidarismo e de todo 

o conjunto de reformas políticas 

conducentes para o estabelecimen-

to de um Estado de Direito Demo-

crático no País incluindo aqui, de 

modo especial, a liberdade religio-

sa. É importante realçar que a ca-

minho do seu 5ºCongresso – Julho 

de 1989 -  quando se desenvolviam 

os primeiros passos para as nego-

ciações directas entre o Governo 

da Frelimo e a Renamo – a Frelimo 

ensaiou a sua transformação em 

“Partido de Todo o Povo” abrindo 

espaço para acolher no seu seio as 

forças da Renamo. 

Desta maneira, as negociações de 

Roma atingem o seu apogeu numa 

altura em que, objectivamente, o 

Governo da Frelimo já se havia 

apropriado de todos os elementos 

constitutivos do discurso político-

-ideológico da Renamo: o espectro 

do comunismo tinha sido subs-

tituído por uma ordem político 

pluralista, a economia centrada 

nas forças do mercado tinha subs-

tituído a lógica da planificação so-

cialista da economia, a hostilidade 

à práticas religiosas tinha sido 

substituída não só pela liberdade 

religiosa, mas igualmente pela co-

laboração Governo-Igreja na busca 

dos caminhos da Paz para o País e, 

decisivamente, nos planos regional 

e internacional o Governo da Fre-

limo estava de mãos dadas com os 

países do Bloco Ocidental e respec-

tivas instituições multilaterais de 

financiamento facto, igualmente, 

facilitado pela queda do Muro de 

Berlim e pela derrocada do Regime 

do Apartheid na África do Sul. 

Por outras palavras: com a efecti-

vação do Programa de Reabilitação 

Económica (1987), com adop-

ção da nova Constituição Políti-

ca Pluralista do País (1990), com 

a assinatura do Acordo Geral de 

Paz (1992) e com a realização das 

primeiras eleições gerais multipar-

tidárias do País (1994) a Renamo 

tinha concretizado todos os objec-

tivos que nortearam a sua luta. O 

Governo da Frelimo tinha abdica-

do de todos os seus compromissos 

político-ideológicos adoptados e 

formalizados desde o seu 3º Con-

gresso de 1977 e abraçado a mesma 

causa – no sentido do discurso po-

lítico-filosófico - da Renamo. Logo 

à seguir, em 1995, o Presidente Joa-

quim Chissano anunciou a vontade 

expressa do Governo da Frelimo de 

reconhecer e acomodar na estrutu-

ra governativa do País as autorida-

des tradicionais eliminando, desse 

jeito, o último elo de sustentação 

filosófico-política da Renamo jun-

to do mundo rural no País. O que, 

ao nível do discurso, acabava com a 

distinção entre a Frelimo e a Rena-

mo dando razão, quiçá, à pretensão 

anterior da Frelimo de inaugurar 

um Partido que pudesse integrar 

tanto a Frelimo, como a Renamo. 

Apesar da forte animosidade exis-

tente entre a Frelimo e a Renamo – 

incluindo suas lógicas hegemónicas 

e mutuamente excludentes – o cer-

to é que grande parte das exigências 

da Renamo durante a liderança de 

Afonso Dhlakama indicavam para 

uma vontade expressa de partilhar 

o exercício do poder com a Freli-

mo, dentro e fora dos parâmetros 

dos ditames eleitorais. A bi-parti-

darização das Forças de Defesa do 

País, a partidarização dos órgãos 

de direcção e administração dos 

processos eleitorais, a exigência de 

nomeação de governadores de pro-

víncia e membros dos Conselhos 

de Administração das empresas 

públicas do País, dentre outros, são 

indícios da pré-disposição mani-

festa pela Renamo de co-habitação 

política com a Frelimo. Enquanto 

esta, por seu turno, sempre laborou 

no sentido da desaparição definiti-

va da Renamo do cenário político 

nacional. No fundo, a Frelimo nun-

ca considerou a Renamo como um 

partido político legítimo no País, 

para além de um mero “agente de 

desestabilização” – criado e instiga-

do por forças externas - com a qual 

a Frelimo foi obrigada a conversar 

e assumir o Acordo de Paz para 

evitar a escalada da destruição e da 

miséria no País durante os anos da 

guerra. 

Renamo e a “declaração” do 

2.
De certo modo, o cenário político 

bipartidário que se estabeleceu no 

País, na sequência dos resultados 

expressivos da Renamo para as 

eleições legislativas nos escrutínios 

de 1994 e 1999 – com 112 e 117 

Deputados, respectivamente, numa 

Assembleia de 250 Deputados – 

significou uma pujança política da 

Renamo que a Frelimo não poderia 

ter previsto por altura das negocia-

ções de Roma: a Renamo provou 

ser um adversário político formidá-

vel e, no quadro interno da Frelimo, 

a liderança de Chissano começou a 

ser fortemente contestada por dar 

muito espaço de manobra para o ri-

val eterno do partido no poder. Ar-

mando Guebuza, terá entrado com 

a lição aprendida e disposto a tra-

var um combate sem tréguas para 

reduzir o sucesso político-eleitoral 

da Renamo. Certamente, isto viria 

a tornar-se realidade após as elei-

ções gerais de 2009 aquelas em que 

a Renamo registou o seu pior de-
sempenho eleitoral na história dos 
escrutínios gerais multipartidários 
do País. Nestas eleições, a Frelimo 
ganhou com uma maioria qualifi-
cada, abrindo caminho para a con-
sumação da sua vontade de ver a 
Renamo fora do xadrez político do 
País. Em grande medida, o apoio 
velado mas robusto ao “Bloco da 
Oposição Construtiva” de Yaqub 
Sibindy e João Massango simboli-
zou este desiderato. A própria ideia 
de “oposição construtiva” sugeria, já 
de si, a negação do carácter cons-
trutivo do tipo de oposição política 
que a Renamo representava. Cien-
te deste ambiente político, a Re-
namo através do seu líder Afonso 
Dhlakama, reacende o espectro da 
guerra em 2012 precisamente para 
recuperar a centralidade do seu lu-
gar no tabuleiro político nacional, 
incluindo a consagração das suas 
exigências capitais: a bipartidariza-
ção das Forças de Defesa e Segu-

rança e a nomeação dos governa-
dores de província. 
Mais uma vez, em nome da esta-
bilidade política e da paz social, o 
Governo da Frelimo – agora sob 
a direcção do Presidente Filipe 
Nyusi - foi obrigado a negociar e 
assumir o acordo com a liderança 
da Renamo para acomodar as suas 
exigências básicas, mais especifica-
mente através do novo figurino de 
DDR e da adopção do novo paco-
te de governação descentralizada 
para o País. É certo que, através de 
uma engenharia legislativa profusa 
e labiríntica, a Frelimo conseguiu 
propor e fazer aprovar, até pelos 
partidos da oposição, um dispositi-
vo político-jurídico que esvazia, em 
grande medida, o conteúdo político 
da ideia de eleição dos governado-

res de província tal como inicial-

mente sugerida pela Renamo. 

descentralizada3? 
Com efeito, nas eleições de Ou-

tubro passado, ficou reeditado o 

cenário de 2009: um desempenho 

irreconhecível da Renamo e mais 

uma vitória qualificada para a Fre-

limo. A Renamo agora – mais a 

Junta Militar do Major General 

Mariano Nyongo – tem a possibi-

lidade de organizar-se melhor com 

vista a obter resultados melhores 

nos próximos escrutínios, com 

destaque para a eleição dos órgãos 

de governação descentralizada de 

nível distrital em 2024. De certa 

maneira, é justo afirmar que a Re-

namo do General Ossufo Moma-

de – com todas as desinteligências 

cometidas por este partido durante 

o processo eleitoral deste ano – 

obteve melhor resultado em 2019 

em comparação com a Renamo de 

Afonso Dhlakama nas eleições de 

2009: com 60 Deputados eleitos e 

cerca de 22% de votação nas pre-

sidenciais, contra apenas 51 De-

putados eleitos e 16% de votação 

nas eleições presidenciais. Todavia, 

se não capitalizar esta vantagem 

relativa e não basear-se nela para 

projectar intervenções políticas 

audazes e mais focadas nas princi-

pais preocupações das populações, 

a Renamo pode perder o passo e 

abrir a cova para o seu próprio en-

terro. A Frelimo, certamente, não 

verteria nenhuma lágrima se, por 

culpa própria ou mesmo com o 

agressivo empurrão da própria Fre-

limo, a Renamo fosse desaparecer 

do cenário político nacional. Quem 

viu o festival de graves irregularida-

des que acompanharam o proces-

so eleitoral findo pode fazer ideia 

do que a Frelimo é capaz quando 

se trata de assegurar, para si e mais 

ninguém, o exercício pleno do po-

der político no País.

Todavia, o avanço da governação 

descentralizada – a níveis provin-

cial e distrital – ainda que tenha 

sido advogado pela Renamo, ele 

representa uma exigência funcional 

mesmo dentro do Partido Frelimo: 

é uma válvula de escape para aco-

modar as elites locais e, de certo 

modo, reduzir a pressão pela ocupa-

ção de espaços ao nível do Governo 

central e do Parlamento Nacional. 

Ou seja, ainda que a Renamo não 

consiga recuperar o fulgor político 

– e a sintonia nas suas intervenções 

políticas – observadas durante a li-

derança de Afonso Dhlakama, com 

o risco de adensar a sua margina-

lização do espaço político nacional 

caso não obtenha resultados favo-

ráveis nos próximos escrutínios, 

sobretudo em 2024, a governação 

descentralizada vai prosseguir e 

entrincheirar-se cada vez mais no 

País. No extremo hipotético da de-

saparição da Renamo do tabuleiro 

político do País, estariam criadas as 

condições para a desagregação das 

diferentes, por vezes contraditórias, 

tendências dentro da Frelimo que 

permanecem unidas por causa do 

mesmo “combate” contra um ad-

versário único: a Renamo. 

Grosso modo, para o partido Freli-

mo, a Renamo não configura uma 

“lealíssima Oposição de Sua Ma-

jestade” (Her Majesty’s Most Loyal 
Opposition na sua acepção Inglesa) 

tal como o pretendeu ser o “Blo-

co da Oposição Construtiva” ape-

sar do seu histórico de resultados 

eleitorais satisfatórios e, é razoável 

supor, a sua desaparição do cenário 

político nacional seria efusivamen-

te celebrada pelo partido no poder. 

Contudo, e dada a sua musculatura 

política e militar é tolerada e, em 

diversas ocasiões, foi chamada para 

a mesa negocial para decidir em 

conjunto com a Frelimo os desti-

nos do País. Isto, como os factos o 

comprovam, sempre ocorre quando 

a Renamo mostra capacidade e de-

terminação de usar a força para fa-

zer valer os seus fins mesmo contra 

a vontade da Frelimo. Agora que 

o processo da governação descen-

tralizada está a arrancar com um 

desaire eleitoral significativo da 

Renamo – que foi a força que mais 

pugnou por este processo – será 

que a sua continuidade ficará posta 

em causa? Não necessariamente: o 

avanço do processo da governação 

descentralizada no País se pode 

considerar como inevitável, mas 

será um projecto de legitimação 

do Estado da Frelimo, distinto do 

sentido original, de consolidação 

do pluralismo democrático através 

da partilha do poder. Portanto, uma 

apropriação legal, mas sem legiti-

midade, do processo de descentra-

lização pela Frelimo.  

*CDD

1 Afonso Dhlakama: “Lutámos sem-

pre com o único objectivo de estabe-

lecer o respeito pela cultura e tradição 

do nosso povo, restabelecer o respeito 

pelos direitos humanos, restabele-

cer a liberdade religiosa, ajudar a que 

Moçambique se tornasse num Estado 

de direito, democrático, onde a justi-

ça social e o desenvolvimento fossem 

realidades visíveis aos olhos de todos” 

in Brazão Mazula (Coord.) (2002) 

Moçambique: 10 Anos de Paz, vol. 1, 

Imprensa Universitária – UEM: Ma-

puto (pp. 313-318). Sérgio Vieira: “Há 

que observar que o desencadeamento 

da guerra não correspondeu a nenhu-

ma motivação interna essencial. (...) 

As posições ideológicas marxistas só 

se afirmaram e posteriormente, no III 

Cobgresso, em 1977. (...) Não existia, 

pois, qualquer nível de contradição ou 

frustração interna que fundamentas-

sem um conflito armado” in Brazão 

Mazula (Coord.) (2002) Moçambique: 
10 Anos de Paz, vol. 1, Imprensa Uni-

versitária – UEM: Maputo (pp. 381-

390)

2 Afonso Dhlakama é referido pelo Jornal 
@Verdade de 13 de Julho de 2013 o seguin-
te: “...qualquer ataque à Satunjira é gene-
ralizar a terceira guerra em Moçambique. 
(...) É diferente um ataque aqui, outro 
ali. Eu não quero que isso aconteça porque 

jurei que jamais iria dirigir a guerra”. As-
sim, depois que as Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM) cercaram 
e atacarem a base de Satunjira a 21 de 
Outubro de 2013, Fernando Mazanga, o 
então porta-voz da Renamo, anunciou o 
fim do Acordo Geral de Paz (AGP) acres-
centando: “O ataque à base do presidente 
Afonso Dhlakama é uma declaração de 
guerra” in DW – Notícias Moçambique: 
Doze momentos-chave do conflito entre a 
RENAMO e o Governo de Moçambique, 
05/08/2014. No mesmo Jornal @verdade 
de 13/7/2013, Afonso Dhlakama é citado 
a referir o seguinte: “Nós conhecemos dois 
Presidentes, não falo muito sobre Samora 
Machel porque o seu tempo era da revo-
lução, de ódio, de perseguição aos colonos. 
Muitos dizem que era comunista mas, na 
verdade, ele não sabia o que era comunis-
mo, lia o que os outros escreviam e repe-
tia ‘A luta continua’. E o outro ( Joaquim 
Chissano) tentou melhorar, não digo que 
foi o melhor porque também roubou votos. 
Agora este (Guebuza) não. Se ele conse-
guisse, já teria mudado a Constituição da 
República para concorrer 40 vezes, essa é 
a intenção dele”. De acordo com Bernhar 
Weimer, Jaime Macuane e Lars Buur: “A 
estratégia da Frelimo de ‘receptividade e 
repressão’ (Birkelund, 2005) vis-à-vis à 
Renamo e a exclusão sistemática do acesso 
aos benefícios e rendas clientelistas cons-
tituem impedimentos estruturais para a 
consolidação da Renamo” in A Economia 
do Political Setlement em Moçambique: 
Contexto e implicações da Descentrali-
zação, capítulo da obra organizada por 
Bernhard Weimer (2012) Moçambique: 
Descentralizar o Centralismo? Economia 
Política, Recursos e Resultados, IESE: 
Maputo (pp. 31-75). 

3 “...o movimento em direcção à des-
centralização no âmbito da coligação 
de Chissano tem sido influenciado por 
preocupações sobre a distribuição de 
um conjunto mínimo de benefícios por 
actores locais ao nível geograficamen-
te mais vasto possível, sem renunciar 
complentamente ao controlo central. 
Esta lógica está reflectida na tendência 
em direcção à desconcentração, com 
progresso significativo feito pelo Presi-
dente Guebuza com a promulgação da 
lei sobre a desconcentração (8/2003) 
e o Orçamento de Investimento de 
Iniciativa local (OIIL) de 2006, agora 
chamado FDD. Isto conduziu a uma 
série de regulamentos administrati-
vos e à desconcentração da gestão de 
alguns fundos sectoriais, tais como a 
educação, a saúde e a água, com um 
sucesso misto nos últimos dois casos”. 

Weimer, Macuane e Buur in A Econo-
mia do Political Setlement em Moçambi-
que: Contexto e implicações da Descentra-
lização, capítulo da obra organizada por 
Bernhard Weimer (2012) Moçambique: 
Descentralizar o Centralismo? Economia 
Política, Recursos e Resultados, IESE: 
Maputo (p. 70).  

Os resultados das eleições de 15 de Outubro continuam a alimentar controvérsia
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Contextualização

Nos termos da nova lei que regula a organização e funcionamento 
dos órgãos executivos de governação descentralizada provincial, a 
descentralização tem, dentre outros objectivos: i) organizar a partici-
pação dos cidadãos na solução de problemas próprios da sua comu-
nidade; ii) promover o desenvolvimento local. 

A governação descentralizada exerce funções em áreas não atribuí-
das às autarquias locais e que não sejam da competência exclusiva 
dos órgãos centrais. Estas incluem: i) saúde no âmbito dos cuidados 
primários, ii) educação, no âmbito do ensino primário, do ensino ge-

indústria e comércio, v) promoção de desenvolvimento local, vi) de-
senvolvimento rural e comunitário. 

Contudo, o estudo sobre a análise do Plano Económico e Social e 
Orçamento dos Distritos de Namaacha, Marracuene e Manhiça na 
perspectiva do género feito pela Sociedade Aberta, de Abril a Maio 
de 2019, concluiu que apesar de a igualdade de género e o empode-
ramento da mulher ser politicamente reconhecida como sendo es-
sencial para a redução da pobreza e alcance de um mundo justo no 
qual homens e mulheres possam viver livres da pobreza, injustiça e 
de todas as formas de discriminação, a alocação de recursos e o seu 

De acordo com a mesma fonte, de 2015 a 2019 as acções do género 
foram incorporadas no PES sectorial de nível central, provincial e 
distrital de uma forma indirecta e com maior visibilidade quando os 
dados estão desagregados por sexo. 

A tabela abaixo mostra uma tendência de crescimento percentual das 
-

sado de 1.5% em 2015 para 5.3% em 2019. 
Evolução da Alocação de Recursos para Actividades do Género 
(2015-2019)

Todavia, embora haja tendência crescente das alocações orçamentais 
anuais, a dimensão do género tanto nos PESODs, como no PES de 
nível central, é muito limitada e dispersa, pois nem todas as activida-
des são desagregadas por sexo e muitas não respondem ao propósito 
do género. Aliado a isto, a matriz do PES sectorial e distrital apresen-
ta assuntos do género de forma aleatória e variável nos programas 
sectoriais, de tal forma que não existe uma articulação clara entre os 

-

do género.

Adicionalmente, as matrizes do PES nacional e dos PESODs apre-
sentam actividades orçamentais e não orçamentais, enquanto o 

-
nanciamento assegurado, por receitas do Estado e de Parceiros In-
ternacionais. Esta situação cria constrangimentos no alinhamento 
de actividades do PES com as constantes do Orçamento do Estado, 

As matrizes de Namaacha indicam que nos principais programas 
dos sectores económicos e sociais, nomeadamente, Saúde, Educação, 
Águas e Obras Públicas, Agricultura, Emprego, Juventude e Despor-
tos e Instituto Nacional de Acção Social, o rastreamento das aloca-
ções anuais é desagregado por sexo e idade. 
Relativamente à alocação de recursos para actividades do género, no 

em função da proporção das despesas de investimento do distrito, 
distribuídas em diversos sectores sociais e económicos, tendo passa-
do de 0.01% em 2017 para 0.07% em 2019.

Integração de género no Plano Económico e Social do Distrito de 
Marracuene (2017 a 2019) 
Nos últimos 3 anos, o orçamento anual alocado para o Distrito de 
Marracuene foi de 388.8 mil MT em 2017, 411.6 mil MT em 2018 e 
443.2 mil MT em 2019, o correspondente ao crescimento nominal mé-
dio de 6% ano, (quadro 2). Em termos proporcionais, este distrito, 
absorve cerca de 10% do total do orçamento alocado para provín-
cia de Maputo, pelo que as acções com maior peso são as do Servi-
ço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social com cerca de 50.3 mil 
MT e Educação Juventude e Tecnologia com cerca de 352.3 mil MT 
em 2019, respectivamente, por serem considerados um dos sectores 
prioritários de combate à pobreza.

Estado. Outro factor de desalinhamento entre o PES e o Orçamento 
do Estado está relacionado com o facto de muitas actividades que 

Parceiros de Cooperação Internacional, Organizações Não Governa-
mentais e Sociedade Civil.

Neste contexto, apurou-se que os assuntos do género são discutidos 
e implementados com maior visibilidade por Organizações Não Go-

-
tado, motivado pela falta de políticas claras por parte do Governo e 
pela escassez de recursos que leva a que estes sejam canalizados para 
outros sectores prioritários.
A seguir analisa-se o nível de integração de género nos Planos e Or-
çamentos dos Distritos de Namaacha, Marracuene e Manhiça nos úl-
timos 3 anos. 
Integração de género no Plano Económico e Social do distrito de 
Namaacha (2017 a 2019)
O orçamento anual alocado para o Distrito de Namaacha passou de 
241.0 mil MT para 246.7 mil MT de 2017 a 2019, o que corresponde a 
uma redução da proporção sobre Orçamento global da Província de 
6% para 4%, como mostra o quadro a baixo. 

Será que os próximos Governos descentralizados conseguirão integrar efetivamente 
o género nos seus instrumentos de governação? 

Análise baseada nos casos dos distritos de Namaacha, Marracuene e Manhiça (Província de Maputo)

Fonte: PESOD de Namaacha: 2017-2019

Quadro 1: Evolução do Orçamento do Distrito de Namaacha 2017-2019
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Apesar de o orçamento para as actividades do género apresentar 
-

çamento alocado para o distrito, pode-se notar uma evolução das 
alocações orçamentais em proporção das despesas de investimento 
do distrito, distribuídas em diversos sectores sociais e económicos 
distritais, tendo passado de 0.04% em 2017 para 0.09% em 2019, 

-
vidades do Género

Pese embora o distrito apresente as matrizes com algum esforço de 
melhorar a visibilidade e a orçamentação das acções do género nos 
diferentes intervenientes sectoriais, existe uma fraca articulação entre 

a proporção da alocação que deve ser canalizada para o género. Outro 
-

do com o facto de as actividades estarem desagregadas por sexo, mas 

a análise das actividades que realmente devem ser assumidas no ras-
treio do orçamento.

Integração de género no Plano Económico e Social do Distrito de 
Manhiça (2017 a 2019)
O orçamento anual alocado para o Distrito de Manhiça passou de 
499.2 mil MT em 2017 para 557.9 mil MT em 2019, o que corresponde 
ao crescimento nominal médio de 5% ano, respectivamente (Quadro 
3).  

2019

-
nanciar actividades do género passaram de 0.02% em 2017 para 
0.10% em 2019. Porém, persiste ainda uma fraca articulação en-

e a proporção da alocação que deve ser canalizada para o géne-
ro.

actividades do Género

Principais recomendações para os Governos descentralizados 

Em face das situações expostas, para que os Governos descentralizados 

consigam integrar de forma efectiva o género nos seus instrumentos de 

governação precisa-se tomar as seguintes medidas:

programação orçamental, permitindo maior visibilidade das acti-

-

-

-

volvimento de competências em igualdade de género, especialmen-

-

inclusão das acções do género dentro do Orçamento Estado, o que 

-

-

-

nados (trabalhadores domésticos, adultos e jovens em condições de 

Quadro 2: Evolução do Orçamento do Distrito de Marracuene 2017- 2019

Financiamento:  

Fonte: PESOD de Marracuene: 2017- 2019
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Cartoon
EDITORIAL

Em 1979, apenas quatro anos depois da proclamação da in-

dependência nacional, o então Presidente da República, Sa-

mora Machel, sentia-se inconformado e incomodado com 

a longa lista de abusos dos direitos humanos cometidos 

notavelmente por instituições ligadas à segurança do Estado, com 

maior incidência para o então Serviço Nacional de Segurança Po-

pular (SNASP).

Em resposta, Samora convocou para o dia 5 de Novembro do mes-

mo ano, um comício popular que teve lugar na Praça da Indepen-

dência, em Maputo, no qual denunciou uma série de atropelos à lei, 

exigindo aos seus governantes para que respeitem os direitos dos 

cidadãos e observem continuamente a legalidade nos seus actos. 

Logo de seguida realizou mexidas no seu executivo, incluindo a 

mudança do ministro da segurança. Numa época de partido único, 

o gesto de Samora foi um acto de contrição e de autocrítica sem 

precedentes.

Foi neste contexto que surgiu a ideia de consagrar o 5 de Novembro 

como o Dia da Legalidade, celebrado anualmente com uma ceri-

mónia simbólica, em que a cúpula da administração da justiça no 

país se dirige ao gabinete de trabalho do Presidente da República, 

para lhe fazer uma saudação especial e reiterar o seu compromisso 

de respeito pelas leis do país.

É uma cerimónia bonita e carregada de um grande simbolismo, 

mas tristemente tudo se esgota depois daqueles breves instantes e 

nos respectivos discursos de ocasião.

Muito mudou desde aquele desabafo de Samora Machel. Do ponto 

de vista legislativo, há mais leis no país, incluindo a própria Consti-

tuição, que têm como objectivo proteger o cidadão contra possíveis 

abusos dos seus direitos civis. Há mais conhecimento sobre os vá-

rios instrumentos de Direito internacional em defesa dos direitos 

humanos, e as nossas universidades têm feito um excelente trabalho 

na formação de um número cada vez maior de magistrados.

O que ainda não mudou é a nossa entrincheirada cultura de autori-

tarismo, de abuso e falta de respeito pela dignidade do ser humano. 

E infelizmente, neste quadro, as melhores leis do mundo têm limi-

tações quanto aos sucessos que podem produzir.

Não pode haver cultura de legalidade e de justiça num país onde 

o poder político ainda continua a exercer pressão sobre as decisões 

dos procuradores e dos juízes, onde as leis são sistematicamente 

violadas impunemente ou aplicadas selectivamente. 

Samora Machel insurgira-se contra um sistema de detenções ile-

gais e a longa presença de pessoas detidas em cadeias sem acusação 

formada, e muito menos julgamento. Estas práticas continuam até 

hoje no nosso sistema, agora acompanhadas das piores formas de 

violação do Direito à Vida, que se configuram em execuções sumá-

rias e extrajudiciais, muitas vezes na forma de “perigosos cadastra-

dos” abatidos em perseguição pela polícia, e sem qualquer tipo de 

responsabilização para os agentes envolvidos.

Cidadãos politicamente inconvenientes são raptados e agredidos, e 

na pior das hipóteses, simplesmente executados por unidades espe-

ciais da polícia, a que o público optou por  chamar vulgarmente de 

“esquadrões da morte”. O bárbaro assassinato de Anastácio Mata-

vele, no dia 7 de Outubro último, atesta o tipo de barbaridades que 

são impunemente cometidas contra cidadãos inocentes e indefesos. 

A detenção arbitrária de cidadãos civis em estabelecimentos mili-

tares, com base em acusações infundadas e sem qualquer espécie de 

provas, contraria o espírito da legalidade e os princípios de justiça e 

do Estado de Direito em que se funda a nossa República. 

Todas estas são ocorrências de rotina na nossa sociedade, o que sig-

nifica que para além do simbolismo, o 5 de Novembro continuará 

apenas uma data comemorativa, mas destituída de toda a razão para 

que ela foi instituída. 

Para além do simbolismo 
no Dia da Legalidade

Circundou-me sentando-se à 
minha mesa, num gesto felino, 
sem pedir licença. Ela e a sua 
canadiana. Olhei-a de sos-

laio. Fiquei surpreendido, era o retrato 
da minha avó materna aos quarenta e 
picos. O meu olhar dividia-se entre o 
ecrã, onde o Liverpool fulminava o 
City, e aquela efígie de nariz em gan-
cho, o cabelo preso noutros dois gan-
chos, e a mirada compassiva que visava 
a cadela enorme que começou a ladrar 
nas minhas costas: Estrela deita!, orde-
nou. No que foi obedecida. 
Olhei a bisarma, a sua cor impossível, de 
madrepérola. Ela sossegou-me, Muito 
meiga, catorze anos. Fixei-lhe o rosto, 
via como a minha avó fora bonita, um 
sorriso solto enfeixado no brilho dos 
olhos. Fez um aceno com a canadiana e 
diz-me, como se encantada, Oito anos, 
um AVC. Dizia-o e sorria. 
Colou-se-me um ar espantado, per-
guntei, Que fazia antes? Pegou sem 
cerimónia na minha lapiseira, pousada 
no caderno aberto, e começou a redi-
gir uma palavra com dificuldade, letra 
a letra. A meio adivinhei: Socióloga. 
Isso, acrescentou, sublinhando com o 
indicador, na amabilidade que se ofe-
rece límpida. Oito anos, AVC, repetiu. 
Mas muito feliz, esclareceu, rindo, an-
tes de rematar, É a vida! Era impossível 
não acreditar, irradiava. Tive cadeira de 
rodas, agora canadiana, orgulhava-se. 
E consegue ler? Lia muito, hoje difí-
cil, escrever difícil, ler difícil… É um 
problema de concentração, anui. Isso, 
apontou a cabeça, desenhando com a 
mão o lóbulo, Muito afectado!, antes de 
lhe sobrevir um novo sorriso traquinas 
e de voltar: Sou feliz! E com tal condão 
o afirmava que era impossível descrer, 
mesmo imaginando como teria perdido 
a fala e a conquista que fora aceder de 
novo à palavra. É a vida!, repeti eu.
Conversámos durante vinte minutos. 
Entendia tudo, rápida e sagaz, apesar 
das dificuldades na fala e de tropeçar 
nalgumas sílabas que lhe pedalavam no 

O encontro 
vazio. Tinha um filho de dezasseis anos, 
que agora vivia com o pai. Tiveram de 
ir embora… impossível, com isto… 
mas visita-me! – acentuava, com o ar 
de quem recebe uma graça! Reformada 
por invalidez!, gaguejou, espreitando-
-me os livros, sobre a mesa, curiosa. 
Mas muito feliz!, repetia e o seu sorriso 
não autorizava pena, antes contagiava.
Depois a cadela começou a ficar im-
paciente. Quer ir embora… farta! É a 
sua guardiã, mede-lhe os tempos de to-
lerância… - brinquei. Isso! E ri muito. 
Estrela, espera! 
Saiu pouco depois, aquela mulher (onde 
se sobrepunha o retrato da minha avó 
paterna, também ela espontânea) que 
fora tu cá tu lá com o Pierre Bourdieu, 
mas agora se conformava a um expres-
são afásica, castigada, embora serena, de 
uma tão nítida alegria de viver com o 
seu poucochinho, que me perturbou; 
foi mesmo o encontro que mais me im-
pressionou nesta visita a Lisboa.
Acabou o jogo, emborco o vodka e rumo 
a casa, rememorando aquele sorriso que 
me tamborila no crânio. Recosto-me no 
sofá, abro a net e leio esta notícia:  
«As autoridades russas detiveram este 
sábado um conhecido professor e his-
toriador suspeito do homicídio de uma 
aluna de 24 anos, com quem colaborara 
em vários trabalhos.
Oleg  Sokolov, professor na Universi-
dade de São Petersburgo e condecora-
do com a Legião de Honra da França, 
foi apanhado pela polícia local depois 
de ter caído ao rio  Moika, na mesma 
cidade, enquanto tentava desfazer-se do 
corpo desmembrado da jovem. Estaria 
bêbado.
Ao ser resgatado, a polícia encontrou 
dois braços humanos dentro da mo-
chila que carregava. Na habitação do 
historiador estavam as restantes partes 
do corpo de  Anastasia  Yeshchenko, a 
aluna com quem Sokolov colaborou em 
diversos trabalhos.
Alexander  Pochuyev, advogado do 
suspeito, confirmou à AFP que este já 

confessou o crime e que está a colaborar 

com as autoridades. Disse que matou a 

jovem, com quem alegadamente man-

tinha uma relação amorosa, depois de 

uma discussão.

O homem terá dito ainda que tinha 

planeado desfazer-se do corpo para de-

pois cometer suicídio em público, ves-

tido de Napoleão. Sublinhe-se que  foi 

consultor em vários filmes históricos e 

escreveu vários livros sobre Napoleão 

Bonaparte.»

Que contraste, entre a nobreza daquela 

mulher incapacitada, cuja inteligência 

correra outrora a alta velocidade até à 

hemorragia que a estancou, e que vive 

de poucos acordes e das dádivas de um 

presente amarrado à difícil artesania das 

palavras e ao pontilhado das sensações, 

mas ancorada num evidente equilíbrio 

emocional, e este grosseiro Napoleão de 

pacotilha, a quem a cultura e as honras 

só perverteram, uma besta de pomposa 

fatuidade! E tantos conheço iguais!

Lembro-me de Transtromer, do poeta 

sueco a quem em Novembro de 1990 

um derrame cerebral atirou para uma 

afasia profunda e para o silêncio de 

três décadas, entregando-se à sua gran-

de paixão: ouvir música. E lembro-me 

sobretudo deste seu poema, de que fiz 

uma versão: «Farto dos que chegam atu-

lhados/ em palavras e nomes – uma alga-

zarra / mas nada de linguagem – //parto 

para a ilha coberta de neve. // O indo-

mável não tem nomes. // Brancas, as suas 

páginas/ encadeiam em todos os sentidos.// 

Dou de caras com as pegadas/ de um cer-

vo na neve:/ nada de palavras mas uma 

linguagem.»

É isto mesmo, a Ana Cristina – per-

guntei o nome da socióloga ao em-

pregado de balcão, depois dela ter saí-

do – perdeu as palavras mas tem uma 

linguagem, ganhou o seu combate, ao 

douto macacão Sokolof só lhe resta o 

papagueamento das palavras de outros 

e a cagança das honrarias com que cari-

catura a vida que nunca lhe pertenceu.     
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No período que antecedeu 

as eleições presidenciais, 

legislativas e provinciais, 

as relações bilaterais entre 

Moçambique e Rússia assinala-

ram uma mudança de direcção 

dos padrões voláteis de estabili-

dade existentes, especialmente no 

norte de Cabo Delgado. As forças 

armadas de Moçambique não es-

tão equipadas para lidar contra a 

insurgência no norte – mas há um 

preço a ser pago à Rússia.

A presença militar russa em Cabo 

Delgado tornou-se uma reali-

dade em Outubro no contexto 

dos recentes avanços de grupos 

jihadistas insurgentes com liga-

ções ao ISIS na região. Todavia, 

relatos na comunicação social 

davam conta de que o Ministério 

da Defesa reivindicou sucesso em 

acções militares contra os grupos 

armados que são responsáveis pela 

destruição de vilas e assassinatos 

em Cabo Delgado -  referindo-

-se à eliminação de criminosos 

na região de Mbau, entre os rios 

Messalo e Muera no distrito de 

Mocímboa da Praia.

Além disso, fontes oficiosas re-

portaram que o exército moçam-

bicano, provavelmente apoiado 

por soldados russos, levou a cabo 

bombardeamentos contra uma 

base dos insurgentes em Quiterajo 

(distrito de Macomia). As fontes 

narram que, segundo o exército, 

foram também capturados os in-

formantes dos insurgentes. As ac-

tuais restrições contra a comuni-

cação social tornam a confirmação 

dos dados referentes aos sucessos 

reportados difícil e permitem um 

espaço de narrativa para o governo 

projectar uma mensagem de estar 

a ganhar o controle da situação. 

Áreas de ataques e 

insurgentes no norte de 
Moçambique
Apesar da omissão de qualquer re-

ferência do possível envolvimento 

militar russo nos iniciais comu-

nicados sobre os contra-ataques 

na área, as narrativas apresentam 

nenhum desvio da estratégia rus-

sa da escalada da sua influência e 

presença em África. A realidade 

por detrás da implantação é de as-

segurar ganhos económicos segui-

do de tácticas brutas na criação de 

uma ilusão de estabilidade. Será 

que a presença russa permanece 

um factor significante?

As relações entre 
Moçambique e Rússia
As relações bilaterais entre os dois 

países datam da década de 1960 

quando a antiga União Soviética 

apoiou a resistência nacionalista 

dirigida pela Frelimo de orienta-

ção Marxista contra o colonialis-

Investida russa no norte pode marcar 
reviravolta contra insurgência

mo português. As relações diplo-

máticas foram formalizadas em 

1975 depois de Moçambique ficar 

independente de Portugal. Desde 

então, os russos têm se estabele-

cido como um grande parceiro 

militar, político e económico do 

estrategicamente localizado país 

da África Austral.

Em Agosto, o Presidente Fili-

pe Nyusi efectuou uma visita à 

Moscovo em resposta ao convite 

do seu homólogo russo, Vladi-

mir Putin. Várias interacções de 

alto nível nos últimos dois anos 

precederam a visita presidencial, 

indicando uma melhoria na coo-

peração entre os dois países.  

Durante a Guerra Fria, Moçam-

bique e a então União das Repú-

blicas Socialistas Soviéticas eram 

grandes aliados políticos e mili-

tares. Entretanto, esse relaciona-

mento relaxou substancialmente 

com os efeitos da  Perestroika na 

década de 80. Sendo que, quan-

do o antigo Presidente Joaquim 

Chissano visitou a Rússia, em 

1987, e manteve um encontro 

com Mikhail Gorbatchov, que 

estava preocupado com a situação 

interna, não recebeu para além do 

apoio moral, tendo voltado à Mo-

çambique de mãos vazias. 

Subsequentemente, o relaciona-

mento fez uma longa travessia 

no deserto, culminando, 32 anos 

depois,  com a visita de trabalho 

efectuada pelo Presidente Nyusi à 

Moscovo, em Agosto, em resposta 

ao convite do seu homólogo russo, 

Vladimir Putin. Várias interacções 

de alto nível nos últimos dois anos 

precederam a visita presidencial, 

indicando uma melhoria na coo-

peração entre os dois países. O 

reatamento da relação incluíu a 

interacção entre os ministros dos 

negócios estrangeiros moçambi-

cano e russo em 2018, em Mapu-

to, que abriu caminho para uma 

maior cooperação na segurança 

e contra-terrorismo, bem como 

a assinatura de vários acordos de 

cooperação económica.

Visita de trabalho de Nyusi
No subsequente comunicado de 

imprensa a marcar o fim da visi-

ta de estado do Presidente mo-

çambicano, ficou claro que o en-

volvimento dos russos no sector 

energético moçambicano, especi-

ficamente no projecto de desen-

volvimento do gás natural lique-

feito (GNL) na Área um na Bacia 

do Rovuma, figurou com proemi-

nência na agenda.

Porém, contra o pano de fundo 

de uma crescente ameaça dos ra-

dicais insurgentes islámicos em 

Cabo Delgado, pode-se deduzir 

com segurança que manutenção 

do apoio/assistência militar russo 

em curso pode ter figurado como 

parte das conversações entre os 

dois presidentes. Afinal, o vice-

-Ministro moçambicano dos Ne-

gócios Estrangeiros e Cooperação 

disse publicamente, antes do en-

contro dos chefes de estado, que 

Moçambique pretendia priorizar 

o fortalecimento da cooperação 

na defesa e segurança com a Rús-

sia.

O resultado mais notável da visi-

ta foi o alívio da dívida russa. No 

seu discurso de abertura no fórum 

de negócios Moçambique-Rússia, 

Nyusi anunciou que a Rússia ti-

nha perdoado 95% da dívida de 

Moçambique, que remonta dos 

anos da Guerra Fria. O Presi-

dente também encorajou os mais 

de 500 participantes (entre eles 

pelo menos 450 homens de ne-

gócio russos) para investirem em 

muitos outros sectores no país, 

destacando as áreas agrícola, tu-

rística e mineira. Segundo vários 

funcionários séniores do gover-

no moçambicano, a visita foi um 

sucesso sobretudo pelos acordos 

chave com a Rússia. O sumário 

dos acordos mais proeminentes  

segue-se:

O sector mineiro vai beneficiar do 

acordo entre o Ministro dos Re-

cursos Minerais de Moçambique 

e a gigante mineradora russa de 

ouro, Norgold, em áreas de con-

cessão na região de Montepuez, 

em Cabo Delgado. Actualmente a 

Norgold opera em minas de ouro 

em Burkina Faso e Guiné. 

O sector financeiro será reforçado 

pela intenção do banco estatal rus-

so VTB e Gazprombank estabele-

cerem um banco de investimento 

em Moçambique para assistir com 

a gestão de rendimentos do sec-

tor do GNL. Os dois bancos são 

conhecidos por financiar projectos 

de petróleo e gás; e 

O sector energético será também 

um beneficiário significativo ba-

seado nos acordos envolvendo 

a Companhia de Pipeline Mo-

çambique-Zimbabwe (CPMZ 

Holdings) que opera o pipeline 

da Beira à refinaria de Feruka, 

em Mutare (Zimbabwe). O pro-

jecto também envolve a Rosneft e 

Gazprom a manusearem a gestão 

da actual pipeline e a construção 

de linhas adicionais, por exemplo, 

a Refinaria de Indeni em Ndola 

(Zâmbia), bem como uma exten-

são até Francistown (Botswana).

A Rosnet e a Gazprom são tam-

bém mencionadas numa possível 

aquisição longe dos olhares curio-

sos da empresa nacional de hidro-

carbonetos (ENH), que foi criada 

depois da descoberta de depósitos 

de gás em Inhambane pela Enron. 

A ENH tem acções em muitas 

áreas de exploração e produção. 

Todavia, na sua necessidade deses-

perada de financiar as suas acções 

no desenvolvimento dessas áreas 

ou blocos. A Rosneft e a Gazprom 

podem, como parte do negócio, 

receber direitos preferenciais em 

futuras áreas de exploração de 

petróleo e gás. Tecnicamente em 

bancarota e sem crédito, a ENH 

dependeu em Nyusi para nego-

ciar alternativas com instituições 

financeiras na Rússia.

Acordos de segurança 
extendidos
Moçambique e Rússia concorda-

ram em continuar com a aliança 

de defesa e segurança existente, o 

que por implicação inclui apoio 

militar em forma de equipamen-

to, pessoal, conselheiros e forma-

dores. A anuência da Rússia a tal 

acordo não foi difícil dado que o 

trabalho de preparação e acordos 

prévios já existiam e apoio militar 

e um pacote de ajuda podiam ser 

facilitados facil e rapidamente.

O portal de notícias sobre assun-

tos de defesa em África, defen-

ceWeb, reportou em Setembro de 

2019 sobre a chegada de equipa-

mento militar russo em Nacala, 

que incluía helicópteros Mi-17. 

Essa informação confirmou a pre-

viamente reportada no Jamestown 

Foundation Terrorism Monitor que 

Moçambique e Rússia tinham um 

cometimento de que navios mili-

tares russos seriam autorizados a 

atracar em portos moçambicanos 

a partir dos finais de Agosto.

Um pouco depois, relatos apare-

ceram na comunicação moçam-

bicana sobre equipamento militar 

russo que foi visto em áreas tais 

como Porto de Nacala, Mueda 

e Palma (Cabo Delgado) – uma 

das áreas atacadas pela insurgên-

cia da Ansar al-Sunna. Esta área 

é também o local das operações 

offshore de gás natural liquefeito 

em Cabo Delgado.

Motivações: Moçambique
Moçambique enfrenta vastos de-

safios económicos para assegurar a 

estabilidade de desenvolvimentos 

bem sucedidos em sectores proe-

minentes. A respeitada publicação 

de previsões para economistas 

internacionais, FocusEconomics, 

classifica Moçambique em se-

gundo lugar na sua lista dos paí-

ses mais pobres do mundo para o 

período de 2019 a 2023, apesar de 

fazer uma projecção optmista de 

crescimento económico de 4 por-

cento. 

Historicamente, Moçambique 

depende de pacotes de ajuda in-

ternacional para assegurar a sua 

estabilidade económica e política. 

Portanto, o aumento da ajuda in-

ternacional é compreensivelmente 

uma prioridade para o actual go-

verno para continuar com a sua 

visão e agenda política e econó-

mica.

A estabilidade, especialmente em 

Cabo Delgado, é ainda volátil e 

os desafios centram-se a volta de 

ameaça em curso de insurgentes 

no norte, onde a população ainda 

se ressente dos devastadores danos 

causados por dois ciclones severos 

no primeiro semestre de 2019. 

Os padrões climáticos adversos 

causaram extensa destrução da 

infraestructura, agricultura, servi-

ços de saúde e escolas, e deixaram 

os sobreviventes com uma luta 

sem precedentes para sobrevivên-

cia básica. A restauração das 

áreas afectadas, mesmo se 

Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Por Jasmine Opperman*

Defendo que existem 

duas linhas de força 

fundamentais na pin-

tura moçambicana: a li-

nha de  Malangatana  Ngwenha 

e a linha de Pompílio Gemuce, 

dois excepcionais pintores (es-

queço neste texto matizes, esco-

las intermediárias, bifurcações; e 

sei que não concordarão comi-

go, o que, na verdade, é salutar).

No primeiro caso, penetro nas 

tradições densas: a figura sem 

anatomia precisa, o traço cheio, 

a máscara, a magia, o esgar, o 

medo, o terror do passado, a cor 

quente, grudante, como se o so-

nho fosse um pesadelo.

No segundo caso, penetro nas 

tradições estilizadas, moderni-

zadas, no traço aprendido na 

academia, leve como uma folha, 

nas cores frescas, nas figuras es-

guias, na expectativa de um so-

nho calmo que necessariamente 

acontecerá.

Com Malangatana tradicionali-

zo a modernidade, com Gemu-

ce modernizo a tradição.

A partir de Malangatana e de 

Gemuce nascem ramos pictóri-

cos de várias matizes.

Malangatana e Gemuce
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
democracia moçambicana, 

em algum momento, lembra-

-nos uma babá que não cuida 

do bebé e uma patroa (mãe) 

que também não o faz alegadamente 

porque o trabalho de trocar fraldas é 

única e exclusivamente da babá ou em-

pregada. O resultado é uma situação de 

mal-estar geral. A democracia à moda 

moçambicana precisa de estar ao nível 

daquelas onde as instituições de justiça 

fazem o seu trabalho em conformidade 

com o plasmado na Lei e longe da in-

fluência de tentáculos políticos. 

Hoje convencemo-nos cada vez mais 

que o problema de Moçambique não é 

a tensão pós-eleitoral a que já nos habi-

tuamos, e nem mesmo as soluções que 

esperamos. O problema é a interpreta-

ção do sentido de “bem maior” que se 

confunde com a defesa dos interesses 

de alguns sectores influentes em detri-

mento, por exemplo, da normalização 

Democracia em construção
do Estado à imagem do que ocorre no con-

certo das Nações. A separação de poderes 

não se compadece com a total falta de dis-

cernimento prático entre o entendimento 

do que é Estado e o que é partido no po-

der; é uma separação que amedronta e/ou 

enraivece sectores conservadores, inflexí-

veis, comprometidos com os seus umbigos. 

Encaram as acusações de fraude eleitoral 

como cantiga, ou seja, desde que “a vitória 

nos agrade” o resto não interessa. Educa-se 

a Sociedade a olhar para a fraude como um 

jogo do mais esperto. No final grita-se em 

coro: camarão que dorme a onda leva. De-

pois, fica-se sem perceber nitidamente, ou 

perto disso, qual terá sido realmente a von-

tade do eleitorado. Alguns, de forma ousa-

da, preferem dizer que um eleitorado pobre 

é como um bebé que chora reclamando que 

se troque a fralda borrada e pesada. Ao in-

vés disso recebe mais um doce. 

Na democracia à moda moçambicana o 

eleitorado cumpre o seu papel. Noutros 

cantos, noutros países, só metade do que os 

telejornais avançaram como fraude alegada 

pelos partidos concorrentes, seria suficiente 

para embarcar na nulidade do pleito eleito-

ral. A grandeza da vitória (eleitoral) pode 

assustar o sorriso do vencedor quando 

percebe a dimensão do exagero infringido. 

Como já se ouve, o problema não está no 

facto de os partidos políticos participantes 

terem os seus membros nas “mesas” aten-

tos ao apuramento dos resultados para não 

serem “roubados” ou para controlar o mo-

vimento das urnas ou mesmo para evitar 

actividades obscuras de transformação de 

vinho em água, aliás, de votos válidos em 

votos nulos; é suposto que todos os mem-

bros da “mesa” tenham passado pela forma-

ção e conheçam o sentido de palavras como 

imparcialidade, isenção, não favorecimento, 

“bem maior” e outras, o problema é que a 

contaminação emerge do topo e desce por 

gravidade, verticalmente, até ao membro 

da “mesa”. Uma suposição preocupante que 

pode ter amarelecido todo o processo 

desde a sua fase inicial. A democracia 

é um “bem maior” que activa o desen-

volvimento e vice-versa. Não é a fralda 

que ninguém quer trocar.

Cá entre nós: discute-se a qualidade 

dos pastores mas evita-se a mesma 

discussão quando o ponto é a mana-

da educada a não se importar com a 

qualidade de pasto (palavra) que usu-

frui. Em silêncio, vamos ruminando os 

nossos desejos, a nossa pretensão de ser 

um país melhor onde a ciência jurídica 

não ceda a qualquer tipo de politiquice, 

vamos soltando sons característicos de 

uma manada supostamente conforma-

da para confundir aos que nos engor-

dam com politiquices. Se o interesse 

da manada é o pasto, o interesse do 

pastor é levar a sua manada sempre de 

volta ao curral. Só vale pelo gado que 

controla. Certamente que o eleitorado 

não é esse nem outro tipo de gado.

para os níveis de subsistência antes dos 

ciclones atingirem a região em Abril de 

2019, será cara e pode levar décadas a ser 

alcançada.

A descoberta das dívidas ocultas teve um 

efeito devastador sobre o desempenho da 

economia visto muitos doadores terem 

abandonado o país. Isso resultou na depre-

ciação do metical em cerca de um terço do 

seu valor, com o PIB a caír de cerca de 7 

porcento para menos de 3.5 porcento por 

ano. A situação colocou Moçambique numa 

saia justa porque teve que renogociar os pa-

gamentos da dívida e restruturar a dívida 

com os seus credores, ao mesmo tempo que 

aceitou novas condições rigorosas do FMI e 

Banco Mundial. 

Porém, o país negociou  com alguma vanta-

gem na medida em que possui abundantes 

e procurados recursos minerais, petróleo e 

gás e petrolíferos. Vários projectos interna-

cionais já tinham sido estabelecidos estão a 

atrair investidores ansiosos por perspectivas 

económicas lucrativas.

Moçambique encontra-se geograficamente 

bem posicionado como uma porta de entra-

da dos países de hinterland da Comunidade 

para o Desenvolvimento da África Aus-

tral (SADC), tais como Malawi, Zâmbia e 

Zimbabwe, assegurando a sua posição como 

um parceiro regional estratégico para apoiar 

a visão dos países africanos de integração 

económica continental.

Motivações: Rússia
No meio de um isolamento internacional 

e sanções como resultado do seu envolvi-

mento na Ucránia e suas políticas na Síria, 

a Rússia encentou esforços para estabelecer 

e expandir a sua posição como uma potên-

cia económica global. Ao fazer isso, a Rús-

sia capitaliza a sua capacidade única de se 

adaptar à mudanças em qualquer ambiente 

económico, ganhando assim uma posição 

segura para ditar a direcção futura. 

Mais: a Rússia procura alcançar objectivos 

económicos específicos através das suas par-

cerias estratégicas, pois deve aumentar a sua 

capacidade de ser pioneira em futuras tec-

nologias de ponta. O país também identifi-

cou possibilidades de parceiros estratégicos 

no continenteafricano para alcançar a sua 

estratégia de se reposicionar globalmente, 

e, neste contexto, Moçambique é um asso-

ciado ideal. A descoberta dos ricos recursos 

energéticos no norte de Moçambique ser-

viu como catalizador do esforço de ambos 

os países para fortalecer as suas relações de 

longa data. 

Conclusão
O crescente interesse e investimento inter-

nacional nas reservas offshore de Moçam-

bique surge num momento oportuno para 

se acelerar o crescimento económico e pros-

peridade no país. Mas, a posição económica 

difícil do país e a instabilidade em evolução 

resultando dos unsurgentes extremistas na 

província de Cabo Delgado (onde foram 

descobertas as reservas offshore de gás) li-

mitaram o espaço de manobra nas negocia-

ções para garantir os termos mais favoráveis 

para o desenvolvimento do sector do gás.

Em vez disso, o governo continua sob for-

te pressão doméstica para enfrentar o au-

mento da insurgência no norte. Nesta fase, 

a tendência dos militantes de rapidamente 

mudarem as suas metas e objectivos deter-

mina que todos os actores na área (incluin-

do as empresas de petróleo e gás) devem 

monitorar de perto os desenvolvimentos e 

manter a consciência e regularmente rever a 

sua postura de segurança.

É contra este pano de fundo, que o crescen-

te papel russo no campo de segurança tem 

um potencial de se tornar um factor decisivo 

para se abordar a situação volátil e impre-

visível de segurança na província de Cabo 

Delgado. Independentemente da presença 

dos russos, a demanda por medidas de se-

gurança de alto nível permanece evidente. 

Infelizmente, as pessoas expostas são as co-

munidades que vivem em Cabo Delgado. 

(Daily Maverick)

*Jasmine Opperman é directora para a 
África no Consórcio de Pesquisa e Análise de 

Terrorismo e analista na Teologia Islâmica do 
Contra Terrorismo.

Lula não foi absolvido e pode ter de regressar à cadeia, mas terá tido a oportu-

nidade de esgotar todos os recursos de defesa e poderá vestir a pele que todos 

os cidadãos têm direito a vestir. Não a que personagens sinistros como Sérgio 

Moro querem impor, mas a que está inscrita na Constituição.

A libertação de Lula reabriu as portas à emoção da política e levou até o Presidente do 

Brasil a expor a sua devoção ao Estado de direito pedindo que não se “dê munição ao 

canalha”. Entre a paixão e o ódio, o fanatismo e a razão, vale a pena recordar e repetir 

o que disse Celso de Melo, decano do Supremo Tribunal Federal, sobre a decisão 

judicial que levou à libertação de Lula. E o magistrado disse o óbvio, lembrando que 

“a Corte Suprema não julga em função da qualidade das pessoas ou de sua condição 

econômica, política, social ou estamental ou funcional”. E disse mais, lembrando que 

em causa estava o preceito constitucional da presunção da inocência até à decisão da 

última instância judicial, um “direito fundamental” que “sempre foi combatido (…) 

por regimes despóticos”.

Precisamente: o que está em causa no processo judicial de Lula da Silva não pode 

nem deve ser contaminado por qualquer juízo sobre a acção política do ex-presidente, 

nem sequer até pela comprovada passividade que manifestou em relação à corrup-

ção no seu partido e no Estado. O que está em causa é um princípio fundamental 

que deve ser subscrito por todos os democratas, sejam de esquerda, de direita ou do 

centro. O princípio segundo o qual todos os cidadãos têm direito a um julgamento 

justo e imparcial e o direito de recorrer até esgotarem todas as instâncias legais antes 

de cumprirem penas. Foram esses direitos que foram sonegados a Lula da Silva. E 

foram-no no âmbito de um processo vergonhoso e velhaco, que passou pela ingerência 

ilegal do juiz de instrução do processo, Sérgio Moro, cujos telefonemas a polícias ou 

procuradores justificariam a sua demissão imediata, ou pela cumplicidade de juízes 

do Supremo, como Rosa Weber, que, em vésperas de eleições presidenciais, decidiram 

não analisar a substância constitucional do trânsito em julgado para manterem Lula 

na cadeia e fora das eleições.

O Supremo decidiu o que só podia decidir: o que está na Constituição, que foi rea-

firmado em 2009 e revertido em 2016 para promover o julgamento político de Lula. 

E decidiu agora desta forma porque se dedicou a apreciar princípios gerais e não um 

caso em concreto – como deveria ter feito em 2018. Lula não foi absolvido e pode ter 

de regressar à cadeia – mesmo que, como aqui já escrevemos, nenhum tribunal euro-

peu o condenasse com tão fracas evidências. Mas terá tido a oportunidade de esgotar 

todos os recursos de defesa e poderá vestir a pele que todos os cidadãos têm direito a 

vestir. Não a que personagens sinistros como Sérgio Moro querem impor, mas a que 

está inscrita na Constituição. 

(editorial do publico.pt)

Lula voltou a ser um 
cidadão como os outros
Por Manuel Carvalho
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As primeiras audições aber-
tas ao público no processo 
de impugnação do Presi-
dente norte-americano, 

Donald Trump, arrancaram esta 

quarta-feira com a revelação de 

uma conversa comprometedora 

para Trump, até agora desconheci-

da do grande público. 

Uma das testemunhas mais im-

portantes, o embaixador interino 

dos EUA em Kiev, William Taylor, 

reafirmou a sua convicção de que a 

Casa Branca chantageou a Ucrânia, 

entre Maio e Setembro, e sugeriu 

que o próprio Presidente norte-

-americano disse estar mais interes-

sado em prejudicar Joe Biden e ou-

tras figuras do Partido Democrata 

do que em ajudar o Exército ucra-

niano a combater contra os separa-

tistas pró-russos no Leste do país.

Nos depoimentos que antecederam 

o período de perguntas e respostas, 

William Taylor e outra testemu-

nha, um especialista em assuntos 

ucranianos no Departamento de 

Estado, George P. Kent, adiantaram 

pouco em relação ao que disseram 

nas audições à porta fechada, em 

Outubro.

Na prática, ambos confirmaram o 

que foi sendo avançado pelos jor-

nais nas últimas semanas. As au-

dições desta quarta-feira, transmi-

tidas pelas televisões, servem para 

que o Partido Democrata leve até 

ao grande público, em directo e pela 

voz das próprias testemunhas, os 

seus argumentos a favor da impug-

nação do Presidente Trump.

Mas o embaixador interino dos 

EUA em Kiev tinha uma nova in-

formação para transmitir à Comis-

são de Serviços Secretos da Câmara 

dos Representantes, que lidera as 

investigações no processo de im-

pugnação – uma informação que, 

disse, não tinha em sua posse quan-

do foi ouvido em Outubro.

Segundo Taylor, o actual embai-

xador norte-americano na União 

Europeia, Gordon Sondland, disse 

a um dos funcionários da embaixa-

da em Kiev, no dia 26 de Julho, que 

a prioridade do Presidente Trump 

para a Ucrânia era garantir que o 

país anunciasse em público que ia 

investigar Joe Biden e o seu filho, 

Hunter Biden.

Por essa altura, a Casa Branca tinha 

congelado o envio de um pacote de 

quase 400 milhões de dólares para 

ajuda militar à Ucrânia, e tanto Wi-

lliam Taylor como George P. Kent 

dizem que essa era uma das duas 

moedas de troca em cima da mesa. 

Se o Presidente ucraniano, Volodi-

mir Zelenskii, não anunciasse em 

público que ia investigar Joe Biden 

e o seu filho, Hunter Biden, podia 

esquecer os 400 milhões de dóla-

res e a promessa de uma reunião 

na Casa Branca com o Presidente 

Trump.

Sondland em xeque

“No final de uma conversa ao tele-

fone [entre Gordon Sondland e o 

Primeiras audições do Impeachment

“Trump estava mais interessado nas investigações 
sobre Biden”

Presidente Trump], um elemento 

da minha equipa perguntou ao em-

baixador Sondland o que é que o 

Presidente pensava sobre a Ucrânia. 

O embaixador Sondland respon-

deu que o Presidente Trump estava 

mais interessado nas investigações 

sobre Biden”, disse William Taylor, 

confirmando depois, em resposta a 

uma pergunta do líder da comissão, 

Adam Schiff, que a ideia de Son-

dland era dizer que Trump estava 

mais interessado nas investigações 

sobre Biden do que na ajuda militar 

à Ucrânia.

Esta informação é importante por-

que é a primeira vez que uma tes-

temunha indica, sob juramento, que 

o Presidente Trump não só estava 

a fazer pressão para uma troca de 

favores com o Presidente ucrania-

no, Volodimir Zelenskii, como es-

tava a pôr em causa o consenso no 

Congresso norte-americano de que 

a ajuda militar à Ucrânia é impor-

tante para o interesse nacional dos 

EUA.

O embaixador interino em Kiev 

reafirmou que a ideia de reter a aju-

da militar enquanto a Ucrânia não 

investigasse Joe Biden (e uma teoria 

da conspiração que envolve o país 

na interferência das eleições norte-

-americanas de 2016) era “louca”, 

e que o arquitecto desse plano era 

o advogado pessoal de Donald 

Trump, Rudolph Giuliani.

William Taylor contou que esteve 

na frente de combate no Leste da 

Ucrânia, onde soldados ucranianos 

continuam a morrer e a precisar do 

apoio financeiro dos EUA para evi-

tar o avanço da influência da Rús-

sia. Ao não desbloquear os fundos 

aprovados pelo Partido Democra-

ta e pelo Partido Republicano no 

Congresso, a Casa Branca estava a 

pôr em causa a defesa da Ucrânia 

e, dessa forma, o interesse nacional 

em relação à Rússia.

A Casa Branca e o Partido Republi-

cano afirmam que o pedido à Ucrâ-

nia para investigar Biden é legítimo, 

porque o Presidente Trump estava 

apenas a exigir do novo Presidente 

ucraniano uma prova de que a sua 

promessa de combate à corrupção 

era para ser levada a sério. Segundo 

os republicanos, não houve troca de 

favores porque os ucranianos não 

sabiam que a ajuda financeira tinha 

sido congelada – uma versão posta 

em causa por testemunhas ouvidas 

à porta fechada. Neste sentido, os 

congressistas do Partido Republi-

cano vão aproveitar as audições em 

público para tentarem passar duas 

mensagens: ou o Presidente Trump 

não fez nada de mal; ou, se fez algo 

questionável, não é suficiente para 

ser impugnado.

No lado oposto, o Partido Demo-

crata diz ter provas de que o Pre-

sidente Trump deve ser impugnado 

na Câmara dos Representantes por 

ter usado o seu cargo para obter 

ganhos políticos internos e por 

tentar obstruir as investigações em 

curso. Com base numa denúncia 

feita por um agente da CIA e acei-

te pelo inspector-geral dos serviços 

secretos norte-americanos (nomea-

do por Trump), e nos depoimen-

tos de várias figuras respeitadas do 

Departamento de Estado, o Partido 

Democrata vai tentar convencer o 

grande público de que o Presidente 

Trump abusou do seu poder e deve 

ser afastado da Casa Branca.

A impugnação é apenas a acusação 

contra o Presidente, que só pode ser 

feita pela Câmara dos Represen-

tantes. Para que seja efectivamente 

afastado do cargo, Trump teria de 

ser condenado no Senado, que ser-

virá de tribunal, o que nunca acon-

teceu na História do país.

É quase certo que o Presidente 

Trump vai ser impugnado, com os 

votos da maioria do Partido Demo-

crata, e é quase certo que não será 

condenado no Senado, com os vo-

tos do Partido Republicano – para 

haver uma condenação, é preciso 

uma maioria de dois terços no Se-

nado, ou 67 senadores, e o Partido 

Democrata só tem 47.

Se as audições públicas na Comis-

são de Serviços Secretos durarem 

até ao fim de Novembro ou início 

de Dezembro, e se a acusação e a 

votação final na Câmara dos Repre-

sentantes ficarem resolvidas até ao 

final do ano, é possível que o julga-

mento no Senado ocupe o mês de 

Janeiro. Neste caso, o processo fica-

rá concluído dias antes do arranque 

das eleições primárias no Partido 

Democrata, que começam no dia 3 

de Fevereiro com a votação no esta-

do do Iowa.

William Taylor
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São consideradas como 

bastante renhidas as elei-

ções marcadas para 14 

de Dezembro próximo, 

visando a escolha do futuro pre-

sidente da Federação Moçambi-

cana de Futebol (FMF). 

O acto vai acontecer no próximo 

dia 14 de Dezembro e, à seme-

lhança dos pleitos anteriores que 

levaram  Feizal Sidat  e Alberto 

Simango Júnior a inquilinos da 

Fonte Azul e da Casa do Futebol, 

respectivamente, este é descrito 

como simplesmente de desfecho 

imprevisível. 

E não é de espantar tendo em 

conta que, exceptuando as elei-

ções que antecederam os manda-

tos do malogrado Mário Coluna 

(Monstro Sagrado), os que segui-

ram foram corporizados por figu-

ras de proa a vários níveis.

Mas para não variar e numa ver-

dadeira disputa de galácticos, 

já começaram a perfilar alguns 

nomes, sendo de destacar, o do 

actual presidente da federação, 

Alberto Simango Júnior; do an-

tigo presidente e que cumpriu 

dois mandatos, Feizal Sidat; do 

actual presidente da Associação 

de Futebol da Cidade de Maputo, 

Amílcar Jussub; e do antigo capi-

tão dos Mambas, Manuel Bucua-

ne (Tico Tico).

Até aqui ninguém avançou com 

as linhas orientadoras do seu ma-

nifesto, mas o SAVANA sabe de 

fontes seguras que neste momen-

to os candidatos, ainda que de 

forma titubeante, vão contactan-

do as associações provinciais, que, 

no último caso, serão chamadas 

para escolherem o futuro presi-

dente da FMF.

 É um exercício que tem sido 

largamente contestado, uma vez 

que, vezes há, em que o voto dos 

clubes filiados numa determinada 

associação não é respeitado pelos 

presidentes das respectivas asso-

ciações. 

Feizal Sidat fará o lançamento 

da sua candidatura este fim de 

semana, na nortenha província 

de Nampula, local onde duran-

te cerca de 45 dias esteve a fazer 

campanha para o partido Frelimo.  

Sidat confirmou ao SAVANA 

que a entrega da sua candidatura 

será às 10 horas desta sexta –feira, 

na sede da Federação Moçambi-

cana de Futebol , acto que está a 

ser aguardado com inusitadas ex-

pectativas, por razões óbvias:  du-

rante a última Assembleia –Geral 

da FMF, Alberto Simango Júnior 

proferiu um discurso incendiário 

no qual lançou recados aos que, 

na sua óptica, foram nocivos ao 

futebol para abdicarem das inten-

ções de se candidatarem. 

Alguns entendidos indicam que 

esses recados tinham como des-

tinatário Feizal Sidat, o qual che-

Simango, Feizal, Tico Tico e Jossub 

Quatro galácticos lutam pela casa do futebol
Por Paulo Mubalo

gou a ser intimado para prestar 

declarações sobre alguns proces-

sos tido como mal parados.  Mas 

outros acham que tal exercício 

não passa de  uma tentativa de 

inviabilizar a sua candidatura.  

Já em relação a Amílcar Jussub,  

fontes inside ao processo indicam 

que este fará a apresentação pú-

blica da sua candidatura na próxi-

ma semana, em princípio na zona 

centro, concretamente na cidade 

da Beira, isto porque não ficaria 

elegante que o acto acontecesse 

na capital do país, uma vez este 

ser presidente da Associação de 

Futebol da Cidade de Maputo.

Quanto a Tico Tico, são escas-

sas as informações em relação à 

sua candidatura, mas trata-se de 

uma pretensão antiga, pois, num 

passado recente, já assumiu que 

iria se candidatar à presidência da 

federação nas eleições que condu-

ziram, pela primeira vez, Alberto 

Simango. 

E como se pode depreender, tra-

ta-se de figuras com muito capital 

simbólico e muita experiência no 

desporto e que podem, cada um à 

sua maneira, dar um valor acres-

centado ao futebol. 

Mas atenção que as eleições  an-

teriores provaram que para além 

do capital simbólico, os candi-

datos devem conhecer algumas 

nuances que as envolvem. 

E os exemplos são vários, a come-

çar pelas eleições para o segun-

do mandato de Mário Esteves 

Coluna, nas quais um histórico 

da Frelimo,  o antigo Ministro 

da Segurança , Jacinto Veloso, 

foi simplesmente humilhado em 

praça pública, ao somar não mais 

de que um voto, provavelmente 

da associação que havia o candi-

datado, o que em parte contribuiu 

para a ridicularização da sua fi-

gura. E o mesmo aconteceu nas 

eleições que levaram Feizal Sidat 

à presidência da FMF, onde tam-

bém lutavam para o mesmo car-

go personalidades como o jurista 

Carlos Jeque, que num passado 

não muito distante chegou a con-

correr para a Presidência da Re-

pública, o qual, também averbou 

uma pesada derrota. 

 Mais recentemente, e já nas elei-

ções que legitimaram o actual 

inquilino da chamada casa do 

futebol, Alberto Simango Júnior,  

o antigo ministro das Finanças, 

actualmente sob alçada da justiça 

americana motivado pelo famoso 

caso das dívidas ocultas, que qua-

se deixavam o país numa situação 

de caos, também saiu cabisbaixo 

do pleito, incluindo o reputado 

acadêmico e político, Teodoro 

Waty. 

Alberto Simango Júnior venceu 

o escrutínio com sete (7) votos, 

Teodoro Waty, três (3), Enoque 

João, zero (0)  e Manuel Chang, 

um (1).

Tudo isso para explicar que mais 

do que o capital simbólico, há 

mais elementos a ter em conta.

Mais quais são objectivamente as 

grandes realizações feitas por es-

ses concorrentes?

Alberto Simango Júnior
Saído da Liga Moçambicana de 

Futebol (instituição onde reali-

zou um excelente trabalho, o que 

lhe valeu várias distinções), para 

a FMF, neste organismo teve 

um início difícil, de tal forma 

que precisou de fazer uma ver-

dadeira engenharia institucional 

para conseguir honrar com vários 

compromissos laborais, como o 

pagamento de salários aos traba-

lhadores e também para prosse-

cução do programa de actividades 

.

A nível internacional conseguiu 

deixar uma imagem  impoluta de 

Moçambique , em acções con-

cretas, como a sua participação 

no Mundial da Rússia, onde na 

qualidade de membro da Comis-

são de Ética da FIFA, através de 

contactos, em privado, com al-

gumas figuras ligadas ao futebol 

internacional , procurou colocar 

o país nos corredores do futebol 

mundial. Destaque para encon-

tros com o presidente de Portu-

gal, Marcelo Rebelo de Sousa, 

com o presidente da Federação 

Portuguesa de Futebol, Fernando 

Gomes e com o Secretário-Geral 

da Organização das Nações Uni-

das,  António Guterres.

 Mas no plano desportivo, Al-

berto Simango Júnior e seu staff 

falharam redondamente, porque 

a prestação quer dos Mambas 

como das selecções inferiores 

ficou muito aquém das expecta-

tivas, não sendo de estranhar o 

afastamento do seleccionador na-

cional Abel Xavier. 

Feizal Sidat
Através da Fundação Sidat tem 

apoiado o desporto, fornecendo 

material desportivo, o que faz 

com que goze de muita aceitação 

junto de alguns segmentos liga-

dos ao desporto, incluindo algu-

mas associações provinciais. 

Não sendo de  espantar que algu-

mas associações, como as de So-

fala e Zambézia, tenham criado 

dores de cabeça ao actual elenco.

Outro aspecto a ter em conta 

é o facto de, tal como Simango, 

conhecer os cantos da casa, mas 

com a particularidade de ter leva-

do os Mambas ao CAN de An-

gola, apesar de os resultados não 

terem sido dos melhores.

Amílcar Jussub
Ganhou a presidência da Asso-

ciação de Futebol da Cidade de 

Maputo sem muita oposição, de-

pois do afastamento da lista lide-

rada por Filipe Budula. 

Jussub, antigo agente-FIFA, logo 

que tomou a posse privilegiou a 

formação de árbitros, tendo for-

mado cerca de 40.

Na altura Amílcar Jossub assu-

miu o desafio de continuar a for-

mar mais árbitros, desejo, aliás, 

igualmente manifestado pelo di-

nâmico director da Juventude e 

Desporto da Cidade de Maputo, 

Elias Wíliamo.

Ao  nível da associação, Jussub 

pretende resgatar a história de 

Maputo na formação de jogado-

res de nível internacional e rea-

valiar o quadro competitivo para 

que o mesmo possa responder, de 

forma mais ajustada, aos anseios 

dos filiados, como contributo 

para o desenvolvimento harmo-

nioso do futebol. 

Tico Tico
Manuel Bucuane, ou simples-

mente Tico Tico, tem 46 anos de 

idade foi e continua a ser referên-

cia do nosso futebol. Entre outros 

clubes por onde militou desta-

cam-se o Desportivo de Maputo, 

Jomo Cosmos e Supersport Uni-

tes, ambos da África do Sul.

Em 2012 foi homenageado pela 

Federação Moçambicana de Fu-

tebol pela sua brilhante carreira 

e no ano seguinte foi escolhido 

como embaixador dos Mambas.

 No capítulo do dirigismo fundou 

uma escolinha para formação de 

talentos, que viria a transformar-

-se em academia, para além de ter 

sido director desportivo da União 

Desportiva do Songo. 

Os dados estão lançados!

Alberto Simango Jr. Feizal Sidat Amílcar Jussub Tico Tico

SOMOS ESPECIALISTAS EM

MEDICINA DO TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL)
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

HACCP – SEGURANÇA ALIMENTAR
IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS DE QUALIDADE (ISO)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Somos policlínica médica

Avenida Tomas Nduda, 784, Polana Cimento, Maputo
Telefone: 219338570 / 842788926 / 850531274

SITE: www.forsaude.co.mz
EMAIL: geralmocambique@forsaude.co.mz
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Existem várias iniciativas de organizações, de individualidades académi-

cas e outras, que estudam o conflito em Cabo Delgado. Foram realizados 

os primeiros estudos que procuram ter uma aproximação geral aos fenó-

menos. Algumas conferências foram realizadas e, em todas elas, foi notó-

rio o interesse de várias organizações e de cidadãos: instituições públicas, 

instituições relacionadas com as igrejas, organizações da sociedade civil, 

pesquisadores, académicos, estudantes.

Numa análise geral sobre os enfoques das pesquisas, das preocupações 

manifestadas nos debates públicos e em texto vários publicados, é con-

senso que: (1) existem factores históricos e regionais a considerar; (2) a 

realidade é complexa e exige pesquisas interdisciplinares; (3) a importân-

cia de haver coordenação entre as instituições de pesquisa e entre estas 

com outras organizações interessadas no assunto; (4) o discurso oficial 

refere interesses e agentes internos e externos, acções de banditismo, 

desconhecimento das motivações e das hierarquias para eventuais nego-

ciações; (5) a comunidade islâmica rejeita algum envolvimento com os 

“insurgentes”, estando o assunto integrado em conflitos internos dentro 

de vários grupos islâmicos; (6) as igrejas (sobretudo a católica e a mu-

çulmana) têm manifestado preocupação pelas consequências do conflito, 

sobretudo junto das populações afectadas, apelando para a paz. 

Apesar da importância metodológica e dos pressupostos de pesquisa e a 

não-rejeição de qualquer hipótese, poucos são os discursos ou as análises 

que referem a possibilidade de eventuais interesses do capital investidor 

no gás numa situação de instabilidade; ou o interesse das agências de 

segurança e de serviços de segurança e militares; ou, o eventual envol-

vimento de interesses e hierarquias do sistema político relacionado com 

tráfico de recursos naturais; ou a relação com o terrorismo internacional 

e o Estado Islâmico e as relações regionais.

A maioria das pesquisas em curso e as diferentes opiniões enfocam, so-

bretudo, na influência do radicalismo islâmico, da pobreza, dos conflitos 

de terras, do débil acesso às instituições do poder a nível local, da desigual 

distribuição dos recursos e dos serviços públicos, do terrorismo islâmico e 

das conexões destes possíveis factores de conflito com as relações étnicas 

locais (sobretudo entre macondes, macuas e mwanis). Alguma análise foi 

feita numa perspectiva histórica, no sentido de verificar as alterações no 

domínio étnico sobre esses factores de conflito, em termos de etnias mais 

ou menos suportadas e apoiantes dos poderes antes e depois da indepen-

dência. Por agora, parece não ser possível concluir sobre quais os vecto-

res motivacionais que geraram, inicialmente, os confrontos militares e 

se esse(s) vector(es) se alteraram no tempo. As pesquisas realizadas são 

ainda gerais, pouco aprofundadas, sem evidências empíricas e, em alguns 

casos, assumem pressupostos de partida pré-estabelecidas. 

Pela natureza das acções violentas constata-se que, inicialmente, os alvos 

eram, principalmente, as instituições e infra-estruturas públicas e que, 

posteriormente, ganharam maior importância acções de violência contra 

cidadãos, casas de pessoas, roubo de alimentos, etc. Isto é, se inicialmente 

se poderia especular, através dos alvos e formas de actuação com méto-

dos característicos do radicalismo islâmico, muitas das acções posteriores 

têm natureza de banditismo, que podem estar relacionado com eventuais 

grupos de inspiração islâmica.

Em termos puramente militares, assiste-se a um aumento da natureza 

violenta e da frequência e do alargamento do espaço de conflito. São 

notórias as dificuldades das forças de defesa e segurança em controlar a 

situação. Não é evidente que as acções violentas sejam territorialmente 

e/ou etnicamente selectivas. Existem certamente intervenções e apoios 

militares, directos e indirectos, de países e de organizações com interes-

ses na exploração do gás. As consequências das recentes ofensivas das 

FADM, apoiadas por forças externas, estão por ser apuradas e dependem 

de múltiplos factores (militares, económicos e sociais), tal como é a com-

plexidade da situação.

Em consequência da situação militar, existem sinais de um descontrolo 

e de incapacidade das instituições públicas exercerem as suas funções 

de Estado, havendo sinais de um Estado militar ou a caminho, naquele 

território, de um Estado falhado. 

O défice de Estado e a gestão militar do território, em contexto de con-

flito armado, limita ou impede as liberdades dos cidadãos naquele terri-

tório, existindo agressões aos direitos humanos, fazem-se perseguições 

e prendem-se jornalistas, assassinam-se pessoas, queimam-se bens de 

cidadãos. Pesquisadores são impedidos de realizar trabalho de campo, 

são retidos nas esquadras da polícia. Não existe comunicação do Esta-

do sobre a realidade, processos jurídicos foram concluídos sem qualquer 

comunicação à sociedade, provavelmente justificado pelo segredo de Es-

tado, mas que os cidadãos, de múltiplas formas, acabam por saber. O que 

falta para um Estado falhado?

Algumas embaixadas, agências de cooperação e multinacionais, procuram 

compreender os fenómenos e financiam estudos segmentando a socieda-

de civil, grupos de pesquisa e mesmo procuram influenciar pressupostos 

de partida pré definidos. As organizações da sociedade civil e empresas 

de consultoria esforçam-se, de múltiplas formas, para aceder, de forma 

competitiva/concorrencial, aos recursos que promovem a organização, e 

procuram organizar-se e estruturar-se para a realização das pesquisas. 

Como em outros casos, a academia (pública e privada) pouco ou nada 

investiga e debate o assunto, refugiando-se num silêncio não-académico 

e, sim, de carreirismo profissional e bajulismo político-partidário.

Em resumo, a situação de Cabo Delgado é: (1) complexa e necessita 

ser abordada de forma multidisciplinar, indutiva e sem pressupostos e 

hipóteses fixados à partida; (2) necessário o envolvimento das institui-

ções públicas (incluindo de segurança e militares); (3) a pesquisa deve ser 

realizada em liberdade e autonomia; (4) a cooperação e empresas mul-

tinacionais deveriam participar na discussão e na execução de medidas 

concretas para a solução do conflito; (5) partindo dos pressupostos acima 

referidos neste parágrafo e, em particular, a eventual dimensão regional 

e internacional do conflito, sugere-se a inclusão de parceiros internos e 

externos credíveis e com capacidade executiva. 

Igualmente, a solução do conflito a longo prazo só acontecerá com in-

tervenções combinadas de redução da pobreza e das desigualdades de 

rendimento através da criação de oportunidade de geração de riqueza 

socialmente alargada, de acesso aos serviços e ao poder executivo e repre-

sentativo, local e provincial, mais democracia participativa, educação da 

cidadania para a tolerância. A história recente e de média duração indica 

que um exército regular dificilmente derrota guerras de guerrilha e for-

mas de terrorismo sem face, sem hierarquia e linhas de comando, e, pos-

sivelmente, com uma ideologia e sustentação filosófica de anti-Estado. 

É importante que exista uma plataforma que envolva o Estado, os inte-

resses económicos, a sociedade civil (incluindo as igrejas), as comunida-

des locais, todos, que de forma organizada, estejam unidos no objectivo 

de eliminar a violência, reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e 

territoriais e mais democracia participativa. A solução não pode, nem 

deve ser, somente militar e é por essa via que o governo mais está empe-

nhado. Deste modo, poderemos ter o fim dos tiros, raptos, assassinatos e 

queima de bens, mas não teremos a paz e menos a reconciliação. Os fac-

tores do conflito permanecerão. Esta é mais uma prova da (in)capacidade 

do Estado (e da Frelimo) de construir a unidade e, finalmente, a Nação 

moçambicana.

DESTAQUE RURAL Nº 75
23 de Outubro de 2019

CONFLITO EM CABO DELGADO: 
Complexidade e descoordenação nas respostas múltiplas

João Mosca
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Um operador de posto de 
combustível, rapper nas 
horas vagas, ex-militar e 
com historial de delin-

quência, autodenominou-se co-

mandante militar. Encontra-se de-

tido numa prisão em Saurimo. No 

princípio do ano de 2019, declarou 

nas redes sociais o dia 30 de Outu-

bro como o dia de início da “Guerra 

Armada” nas Lundas.

Nesse exacto dia, um grupo de cida-

dãos organizou uma acção armada e 

atacou a cadeia de Luzia, a 30 qui-

lómetros de Saurimo, província da 

Lunda-Sul, com o intuito de liber-

tar um detido não especificado. De 
acordo com o relato policial, a in-
vestida saldou-se em cinco mortos. 
Em comunicado de imprensa emi-
tido no dia seguinte, o Comando-
-Geral da Polícia Nacional infor-
mou que “as forças de protecção ao 
estabelecimento penitenciário, em 
reacção, causaram a morte de cinco 
indivíduos, um ferido e detiveram 
18 elementos”.
No mesmo comunicado, a Polí-
cia Nacional descreve os atacantes 
como “elementos desconhecidos, 
munidos de armas de fogo, bran-
cas e de arremesso”. Tendo sido 
capturados 18 destes elementos, 
certamente as autoridades policiais 
tê-los-ão identificado, bem como 
às suas motivações. É fundamental 
que se revelem as identidades dos 
capturados e que estes possam, à luz 
da legislação angolana, ter direito a 
advogados. Só assim se fará justiça.
O comunicado também é omisso 
quanto à identidade do indivíduo 
por quem os atacantes arriscaram, 
e alguns perderam, a vida, tendo o 
objectivo de o fazer evadir da ca-
deia. O documento explica apenas 
que esse indivíduo não escapou da 
prisão, tendo, aliás, sido encarcerado 
por posse ilegal de arma de fogo.
Segundo a investigação do Maka 
Angola, trata-se do autodenomi-
nado “Comandante Trovoada”, um 
homem na casa dos 30 anos, antigo 
funcionário das bombas de com-
bustível da Pumangol, no Bairro da 
Manauto, em Saurimo. 
Fonte policial confirma a identifi-
cação do sujeito, levada a cabo pelo 
Maka Angola.
“Encontro-me preso aqui na Co-
marca de Luzia desde o dia 9 de 
Setembro de 2019 fisicamente, mas 
espiritualmente estou livre pensan-
do na vossa liberdade meu povo”, 
escreve o detido, alegadamente a 
partir da cadeia.
O “Comandante Trovoada” apre-
senta-se como fundador e líder da 
Frente Revolucionária para Inde-
pendência Sociológica e Integrida-
de da Lunda-Tchokwé (FRISILT).
Na sua página no Facebook, onde 
se apresenta como “Comandante”, o 
cidadão tem uma foto de perfil em 

que aparece vestido de camuflado, 

empunhando uma arma Kalashni-

kov.

Os seus discursos belicistas, ape-

lando à separação das Lundas, são 

explícitos desde o ano passado. Não 

se antevia a sua capacidade de mo-

bilizar indivíduos para atacar uma 

cadeia, munidos de catanas e facas, 

da mesma maneira que ocorreu a 4 

de Fevereiro de 1961, dia hoje cele-

brado em todo o país como o assi-

nalando o início da Luta de Liber-

tação Nacional.

“Conheço bem esses rapazes. O 

Trovoada é um desertor das Forças 

Armadas Angolanas (FAA), então 

estacionado em Cabinda. Em 2017, 

passou seis meses na cadeia, em 

Saurimo, por assaltos à mão armada 

contra os armazéns pertencentes a 

cidadãos oeste-africanos”, denuncia 

José Zecamutchima, líder do Mo-

vimento do Protectorado Lunda-

-Tchokwé.

Segundo Zecamutchima, já em li-

berdade, em 2017 “o Trovoada co-

meçou a falar em iniciar a guerra”. 

“Como conhecemos bem os fami-

liares de alguns dos seus compa-

nheiros, fomos falar com eles, para 

evitarem a linguagem da violência, 

mas não nos ouviram. Até nos in-

sultaram como caducos”, prossegue.

Zecamutchima refere que o ataque 

à cadeia foi perpetrado por cerca de 

30 jovens. “Atacaram só com cata-

nas. Tanto quanto sabemos já há 

oito mortos e um em estado grave. 

A polícia capturou mais dois feridos 

nas matas”, afirma.

Anúncio de guerra
Numa das suas publicações, a 30 de 

Março, o autodenominado coman-

dante anunciou: “30 de Outubro de 

2019 ‘Guerra Armada’”. 

A partir daí, foi lembrando regular-

mente aos seus seguidores, dezenas 

dos quais escrevem comentários, 

sempre a incentivá-lo e a manifes-

tarem o seu apoio à “Guerra”.

“Não é preciso uma facha [faixa] 

com escrita na minha testa, talvez 

um título de doutor ou engenheiro 

para acreditarem em mim que no 

dia 30 de Outubro iniciarei com a 

guerra armada”, publica na sua pá-

gina do Facebook a 18 de Junho.

“Se no dia 30 de Outubro de 2019 

eu, Comandante Trovoada, não 

iniciar com a guerra armada junto 

com a minha tropa da FRISILT no 

solo pátrio Lunda para libertar este 

povo, todos aqueles que deposita-

ram confiança em mim e acreditam 

na FRISILT apedrejam-me até a 

morte. Revolução, Revolucionário 

Sempre Até ao Fim”, publica o Co-

mandante Trovoada a 30 de Julho.

No dia 30 de Agosto, Trovoada re-

vela ter sido detido em sua casa, a 

13 de Julho passado, por agentes do 

Serviço de Investigação Criminal 

(SIC). Conta ter sido libertado três 

dias depois, e levado e acompanha-

do de volta a casa por investigadores 

do SIC.

Nessa altura, foi colocado sob ter-

mo de identidade e residência, com 

o dever de se apresentar no SIC. 

“Tenho ido, inclusive no dia 9 de 

Agosto estarei lá para verem-me”. 

A seguir, alega que supostos agen-

tes dos serviços secretos foram à sua 

terra natal, no município de Mu-

conda, ameaçar membros do seu 

movimento.

De forma prolífica, o jovem tem 

publicado, na sua página, inúmeras 

cartas abertas dirigidas a vários dig-

nitários nacionais e internacionais, 

em particular aos presidentes da 

República João Lourenço e Mar-

celo Rebelo de Sousa. A este pede, 

a 14 de Agosto passado, a “entrega 

formal da Lunda, conforme o mapa 

geográfico da Lunda, antes do seu 

fraccionamento pelos europeus”. 

Nesse mapa, pede também a en-

trega das províncias, “tais como: 

Uíje, Malanje, Kwanza-Norte, Bié, 

Cunene, Huambo”, que do seu pon-

to de vista “pertencem ao Estado 

Lunda”. 

A 8 de Setembro, o gasolineiro 

ameaça: “guerra avisada não mata 

soldado, isto quer dizer que o sol-

dado que for achado ou encontrado 

no dia 30 de Outubro nas unidades, 

nos postos policiais ou em qualquer 

lugar com uma arma na mão, mor-

rerá sem piedade”. Apela então a 

que todos os soldados deponham as 

armas, para ele “encontrar as unida-

des e postos vazios”; só assim, afir-

ma, “pouparei vossas vidas”.

As publicações seguintes no Face-

book já são feitas a partir da cadeia, 

não tendo sido possível confirmar se 

as mesmas são efectivamente escri-

tas por si.

Com o apelo directo à guerra, se-

gundo um conhecido advogado, o 

rapper incorria no crime de ten-

tativa de incitamento à subversão 

armada. Tendo sido perpetrado o 

ataque à cadeia para sua libertação, 

o advogado enquadra já os discursos 

do Comandante Trovoada no crime 

de “incitamento à subversão”.

O músico
Um funcionário público que regu-

larmente abastece no posto onde 

Trovoada trabalhava fala da sua fa-

ceta musical.

“As músicas dele são muito divul-

gadas nas Lundas, através dos te-

lefones, de pen drives, redes sociais 

e gravações. O Trovoada diz que 

defende o Leste de Angola por 

causa da exclusão social e do nosso 

sofrimento”, explica o nosso inter-

locutor.

Sobre as declarações de guerra de 

Trovoada nas redes sociais, o mes-

mo funcionário também se mani-

festa surpreendido: “Não sabia.”

Por sua vez, um taxista, que também 

prefere manter o anonimato, afirma 

que “o Comandante Trovoada canta 

coisas boas sobre os males das Lun-

das. Os jovens gostam dele”.

“Nunca vi a página dele no Face-

book. Não sei do apelo dele à guer-

ra. De resto, não sei mais nada”, jus-

tifica o taxista.

A radicalização nas Lundas
Um general, familiarizado com os 

dossiês sobre focos de tensão no 

país, faz notar que, nos últimos 

dez anos, se tem acentuado a radi-

calização de certos elementos que 

apelam à luta armada nas Lundas. 

De acordo com este militar, esses 

elementos aproveitam-se da prática 

de extracção dos recursos minerais, 

sem benefícios para as comunidades 

locais, da exclusão social e da negli-

gência política como instrumentos 

de recrutamento por via do deses-

pero. Apesar das semelhanças com 

os níveis de descontentamento em 

“Cabinda, Cunene e, por maio-

ria de razão, nas fronteiras e nos 

Dembos (Bengo)”, o general afirma 

que a radicalização nas Lundas é já 

incomparável. E prossegue: “Pro-

vavelmente, tem havido interesses 

cruzados para se abafar dossiês mais 

complexos como este [das Lun-

das].”

“Muitos [oficiais militares] acom-

panham com preocupação os casos 

do Mali, Nigéria, Moçambique e 

outras partes do Continente, onde 

armas e militares cruzam com ten-

dências separatistas exportadas por 

grupos jihadistas globais que pre-

tendem a instabilidade”, acrescenta.

Todavia, o general lembra a expe-

riência combativa do país como fac-

tor de defesa da integridade territo-

rial: “Desenganem-se todos aqueles 

que pretendem aproveitar-se do 

actual desgoverno das FAA, como 

temos alertado. Angola tem quatro 
gerações de combatentes e espaço 
de inteligência militar eficaz.”

Manifesto sociológico
Entre Abril e Maio de 2009, as 
autoridades governamentais deti-
veram, de forma breve, mais de 270 
cidadãos, na Lunda-Norte e Lun-
da-Sul, suspeitos de pertencerem 
à Comissão do Manifesto Jurídico 
e Sociológico do Protectorado da 
Lunda-Tchokwé (CJSP). José Filipe 
Malakito, então líder da referida co-
missão, foi detido na mesma altura. 
Malakito passou cerca de dois anos 
na cadeia, enquanto 37 membros da 
sua comissão passaram mais tempo, 
por advogarem insistentemente a 
independência das Lundas.
Desde então, nas Lundas, têm sido 
frequentes as detenções arbitrárias 
com motivações políticas, assim 
como o aumento da inépcia dos 
governos locais, da exclusão e das 
injustiças sociais, da violência e de 
outros factores de descontentamen-
to social.
Com o afastamento de Malakito, 
emergiu o Movimento do Protec-
torado Lunda-Tchokwé, que passou 
a advogar a autonomia das Lundas. 
As manifestações dos seus seguido-
res, sobretudo na região do Cuango, 
desencadearam sempre a interven-
ção das Forças Armadas Angolanas. 
Em 2017, 42 dos 80 seguidores do 
protectorado, detidos na manifesta-
ção de 24 de Maio do mesmo ano, 
foram condenados por crime de as-
suada pelo Tribunal Provincial da 
Lunda-Norte. Eram acusados de 
participação em reunião com ar-
mas de fogo. Na altura, o líder do 
movimento, José Zecamutchima, 
denunciou o julgamento como uma 
farsa e referiu que os seus membros 
exibiam apenas cartazes, de forma 
pacífica, quando foram detidos. 
O caso do “Comandante Trovoada”, 
bem como todo o histórico que o 
antecede, faz adivinhar que os focos 
de tensão política, social e militar 
assumem em Angola uma expressão 
e importância mais significativas do 
que o poder político parece querer 
assumir.

*makaangola.org

“Comandante Trovoada” causa assalto à 
Cadeia em Saurimo
Por Rafael Marques de Morais*

“Comandante Trovoada”
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João Matusse (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

A 
rainha das capitais do país celebrou 132 anos, justamente 

no início da semana. Mal de quem ficou à espera da tole-

rância de ponto na segunda-feira. Outubro passou com os 

seus Aromas e batucadas. Robert Stevesson, o escritor que 

se fosse vivo teria apagado 169 velas no dia 13, marcou o mundo 

literário com A ILHA DO TESOURO, de entre várias das suas 

obras publicadas. O mesmo tesouro é o que buscam no quotidiano 

os que vivem/trabalham na cidade das acácias e noutras deste nosso 

grande tesouro: Moçambique.

A alegria do edil Eneas Comiche, o anfitrião, de galhardetes à mos-

tra, saúda Jacinto Loureiro, seu ex-vereador das actividades econó-

micas, hoje por hoje é homólogo do Mestre, liderando o Município 

de Boane.

A busca do tesouro não é coisa só dos nossos dias. Exemplo vivo é 

a carreira do comandante Bernardo Polana, que antes foi comissá-

rio de bordo. E talvez seja essa trajectória que está a partilhar com 

o colega Pascol Bernardo « olha, tenho para mim a ideia de que 

os jovens não devem ter sonhos esdrúxulos. Isto não é só querer», 

presumo.

«Então tu és Mabjaia ou Magaia, oh Ana?  Hei, pá nem me fales, 

mano!». Dois actores, Ana Magaia e Mário Mabjaia, a construir o 

ninho da alegria.

Refinaldo Chilengue, jornalista de uma carreira, a fazer a uma curva 

acentuada também reflecte sobre o tesouro do mundo da informa-

ção, ele busca as impressões de Lucas Chachine, já cantou «tudo 

bom», e hoje em dia gere outros quintais empresariais.

Sobre o tapete vermelho deslizam os pés do Juiz Joaquim Madeira. 

Bem vistas as coisas ele abre asas, de total disponibilidade para so-

correr qualquer fogacho que esteja a atrapalhar os ex-colegas da Rua 

Sansão Muthemba. Apoio é o que não faltará. Ainda a imagem vale 

por mais de mil palavras.

Novos tempos

w
ha

ts
ap

p
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Foto Ilec Vilanculo

Com a abertura dos cordões à bolsa para pagar 40 milhões 

de verdinhas aos credores da Ematum, alguns bancos locais 

também ficaram satisfeitos, pois assim vão receber uns tro-

-

da tanta poeira e boato, o melhor é mesmo exaltar a pátria...

muito bem. Eles até eram simpáticos, davam muitos milhões 

-

bano fosse terra de grandes virtudes.

estar de orelhas a arder. Em Brooklyn foi apresentado um 

entre os pingos de chuva, apesar de estar arrolada com um 

-

-

tes. Um deles chegou mesmo a bocejar perante as câmaras. 

Quando os do topo não pode mostrar ânimo, apesar dos nú-

meros retumbantes, os da base entram no desespero.  

-

do os meandros de um crime de dimensões assustadoras. 

Dos comandantes aos altos oficiais do Estado e do partido. 

atacar jornais.

 

-

ram a se intrometer em assuntos domésticos, afrontando o 

-

foram livres, justas e transparentes.

um sentimento de terem sido usados na visita de um dos 

hossanas ao engenheiro do planalto. Samora deve estar a 

Em voz baixa

contra tais empréstimos...

A 
detenção, esta semana, 
de Alfredo Macuácua, 
comandante da Unida-
de de Intervenção Rá-

pida (UIR) em Gaza, poderá ser 

determinante para a revelação 

do nome da alta figura do Es-

tado, ao nível da província, que 

providenciou senhas de com-

bustível para os cinco operati-

vos da UIR/FIR envolvidos no 

assassinato do activista Anastá-

cio Matavele, a 7 se Outubro. 

SAVANA -

nário, cujo nome não consegui-

mos apurar, esteve na reunião de 

-

da do dia 19 de Setembro. 

-

-

-

las, dois morreram no acidente e 

um se encontra fugitivo.

-

sido revelados na primeira au-

-

bro passado. Dias depois, foi ou-

as nossas fontes, não teria re-

“Caso Matavele”

Senhas de combustível foram dadas 
por alto funcionário do Estado em Gaza 

mas sem se referir 

-
cua, às 15.40 horas do dia 12 de 
Novembro, é o culminar de uma 

-

-

para onde se encontrava até ao 

estranham o facto de a investiga-

contornar o proprietário da via-

-
to, mais de dois meses depois do 

SAVANA -
tionou o edil, esta semana, sobre 
se teria sido ouvido no âmbito 

-

sobre o caso à imprensa.
“Não posso falar aos jornalistas. 

nos trâmites 

-

nos últimos dias, onde se acredi-

junto de “instâncias superiores” 

do partido.

teria sido já ouvido sobre o caso. 

SAVANA contactou o amigo 

pessoal do edil de Chibuto, mas 

-

sas chamadas.

De acordo com fontes ligadas 

-

-

-

-

deia onde se encontram detidos 

-

-

Desconhece-se o teor da con-

detidos, mas terá durado pouco 

tempo.
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A 
Escola Secundária 16 de 
Junho, na cidade de Pem-
ba, província de Cabo 
Delgado, acolheu, nesta 

quarta-feira, o lançamento do pro-
jecto de massificação da prática do 
desporto, cujo objectivo central é o 
combate aos níveis de sedentaris-
mo,  especialmente nos adolescen-

tes e jovens. 
Trata-se de uma iniciativa da 

Green Outdoor Gyms (GOG) 

Moçambique, em parceria com a 

empresa de planos de saúde Uni 

Health, e facilitado pela Pathfinder 

Internacional. 

O acto foi testemunhado pela ad-

ministradora do distrito de Pemba, 

Joaquina Nordine, que enalteceu, 

na ocasião, a iniciativa. 

Por seu turno, o director executivo 

do projecto, Nuno Calu, disse que 

a intenção dos promotores é de 

alargar o projecto a mais escolas do 

país,  associando-se desta feita aos 

esforços do Governo, através dos 

sectores da saúde e educação, que 

tem estado a trabalhar no sentido 

de sensibilizar a população para 

necessidade da prática do desporto, 

prevenindo assim várias doenças de 

âmbito cardiovascular. 

“Este projecto surgiu há 11 anos 

na África do Sul, quando o nosso 

parceiro implementador, que é um 

empreendedor sul-africano, que 

na altura vivia no Soweto, identifi-

cou a necessidade de trazer para as 

comunidades sul-africanas o aces-

Pemba acolhe projecto de saúde ocupacional

so à prática de exercícios físicos e 

melhoria de condições nos bairros 

mais carenciados. As pessoas não 

tinham muitos locais onde prati-

car exercícios. Resolveu com fun-

dos próprios financiar o projecto. 

Foi crescendo até que começou a 

expandir para o continente. Hoje 

em dia, nós temos a Green Ou-

tdoor Gyms na África do Sul, que 

também tem uma fundação para 

o apoiar crianças desfavorecidas. 

Neste momento, tempos cobertura 

em grande parte da África Austral 

e alguns países da região central de 

África”, lembrou Nuno Calu.  

Segundo Calu, o principal objectivo 

do projecto é, sobretudo, massificar 

a prática de exercícios físicos a um 

custo reduzido. “Temos a consciên-

cia que, à medida que o desenvolvi-

mento vai tomando conta da nossa 

sociedade, os espaços tradicionais 

para a prática de exercícios físicos 

também deixam de ser os mesmos. 

Há uns tempos tínhamos muitos 

campos para a prática de exercícios 

físicos, coisa que hoje, por causa de 

ocupação de áreas para desenvolver 

infraestruturas que sirvam de apoio 

para a sociedade, estes espaços para 

a prática de lazer vão reduzindo 

cada vez mais. Nem sempre é pos-

sível ter um campo de futebol, mas 

é possível ter um ginásio ao ar livre 

que permite que as pessoas prati-

quem exercícios que se mantenham 

activas e em forma. Nós quando 

começamos a olhar para a realidade 

de Moçambique, vimos que havia 

um fosso em termos de diversifi-

cação de opções para a prática de 

exercícios. Foi quando percebemos 

que era o momento certo para tra-

zermos aquilo que já estava sendo 

feito nos outros países”, rematou. 

A GOG é a marca líder em produ-

tos, serviços e experiências de estilo 

de vida ao ar livre para saúde e fi-

tness. Até a presente data, o GOG 

instalou cerca de quatro centenas 

de academias ao ar livre.

O 
Standard Bank 
plantou, recente-
mente, mais 160 
mudas de fruteiras e 

sombra, desta feita na Escola 

Secundária de Matlemele, 

no município da Matola, 

província de Maputo, no 

âmbito do projecto de plan-

tio de árvores, tendo já atin-

gido um total 2.241 árvores.

A iniciativa, lançada em Ju-

lho, está a ser implementa-

da nas cidades de Maputo e 

Matola, e irá abranger, igual-

mente, a cidade da Beira. A 

mesma prevê o plantio de 

mais de três mil  árvores de 

diferentes espécies, com des-

taque para acácias, palmeiras, 

casuarinas e fruteiras nalgu-

mas rodovias, universidades e 

escolas primárias e secundá-

rias das três urbes.

Durante o acto, Leslie Mu-

banguiane, do Standard 

Standard Bank a caminho de plantar 3.000 árvores
Bank, referiu que a acção represen-

ta mais uma aliança com as escolas 

abrangidas, no âmbito do projecto 

de plantio de árvores.

“O projecto continua. Vamos espe-

rar que o período de escola conti-

nue para avançarmos com o próxi-

mo ciclo de plantio, porque o banco 

quer contribuir para a melhoria do 

ambiente”, referiu Leslie Muban-

guiane.

Por sua vez, Deolinda Cossa, direc-

tora da Escola Secundária de Ma-

tlemele, congratulou o Standard 

Bank, pela escolha da sua institui-

ção para o plantio de árvores, o que 

demonstra ser uma promotora da 

saúde escolar e de educação basea-

da em competências.

“Queremos agradecer este projecto 

do Standard Bank que, para além 

de melhorar a qualidade do espaço 

público na escola e a arborização, 

vai ainda melhorar a qualidade de 

vida, o conforto térmico e aproxi-

mar cerca de 4.200 alunos à natu-

reza”, explicou a directora Deolinda 

Cossa.

Sobre a essência do processo de po-

voamento arbusto dentro da escola, 

Florentina Mabote, professora da 

disciplina de Agro-Pecuária, disse 

que a iniciativa do banco vai mudar 

o actual cenário de falta de árvores 

de sombra e de fruteiras na escola, 

tendo garantido a conservação ade-

quada das mesmas.

“Agradeço a iniciativa do banco. 

Vai ajudar-nos na reconciliação da 

teoria e da prática em relação 

às fruteiras. Nós sensibiliza-

mos os nossos alunos para 

regar as plantas, todos os 

dias”, garantiu a professora.

Em representação da co-

munidade estudantil, Nilza 

Thembwe apelou aos cole-

gas, para uma maior adesão 

no processo de conservação 

das mudas recentemente 

plantadas e oferecidas pelo 

Standard Bank e agradeceu 

a iniciativa que vai ajudar a 

mudar a ornamentação da 

escola.

“Receber estas árvores, é 

como receber a nossa pró-

pria vida, pois, libertam gás, 

que permite a respiração dos 

seres vivos, através do oxigé-

nio”, comentou Nilza Them-

bwe.

No âmbito do projecto de 

plantio de árvores, até à data, 

já foram plantadas no total 

2.241 árvores.
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A 
nona edição do Standard 

Bank Open, a maior prova 

nacional de ténis e única 

competição da modali-

dade organizada no país, entrou, 

nesta quarta-feira, na sua segunda 

e derradeira fase, com a disputa 

do segundo Future, pontuável no 

ranking internacional da Asso-

ciação de Tenistas Profissionais 

(ATP), e do Top Moz, que envolve 

somente atletas nacionais.

O quadro principal do segundo 

Future é constituído por 32 atle-

tas, sendo 29 internacionais, com 

destaque para David Perez (vence-

dor do primeiro Future, singulares 

masculinos), Takanyi Garanganga 

(finalista vencido do primeiro Fu-

ture, singulares masculinos), irmãos 

Bruno Nhavene favorito
Benjamin e Courtney Lock (ven-

cedores do primeiro Future, pares 

masculinos), Denis Uspensky (Es-

tados Unidos), Eric Vanshelboim 

(Ukrânia) e Jake Delaney (Austrá-

lia), e três moçambicanos, nomea-

damente Bruno Nhavene, Jossefa 

Simão e Jaime Sigaúque.

À semelhança do primeiro, o se-

gundo Future vai ser disputado 

em dois torneios, nomeadamente 

singulares e pares, ambos em mas-

culinos, chancelados pela Federação 

Internacional de Ténis (ITF, sigla 

em inglês) e inseridos no Circuito 

Internacional de Ténis (ITF Men’s 

Circuit).

A segunda prova que merece desta-

que é o campeonato nacional (Top 

Moz), a ser disputado em singulares 

homens e senhoras, pares homens 

e ainda nas categorias de juniores 

sub-14 rapazes e raparigas, sub-18 

rapazes e raparigas, veteranos com 

mais de 35 anos, veteranos com 

mais de 45 e pares veteranos.

Para esta prova, o favoritismo recai 

sobre os atletas Bruno Nhavene 

(finalista vencido do primeiro Fu-

ture, em pares masculinos), Jossefa 

Simão (campeão nacional, em mas-

culinos) e Ilga João (vice-campeã 

nacional, em femininos).

Bruno Nhavene, atleta revelação do 

Standard Bank Open 2019, vai dis-

putar as duas provas (Future e Top 

Moz) nas categorias singulares e 

pares masculinos.  

Foi reinaugurado nesta segun-

da-feira, na cidade de Ma-

puto, o Centro Premier do 

ABSA, antigo Barclays Bank 

Moçambique, um evento que mar-

cou oficialmente o início das opera-

ções dos seus serviços bancários em 

Moçambique.

Na ocasião, a PCA do ABSA, 

Luísa Diogo, afirmou que  aquele 

acto inaugural representa um mar-

co importante significativo, desde 

o extinto BPD-Banco Popular de 

Desenvolvimento, Banco Austral, 

passando pelo Barclays Bank Mo-

çambique, até ao que é hoje o Absa 

Bank Moçambique.

“A reabertura deste Centro Pre-

mier que hoje testemunhámos, é 

uma demonstração do nosso com-

promisso com o desenvolvimento 

e crescimento de Moçambique e 

também o sinal do banco moderno 

e africano que somos: estas insta-

lações estão na linha da frente do 

que se oferece em Moçambique 

hoje em dia, trazendo a qualidade 

ABSA inaugura Centro 
Premier em Maputo

e o conforto de mãos dadas com a 

cultura moçambicana e um serviço 

exclusivo para os nossos clientes”, 

frisou.

Por sua vez, Victor Gomes, vice-

-governador do Banco de Moçam-

bique, explicou que o sector bancá-

rio tem vindo a registar profundas 

transformações e enfrenta actual-

mente uma forte concorrência, em 

face da introdução e oferta de novos 

produtos e serviços financeiros, uso 

de novas tecnologias de informação 

e comunicação entre outras, que 

demandam dos bancos um esfor-

ço adicional para acompanhar esse 

movimento global e servir melhor 

os seus clientes.    

“O cliente bancário de hoje é mais 

informado, exigente e consciente 

dos seus direitos, o que demanda 

que os bancos sejam exímios na 

prestação de seus serviços, reforçan-

do a formação profissional dos seus 

quadros, assegurando a qualidade 

do atendimento do público e a se-

gurança nas operações e transacções 

efectuadas”, disse.
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Celebrando Qualidade 
e Inovação

Edital 2020
12/11/2019

INSCRIÇÕES PARA NOVOS INGRESSOS
ANO ACADÉMICO 2020

1. Processo de Inscrição

2. Documentos a anexar ao formulário no acto da inscrição:

3.Taxas de Inscrição

4.Período de Matrículas

06 de Janeiro a 07 de Fevereiro de 2020.
Os candidatos que se inscreverem fora do período acima estabelecido 
terão que pagar as suas propinas de frequência no acto da matrícula.

+Informações: www.ucm.ac.mz

6. Número de Conta e NIB do IED, e os Contactos das Faculdades/
Extensões

7. Devolução 

Não haverá devolução dos valores de Propinas, Matrículas, Taxas de Exame e Testes 
já pagos, nem transferência dos mesmos para o benefício de outros estudantes da 
UCM ou de outras instituições.  

8. Início das aulas

Para os novos ingressos, as aulas iniciam a 10 de Fevereiro de 2020;

Beira;

Para o Instituto de Educação à Distância, a abertura do ano lectivo será no dia 

e 16 de Fevereiro de 2020.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e pessoas com necessidade especiais, sobre-
tudo nos cursos de Engenharia.

5. Taxas das Matrículas
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CURSOS OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MOÇAMBIQUE NAS DIVERSAS FACULDADES E NO INS-
TITUTO DE ENSINO À DISTÂNCIA

FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
(FEC) – NAMPULA

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÓMICAS (FCA) - CUAMBA

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA 
(FGTI) – PEMBA

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA 
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*Para o curso de Licenciatura em Medicina Geral, o 1º ano corresponde ao 
ano propedêutico.

1. Os cursos de licenciatura estão abertos na modalidade paper based e na 

modalidade online. Os cursos de Educação Física e Desenho estão abertos, 

somente, na modalidade paper based e o curso de licenciatura em Ensino de 

Informática está aberto, somente, na modalidade online.

2. Para a abertura de um curso de Licenciatura exige-se, que haja, no mínimo, 

20 candidatos.

FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (FCS) – BEIRA

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (IED) – BEIRA 
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LEGENDA:

B – Beira  Mpt - Maputo  PBL – Problem Based Learning

Mil - Milange Npl – Nampula                  QA – Qualquer área

C – Cuamba  P - Pemba                              

Ch – Chimoio  Q – Quelimane 

Gor – Gorongosa T - Tete 

Gú – Gurúè 

FACULDADE DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E 
MINERALOGIA (FAGRENM) – TETE

EXTENSÃO DE GURÚÈ
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A 
Galp assinou esta semana 
em Maputo, um protocolo 
de parceria com a Selecção 
Nacional de Futebol, com 

o objectivo de patrocinar os Mam-
bas nos próximos jogos, bem como, 
promover acções de disponibiliza-
ção de equipamento assinado pela 
equipa da Selecção para efeitos 
promocionais e de responsabilida-
de social.

O patrocínio aos Mambas terá a 

duração de um ano, associando a 

marca Galp ao futebol moçambi-

cano, num acordo que se vê uma 

oportunidade de juntar-se a energia 

à Selecção Nacional.

O Presidente da Galp Moçambi-

que, Paulo Varela, afirmou que a 

Galp apoia Selecção 
Nacional de Futebol

Galp faz parte da sociedade mo-

çambicana, e que a mesma vibra 

com os sucessos do país e quer con-

tribuir para que eles sejam prosse-

guidos e alcançados de forma cada 

vez mais estruturada e consistente.

“É assim no campo do desenvolvi-

mento económico, mas também no 

campo social, onde o desporto tem 

uma capacidade de mobilização in-

comparável”, disse.

Enquanto patrocinadora oficial 

dos Mambas, a Galp passa a ter o 

seu nome nos materiais e eventos 

oficias da FMF e da Selecção Na-

cional, nomeadamente em confe-

rências de imprensa, no autocarro 

oficial da Selecção, nos bilhetes dos 

jogos, nas redes sociais da FMF e 

em painéis publicitários.

Foram no total 15 mulheres 
oriundas de cinco províncias 
nomeadamente, Inhamba-
ne, Sofala, Tete, Cabo Del-

gado e Niassa, que apresentam as 
mais altas taxas de uniões prema-
turas, abortos voluntários, bem 
como a violência doméstica. Estas 
mulheres, estiveram a ser forma-
das em Maputo durante a semana 
passada, com objectivo de melho-
rar a implementação e difusão das 
políticas públicas adoptadas pelo 
governo para minimizar a ocor-
rência dos problemas sociais que 
tem afectado as raparigas nestas 
regiões.

Com o lema “Enriquecendo a Par-

ticipação Activa da Sociedade Civil 

para a Promoção da Igualdade de 

Género e o Empoderamento das 

Mulheres e Raparigas”, a iniciati-

va surge no âmbito do PAANE II, 

implementada pela União Euro-

peia (UE) que disponibilizou cerca 

de 22 milhões de euros para apoiar 

na educação dos direitos, legislação 

e políticas públicas, aplicação da lei 

em diversas circunstâncias, entre 

outras matérias.

De acordo com a Representante 

das OSC, Maiara Domingos, es-

tas formações são de grande rele-

vo, visto que ainda se assiste uma 

certa dificuldade em divulgar as leis 

aprovadas e fiscalizar a execução 

das mesmas, principalmente nas 

áreas mais recônditas do país, que 

muita das vezes os habitantes não 

têm acesso aos meios básicos de 

comunicação, e os mandatários do 

governo não se fazem sentir com 

intensidade.

Domingos disse ainda que a ideia 

é essencialmente lutar para melho-

OSC e UE promovem 
capacitação de 
mulheres

rar as capacidades das organizações 

no que respeita ao atendimento, 

tramitação, articulação com outras 

instâncias e desfecho dos casos de 

violação dos direitos das mulheres e 

raparigas em particular sobre os te-

mas da violência de género, uniões 

prematuras/casamentos prema-

turos e interrupção voluntária da 

Gravidez que são pontos preocu-

pantes nestas regiões.

Entretanto, segundo avançou Do-

mingos, ainda há muito trabalho 

que se deve fazer para estancar a 

ocorrência destes problemas, pois 

não basta somente se criar uma lei, 

deve-se trabalhar para fazer chegar 

a mesma aos demais, e activar o es-

pírito de denuncia caso não esteja a 

ser cumprida na totalidade.

Domingos disse que mesmo com 

aprovação da lei que criminaliza as 

uniões prematuras, ainda é visível 

em alguns pontos de Moçambique, 

raparigas menores a juntar-se com 

homens mais velhos, o que mostra 

uma fraca divulgação da lei.

Contudo, espera-se que com a ca-

pacitação, as mulheres aumentem 

conhecimento sobre os conceitos 

de género, políticas públicas e leis 

relativas as três áreas temáticas, 

bem como criar uma rede de outros 

formadores para trabalhar interna-

mente nestes pontos. 

Este projecto envolve também 

o consócio das OSC liderado 

pelo Fórum Mulher que englo-

ba a Associação Moçambicana 

das Mulheres de Carreira Jurídica 

(AMMCJ), Women and Law in 

Southern Africa (WLSA), Fórum 

da Sociedade Civil para os Direi-

tos da Criança (ROSC) e o Centro 

Informazione e Educazione Allo 

Sviluppo (CIES). 
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Celebrando Qualidade 
e Inovação

Edital 2020
12/11/2019

INSCRIÇÕES PARA NOVOS INGRESSOS
ANO ACADÉMICO 2020

1. Processo de Inscrição

2. Documentos a anexar ao formulário no acto da inscrição:

3.Taxas de Inscrição

4.Período de Matrículas

06 de Janeiro a 07 de Fevereiro de 2020.
Os candidatos que se inscreverem fora do período acima estabelecido 
terão que pagar as suas propinas de frequência no acto da matrícula.

+Informações: www.ucm.ac.mz

6. Número de Conta e NIB do IED, e os Contactos das Faculdades/
Extensões

7. Devolução 

Não haverá devolução dos valores de Propinas, Matrículas, Taxas de Exame e Testes 
já pagos, nem transferência dos mesmos para o benefício de outros estudantes da 
UCM ou de outras instituições.  

8. Início das aulas

Para os novos ingressos, as aulas iniciam a 10 de Fevereiro de 2020;

Beira;

Para o Instituto de Educação à Distância, a abertura do ano lectivo será no dia 

e 16 de Fevereiro de 2020.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e pessoas com necessidade especiais, sobre-
tudo nos cursos de Engenharia.

5. Taxas das Matrículas
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CURSOS OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MOÇAMBIQUE NAS DIVERSAS FACULDADES E NO INS-
TITUTO DE ENSINO À DISTÂNCIA

FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
(FEC) – NAMPULA

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÓMICAS (FCA) - CUAMBA

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA 
(FGTI) – PEMBA

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA 
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*Para o curso de Licenciatura em Medicina Geral, o 1º ano corresponde ao 
ano propedêutico.

1. Os cursos de licenciatura estão abertos na modalidade paper based e na 

modalidade online. Os cursos de Educação Física e Desenho estão abertos, 

somente, na modalidade paper based e o curso de licenciatura em Ensino de 

Informática está aberto, somente, na modalidade online.

2. Para a abertura de um curso de Licenciatura exige-se, que haja, no mínimo, 

20 candidatos.

FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (FCS) – BEIRA

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (IED) – BEIRA 
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LEGENDA:

B – Beira  Mpt - Maputo  PBL – Problem Based Learning

Mil - Milange Npl – Nampula                  QA – Qualquer área

C – Cuamba  P - Pemba                              

Ch – Chimoio  Q – Quelimane 

Gor – Gorongosa T - Tete 

Gú – Gurúè 

FACULDADE DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E 
MINERALOGIA (FAGRENM) – TETE

EXTENSÃO DE GURÚÈ

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

Assinatura do Diário Electrónico
 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária           2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

mediaFAX


